Driftssikring ved sygdom

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Forsikringsgiver er Maiden Life Försäkrings AB Sverige, Styckjunkargatan 1, 114 35
Stockholm, Sverige, org.nr. 516406-0468.
Produkt: Driftssikring ved sygdom formidles af Nordens Formuesikring A/S, Strandboulevarden 89, 1,
DK-2100 København Ø, CVR-nr 39039540 , Tlf.: 35 43 38 00
Dette dokument er en kort oversigt over forsikringsdækningen. De fulde vilkår og dækninger kan ses og downloades via Nordens
hjemmeside (nordens.dk), hvor der også findes ne t tilgængelige beskrivelser af produktindhold og brug af forsikringen. Efter aftalens
indgåelse, fremsendes mail med din forsikringspolice og de fulde forsikringsbetingelser. Informationen er generel og ikke udformet for
hver enkelt forsikredes særlige behov.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Sygedriftstabsforsikring er et frivilligt tilbud, der udbydes af Maiden Life i samarbejde med Nordens Formuesikring A/S til erhverv.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?
Eksempler på undtagelser:

Fuldt tab af erhvervsevne
Forsikringen
betaler
den
valgte
forsikringsdækning fuld uarbejdsdygtighed
pga. sygdom eller ulykke.
Virksomheden kan forsikre den ansatte
eller ejer for maksimalt 40.000 kr. pr. måned.
Der kan dog maksimalt tegnes forsikring med
en månedlig erstatning som svarer til 80 % af
den hidtidige personlige indkomst.
Erstatningen udbetales til virksomheden, som
forsikringstager.
Dødsfald
Ved
dødsfald
udbetales
den
valgte
forsikringsdækning ved død. Du kan
vælge en forsikringssum mellem 50.000 kr. og
500.000 kr. Udbetalingen sker til virksomheden.
Dækning af faste omkostninger
Hvis forsikrede er ejer af virksomheden, kan den
månedlige erstatning udvides til også at dække
virksomhedens faste udgifter ud over 80% af
den forsikredes hidtidige personlige indkomst.
Ved fuld uarbejdsdygtighed vil der blive
udbetalt et beløb på 5.000 kr. til dækning af
virksomhedens faste omkostninger, dog under
forudsætning af, at det totale erstatningsbeløb,
som kræves erstattet, er begrænset til den valgte
dækningssum.
Ved
erstatning,
hvor
forsikringstagers faste omkostninger overstiger
kr. 5.000, kræves der dokumentation for
omkostningerne.

Der udbetales ikke erstatning ved fuldt tab af
erhvervsevne, som skyldes nogle af de følgende
forhold:

Selvforskyldt legemsbeskadigelse,
sygdom, smitte, skade eller symptomer, som
viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset
om diagnosen først endeligt kunne stilles efter
tegningen af forsikringen), eller følger af disse
gener,
sygdom, smitte, skade eller symptomer,
som man i et eller flere tilfælde i de 12
måneder umiddelbart forud for forsikringens/
ændringens ikrafttræden har fået eller søgt
konsultation eller behandling for hos en læge,
rygog
nakkebesvær
og
dermed
sammenhængende tilstande, som ikke kan
påvises gennem objektive fund,
psykiske
sygdomme
herunder
stress
og
depression,
eller
følger
af
belastningssyndrom.
Der udbetales ikke erstatning for dødsfald, som
skyldes nogle af følgende forhold:
I tilfælde af selvmord på et tidspunkt, hvor
forsikringen ikke har været gældende uafbrudt
i minimum et år,
hvis dødsfaldet skyldes sygdom, smitte, skade
eller symptomer. som viste sig, inden du
indtrådte i forsikringen (uanset om diagnosen
først endeligt kunne stilles efter din indtrædelse
i forsikringen), eller følger af disse gener, eller
som du i de 12 måneder umiddelbart forud
for forsikringens ikrafttræden har fået eller
søgt konsultation eller behandling for hos en
autoriseret læge.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Den løbende udbetaling af forsikringsdækning ved fuld uarbejdsdygtighed kan aldrig overstige 40.000 kr. pr. måned, og
dækningsperioden begynder først når forsikrede har været fuld uarbejdsdygtig i 30 dage.
Hvis virksomheden modtager samlet erstatning, pga. at den ansattes fulde uarbejdsdygtighed, der overstiger 80 % af
din hidtidige personlige indkomst, inklusive arbejdsmarkedsbidrag, vil udbetalingen af den månedlige erstatning fra
forsikringen blive nedsat således, at den maksimale erstatning på 80 % af den ansattes hidtidige personlige indkomst ikke
overskrides.
Afhængigt af hvilken dag der indtræffer først, udbetales erstatning indtil et beløb, som svarer til 6 månedlige erstatninger,
er blevet udbetalt i anledning af ét og samme krav pga. fuld uarbejdsdygtighed eller et beløb, som svarer til 18 månedlige
erstatninger, er blevet udbetalt totalt pga. tab af erhvervsevne.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen kan kun tegnes af Nordens Formuesikrings kunder som har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i
Danmark, dog dækker forsikringen ulykker og sygdomme, der opstår i hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringsbegivenhed. Skadeanmeldelse kan rekvireres hos Nordens Formuesikring A/S
på www.nordens.dk.
• Ved erstatning som følge af fuld uarbejdsdygtighed er det et krav, at en læge bekræfter en medicinsk tilstand, som forhindrer dig
i at udføre dit sædvanlige arbejde.
• Det er en forudsætning for at få erstatning, at du regelmæssigt og kontinuerligt behandles af autoriserede læger for den sygdom
eller ulykke, som har forårsaget fuld uarbejdsdygtighed.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringspræmien skal betales til Nordens Formuesikring A/S. Første forsikringspræmie skal betales, når forsikringen træder i
kraft. De følgende forsikringspræmier skal betales forud på de aftalte månedlige betalingsdatoer. Det er et krav, at betalingen
tilmeldes Betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft, når Nordens Formuesikring A/S på vegne af Maiden Life har modtaget fuldstændige
ansøgningsoplysninger fra dig og tegningskriterierne er opfyldt, med mindre det fremgår af ansøgningen, at forsikringen skal
træde i kraft på et senere tidspunkt.
Forsikringen ophører uden opsigelse eller varsel den dag (f.e.), et beløb, som svarer til 18 månedlige erstatninger, er blevet
udbetalt totalt pga. fuld uarbejdsdygtighed eller den dag du fylder 65 år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du har 14 dages fortrydelsesret efter du har tegnet forsikringen. Herefter kan du når som helst opsige forsikringen med 30
dages varsel til udgangen af en måned. Fortrydelsen eller opsigelsen skal sendes skriftligt til Nordens Formuesikring A/S.

