Supplerende Invalidepension
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Lægernes Pension

FT-nr.: 71071

Produkt: Tab af erhvervsevne

Danmark
Dette dokument udgør alene en del af de prækontraktuelle oplysninger, hvor visse generelle og overordnede forhold om typen
af forsikring er beskrevet. Dokumentet skal ses i sammenhæng med de øvrige oplysninger, der modtages i forbindelse med
indgåelsen af forsikringsaftalen, herunder forsikringsbetingelserne for Supplerende Invalidepension. Det er således altid din
specifikke aftale, herunder din pensionsoversigt, forsikringsbetingelserne og pensionsregulativet, der beskriver dine rettigheder
- ikke dette dokument.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Supplerende Invalidepension udbetales som en løbende forsikringsydelse, hvis din erhvervsevne som læge i forsikringstiden
nedsættes i dækningsberettiget grad i en periode eller permanent.

Hvad dækker den?

✓

✓

Dækningen bliver udbetalt månedligt, hvis du
midlertidigt eller permanent mister din
erhvervsevne som læge i
dækningsberettigende grad (dvs. med 2/3).
Der kan ske udbetaling til udløb af
forsikringsdækningen.
Er der et dækningsberettiget tab, sker
udbetalingen efter et princip, hvor der ses på
indtægten på tidspunktet for tilkendelsen. For
selvstændige opgøres indkomsten med
udgangspunkt i praksisregnskabets resultat før
afskrivninger.

Udbetalinger sker med 1/12 af den årlige ydelse
hver den 1. i måneden.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen

!

!
!

Hvad dækker den ikke?


Hvis erhvervsevnen som læge genvindes i
tilstrækkelig grad, ophører udbetalingen.

!

!

!

Forsikringen giver ikke ret til dækning i de
første 5 år efter tegningen, hvis
erhvervsudygtigheden skyldes (også indirekte)
en lidelse, der var erkendt på
tegningstidspunktet. Hvis der indenfor de
første 5 år efter tegningen indtræder 2/3 tab af
erhvervsevne som følge (også indirekte) af en
lidelse, der var erkendt på tegningstidspunktet,
bortfalder forsikringen for den del (de
moduler), der er tegnet inden for de seneste 5
år.
Retten til Supplerende Invalidepension er
betinget af, at erhvervsudygtigheden har varet
eller skønnes at ville vare mindst 6 måneder.
Der kan maksimalt opnås en samlet dækning
fra Supplerende Invalidepension og
invalidepensionen fra den obligatoriske
ordning i Lægernes Pension og Kollektiv
Gruppeerhvervsudygtighedsforsikring (gennem
pensionskassens samarbejde med AP Pension)
på 90% af indkomsten på tidspunktet for
tilkendelsen af Supplerende Invalidepension.
Retten til Supplerende Invalidepension
bortfalder, hvis medlemmet påbegynder
udbetaling af alderspension fra den
obligatoriske ordning i Lægernes Pension.
Der kan maksimalt tegnes 10 moduler á kr.
80.000. Er der desuden tegnet moduler i
Kollektiv Gruppeerhvervsudygtighedsforsikring
(gennem pensionskassens samarbejde med AP
Pension), kan der dog kun tegnes op til 10
moduler i alt fra disse to forsikringer.
Retten til Supplerende Invalidepension
forældes i sin helhed efter 10 år regnet fra den
dag, hvor den sidste ydelse blev udbetalt, eller
– hvis ingen betaling har fundet sted – fra den
dag, hvor den første ydelse kunne kræves
betalt. Den enkelte ydelse forældes senest 3 år
efter, den kunne kræves betalt.

Hvor er jeg dækket?

✓

I hele verden

Hvilke forpligtelser har jeg?
Forsikringsdækningen forudsætter, at
-

du opretholder din pensionsordning i Lægernes Pension

-

du afgiver de helbredsoplysninger om dig selv, som er nødvendige til vurdering af din anmeldelse

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringspræmien opkræves årligt og betales enten via girokort eller via Betalingsservice.
Forsikringspræmien er aldersafhængig.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen kan tegnes, hvis du er bidragsbetalende medlem af Lægernes Pension, arbejder i Danmark (heri ikke
medregnet Færøerne og Grønland), og dit bidrag er af en vis størrelse.
Forsikringen kan tegnes, indtil du fylder 60 år, og den ophører senest den 1. i måneden efter, at du har opnået din
folkepensionsalder (67 eller 68 år). Forsikringen ophører, hvis du dør.
Forsikringen ophører desuden,
-

hvis du får udbetalt dit depot i Lægernes Pension eller overfører det til en anden pensionsudbyder

-

hvis du starter udbetaling af din alderspension fra Lægernes Pension

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned.

