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Pensionsförsäkring
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1. Försäkringsförmåner
Försäkringsförmånerna framgår av den försäkrades försäkrings-
besked. Försäkring tecknas som ålderspension med återbetalnings-
skydd. Återbetalningsskyddet är 101 % av fondvärdet. 

Försäkringen kan kompletteras med riskförsäkring i form av efter-
levandeskydd och/eller premiebefrielse. 

Vid dödsfall placeras ef terlevandeskydd i fondandelar. Tillgodohavandet 
i försäkringen fördelas därefter över utbetalningstiden. Återbetalnings-
skydd samt efterlevnadsskydd utbetalas till insatta förmånstagare. 

Efterlevandeskyddet upphör om försäkringen sätts i fribrev eller vid 
uppnådd pensionsålder. Efterlevandeskyddet gäller längst till 65 års 
ålder. Återbetalningsskyddet f inns kvar under hela försäkringstiden.

2. Premiebefrielse
2.1 Allmänt
Det framgår av försäkringsbeskedet om försäkringen omfattas av 
premiebefrielseförsäkring samt för försäkringen aktuell karenstid. 

Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets 
föreskrift. Beror arbetsoförmågan på missbruk av alkohol, andra 
berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel föreligger inte 
rätt till premiebefrielse. 

Vid nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 % erhålls 
premiebefrielse till så stor del av premien som arbetsoförmågan 
är nedsatt. Ersättning från premiebefrielseförsäkringen erläggs 
som premiebetalning på den försäkring till v ilken den är kopplad. 
Försäkringens avtalade premie ligger till grund för premiebefrielsen. 
Rätten till premiebefrielse upphör när försäkringen börjat att utbe-
talas. För att rätt till premiebefrielse ska föreligga måste premien 
vara betald på skadedagen samt betalas under karenstiden. Erlagt 
premiebelopp, för v ilket rätt till premiebefrielse föreligger, återbeta-
las med aktuellt fondvärde. 

Premiebefrielse medges för tid ef ter 16 års ålder och intill uppnådd 
avtalad pensionsålder. Premiebefrielse gäller längst till 65 års ålder.

2.2 Bedömning av arbetsoförmågan
Till grund för bedömning av arbetsoförmågan läggs sådana skador 
och symtom som kan fastställas av oberoende expertis. Bedömning 
sker med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdomen 
eller olycksfallsskadan utföra sitt vanliga arbete eller annat arbete 
som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan 
begäras av honom med hänsyn till hans ålder, utbildning, tidigare 
verksamhet och bosättningsförhållanden.

3. Inskränkningar i förfoganderätten
Försäkring som är tecknad enligt dessa villkor får inte återköpas, 
pantsättas eller belånas eller på annat sätt förändras så att den upp-
hör att vara pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagens regler.

4. Flytträtt
Försäkringstagaren har rätt att f lytta försäkring med återbetal-
ningsskydd till annat försäkringsbolag under förutsättning att det nya 
försäkringsavtalet kan ses som en direkt fortsättning av det gamla 
avtalet. Danica har ensidig rätt att besluta om eventuell f lyttavgift.


