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Fortrydelsesret ved nytegning 

Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. 
december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har forsikringstageren 
fortrydelsesret. Se side 12. 

Forsikringsaftalen 

Forsikringsaftalen består af. 
 

 en begæring eller accepteret dækningsforslag 

 en dækningsoversigt, samt 

 et sæt forsikringsbetingelser 
 
Når forsikringsaftalen er indgået, udleverer Alm. Brand de betingelser, som gælder for forsikringsaftalen. 
 
Endvidere udstedes en dækningsoversigt. For samme forsikring kan der udstedes flere dækningsoversig-
ter. Forsikringsaftalelovens §§ 113 og 114 vedrørende livsforsikringsaftalers omsættelighed (negotiabilitet) 
finder ikke anvendelse på forsikringsaftalen. Dækningsoversigten er derfor ikke et værdipapir, og besid-
delse af dækningsoversigten medfører ikke nogen rettigheder mod selskabet. 
 

1. Oplysninger ved forsikringsaftalens afslutning 

1.1. Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af de ved tegningen modtagne skriftlige oplysninger. 
Dersom disse oplysninger ikke er rigtige eller fuldstændige, kan forsikringen nedsættes eller 
bortfalde efter Forsikringsaftalelovens regler. Tilsvarende regler gælder ved genoptagelse af 
præmiebetalingen, forhøjelser og andre ændringer af forsikringen.  
 

2. Forsikringsaftalens indgåelse, ikrafttræden og udløb 

2.1. Alm. Brand afgør, om forsikringen kan antages. Hvis forsikringen kan antages, udsteder Alm. 
Brand en dækningsoversigt på de aftalte vilkår. 
 

2.2. Såfremt Alm. Brand ikke kan antage forsikringen på de i forsikringsbegæringen indeholdte 
vilkår, men på andre vilkår, udsteder selskabet en dækningsoversigt på disse vilkår. 
 

2.3. Alm. Brands dækningsansvar træder i kraft kl. 12.00 den dag, hvor Alm. Brand har fastsat 
antagelsesvilkårene, eller på et eventuelt senere aftalt tidspunkt. 
 

2.4. Såfremt Alm. Brand genforsikrer en del af sin risiko, begynder dækningsansvaret for denne del 
først, når genforsikringsselskabet har accepteret forsikringen. 
 

2.5. Reglerne for forsikringens ikrafttræden gælder også ved genoptagelse af præmiebetalingen efter 
forsikringens ophør på grund af præmierestance, forhøjelser og andre ændringer af forsikring-
en. 
 

2.6. Dækningerne udløber på de i dækningsoversigten anførte udløbsdatoer kl. 12.00. 
 

3. Præmiebetaling 

3.1. Første præmie forfalder til betaling, når forsikringsaftalen er sluttet, og senere præmier for-
falder til betaling på de forfaldsdage, der er anført i dækningsoversigten. 

 
3.2. Betales første præmie ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdato, 

ophører selskabets ansvar. 
 

3.3. Betales de efterfølgende præmier ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige 
betalingsdato, fremsendes en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikrings-
dækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdato. 
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3.4. Præmie betales, såfremt forsikrede er i live på forfaldsdagen. For en eventuel delperiode betales 
forholdsmæssigt. 

 
3.5. Ved fremsendelse af erindringsskrivelser for udebleven betaling er selskabet berettiget til at 

beregne rykkergebyr. 
 

4. Forsikringspræmiens beregning 

4.1. Forsikringen kan tegnes med enten konstant eller variabel præmie. 
 

4.1.1. Ved konstant præmie beregnes en præmie, der er konstant i hele forsikringstiden. 
 

4.1.2. Ved variabel præmie beregnes hvert år en ny præmie baseret på risikoen på præmie-
beregningstidspunktet. I den sidste del af forsikringstiden ændres præmien til at være 
konstant præmie jf. 4.1.1. Tidspunktet for overgang til konstant præmie fremgår af 
dækningsoversigten. 

 
4.2. For begge præmietyper gælder, at præmien kan reguleres i overensstemmelse med en særlig 

reguleringsaftale for forsikringen som nævnt under Afsnit 1, Fællesbestemmelser, pkt. 5, og at 
præmien kan ændres ved varsling fra Alm. Brand i overensstemmelse med Afsnit 1, Fællesbe-
stemmelser, pkt. 9. 

 

5. Reguleringsaftale 

5.1. Forsikringer, der er tegnet med aftale om pristalsregulering eller regulering efter ændringer i 
gagen, reguleres som anført i dækningsoversigten. 

 
5.2. Regulering af forsikringsydelserne bortfalder, når præmiebetalingen ophører. Skyldes ophør i 

præmiebetalingen, at der er bevilget præmiefritagelse som følge af nedsættelse af erhvervsev-
nen, reguleres forsikringen dog i op til 3 år.  
 

5.3. Der sker dog ingen regulering af en invaliderente under udbetaling. 
 

5.4. Regulering af forsikringsydelserne sker uden afgivelse af nye helbredsoplysninger, medmindre 
forsikringsydelserne stiger med mere end 25 % inden for 1 år. 

 

6. Anmeldelse af nedsættelse af erhvervsevnen 

6.1. Forsikrede skal uden ophold give Alm. Brand meddelelse om nedsættelse af erhvervsevnen. 
Anmeldelse af nedsættelse af erhvervsevnen sker på særlige blanketter, der fås ved henvendelse 
til Alm. Brand. Der skal udfyldes en personlig erklæring af forsikrede og en attest af den be-
handlende læge. 

 
6.2. Alm. Brand kan til enhver tid forlange de oplysninger, som Alm. Brand anser for nødvendige, 

herunder oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet forsikrede. Alm. 
Brand er endvidere berettiget til at lade den forsikrede undersøge af en af Alm. Brand valgt 
læge. Forsikrede er forpligtet til at underkaste sig lægebehandling og følge lægens forskrifter, 
samt i øvrigt medvirke til at afhjælpe omfanget af erhvervsevnenedsættelsen. Alm. Brand er 
berettiget til at afgøre omfanget af erhvervsevnenedsættelsen på grundlag af en erklæring fra en 
læge, som Alm. Brand vælger. Såfremt forsikrede opholder sig i udlandet, kan Alm. Brand 
forlange, at de lægelige oplysninger afgives af en læge, der har virke i Danmark. Alm. Brand 
betaler honoraret for de lægelige erklæringer og attester, som selskabet udbeder sig. 

 
6.3. Forsikrede er forpligtet til selv at give de oplysninger, Alm. Brand anmoder om, samt give til-

ladelse til, at Alm. Brand indhenter de oplysninger, som Alm. Brand anser for nødvendige for at 
kunne vurdere erhvervsevnenedsættelsens omfang. Dette gælder oplysninger både før og efter 
forsikringens etablering. Såfremt forsikrede ikke giver de nødvendige oplysninger og tilladelser, 
behandler Alm. Brand ikke ansøgningen om invaliderente/invalidesum/præmiefritagelse. 

 
6.4. Ved anmeldelse af nedsættelse af erhvervsevnen anses forsikringsbegivenheden at være det 

tidspunkt, hvor erhvervsevnen er nedsat til den brøkdel, der er anført i dækningsoversigten. 
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6.5. For forsikringen gælder forældelseslovgivningen. Krav i henhold til aftalen forældes efter 
Forældelseslovens og Forsikringsaftalelovens regler herom. Efter forsikringens ophør dækker 
forsikringen dog alene nedsat erhvervsevne anmeldt senest 6 måneder efter forsikringsophøret. 

 

7. Undtagelser fra forsikringsdækningen 

7.1. Forsikringen dækker ikke nedsættelse af erhvervsevnen, der 
 

7.1.1. er fremkaldt ved forsæt eller er en følge af 
 

7.1.2. krig, krigslignende forhold, terrorhandlinger, neutralitetskrænkelser, oprør eller 
borgerlige uroligheder, 
 

7.1.3. jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 
 

7.1.4. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, 
 

7.1.5. epidemier. 
 

7.2. For dækninger, der kun vedrører ulykkestilfælde, gælder specielle undtagelser i forsikrings-
betingelserne, jf. Afsnit 3, Ulykkesinvaliderente, pkt. 20. 
 

7.3. Medmindre der er truffet særlig skriftlig aftale med Alm. Brand om betaling af tillægspræmie 
for forøget risiko, dækker forsikringen ikke nedsættelse af erhvervsevnen, der er opstået 
 

7.3.1. under enhver form for motorløb, bortset fra de i Danmark lovligt afholdte orienterings-, 
pålideligheds- og økonomiløb, 
 

7.3.2. under bjergbestigning, rappelling, drageflyvning, svæveflyvning, faldskærmsudspring, 
elastikspring, ballon-sport, parasailing, riverrafting, boksning, karate og lignende kamp-
sport, bobslædekørsel, racerbådsløb, rugby, dykning med dykker- eller frømandsudstyr 
eller anden farlig sport, 
 

7.3.3. ved flyvning med militære jetfly og fly, der anvendes til fotoflyvning, landbrugsflyvning, 
kunstflyvning eller anden særlig flyvning, samt ved flyvning i fly, der ikke er testede og 
godkendte civilfly, 
 

7.3.4. under ophold i mere end 12 måneder uden for den offentlige rejsesygeforsikrings dæk-
ningsområde.  

 

8. Ændring af forsikredes erhverv/virksomhed eller arbejdets art 

8.1. Enhver ændring af forsikredes erhverv/virksomhed eller arbejdets art kan være en farefor-
øgende omstændighed, og sådanne ændringer skal derfor straks skriftligt anmeldes til Alm. 
Brand. Ændringen godkendes af selskabet ved fremsendelse af en ny dækningsoversigt. 
Præmien vil herefter pr. ændringsdatoen blive korrigeret i overensstemmelse hermed. 
 

8.2. Såfremt ændringen af forsikredes erhverv/virksomhed eller arbejdets art medfører, at Alm. 
Brand efter Alm. Brands regler og praksis ikke kan tilbyde at fortsætte forsikringen, bortfalder 
forsikringsdækningen fra ændringsdatoen, og eventuel for meget indbetalt præmie refunderes. 
 

8.3. Såfremt ændringen af forsikredes erhverv/virksomhed eller arbejdets art ikke meddeles Alm. 
Brand, gælder Forsikringsaftalelovens § 121. Forsikringen dækker i så fald med den forsikrings-
ydelse, som ved forsikringens tegning eller på tidspunktet for ændringen af forsikredes er-
hverv/virksomhed eller arbejdets art efter Alm. Brands regler og praksis kunne være opnået for 
den betalte præmie. Hvis Alm. Brand ikke ville have overtaget forsikringen med ændringen, 
bortfalder forsikringsdækningen. 
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9. Ændring af præmien og/eller forsikringsbetingelser 

9.1. Alm. Brand kan til enhver tid ændre forsikringsbetingelserne eller præmien for forsikringen 
ved skriftlig meddelelse herom til forsikringstageren med et varsel på mindst 3 måneder til en 
forfaldsdag. Dette gælder også, selv om der ikke i dækningsoversigten findes nogen regulerings-
aftale. 
 

9.2. Er ændringerne til ugunst for forsikringstageren, kan forsikringen skriftligt opsiges af forsik-
ringstageren med mindst 1 måneds varsel til en forfaldsdag. 

 

10. Opsigelse af forsikringsaftalen 

10.1. Forsikringstageren kan opsige forsikringsaftalen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 
forfaldsdag. Såfremt forsikringen er tegnet som led i en pensionsaftale med en arbejdsgiver, 
kan forsikringen tillige opsiges, når den forsikrede fratræder. 
 

10.2. Da forsikringen er en skadeforsikring, hvor der ikke sker nogen opsparing i forsikringsperio-
den, har forsikringen ingen tilbagekøbsværdi, og forsikringen kan ikke belånes eller omskrives 
til præmiefri forsikring. 
 

10.3. Forsikringen er uopsigelig fra Alm. Brands side. Alm. Brand kan dog opsige forsikringen i 
følgende tilfælde: 
 

10.3.1. hvis der ved forsikringens tegning er afgivet ufuldstændige eller urigtige oplysninger 
(Afsnit 1, Fællesbestemmelser, pkt. 1),  
 

10.3.2. ved præmierestance (Afsnit 1, Fællesbestemmelser, pkt. 3), 
 

10.3.3. ved ændring af erhverv/virksomhed eller arbejdets art med stærkt forøget risiko for 
Alm. Brand  (Afsnit 1, Fællesbestemmelser, pkt. 8). 

 

11. Bonus 

11.1. Selskabets bestyrelse afgør hvert år, hvorvidt der tildeles bonus. En eventuel bonusfordeling 
sker efter det til enhver tid gældende bonusregulativ for Nedsat erhvervsevne. Bonusregulativet 
fastsættes af bestyrelsen og kan til enhver tid ændres, også for bestående forsikringer. 

 

12. Ankenævn og yderligere oplysninger 

Alm. Brand er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. 
Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos 
 
Alm. Brand. - almbrand.dk 
 
Ankenævnet for Forsikring, 
Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V 
Telefon: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00) 
 
Forbrugerrådet, 
Fiolstræde 17, 1017 København K 
Telefon: 77 41 77 41 – forbrugerraadet.dk 
 
Forsikringsoplysningen, 
Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup 
Telefon: 41 91 91 91 (mellem kl. 10.00 og 15.00) 
forsikringogpension.dk 
 
Der kan fås yderligere oplysninger hos ovennævnte, herunder på disse hjemmesider. 
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13. Hvad dækker invaliderente? 

13.1. Invaliderente udbetales, hvis forsikredes evne til at erhverve indkomst ved personlig arbejds-
indsats på grund af sygdom eller ulykkestilfælde bliver nedsat til den brøkdel, der er anført i 
dækningsoversigten. 
 

13.2. Nedsættelsen af erhvervsevnen skal være indtrådt i forsikringstiden og senest den dato for 
risikoophør, der er anført i dækningsoversigten. 

 

14. Hvornår anses erhvervsevnen som nedsat? 

14.1. Erhvervsevnen anses for nedsat til 1/3 eller derunder, respektive til mellem 1/2 og 1/3, såfremt 
forsikrede ved personlig arbejdsindsats ikke længere vurderes at være i stand til - bedømt under 
hensyn til hans nuværende tilstand, uddannelse og tidligere virksomhed - at tjene mere end 
1/3, respektive 1/2 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt arbejdsdygtige personer 
med lignende uddannelse og alder. 
 

14.2. Vurderingen af, hvorvidt erhvervsevnen er nedsat i dækningsberettiget grad, foretages af Alm. 
Brand på baggrund af en lægelig vurdering og en vurdering af forsikredes indkomstmuligheder 
ved personlig arbejdsindsats, når erhvervsevnenedsættelsen tages i betragtning. 
 

14.3. Ved vurderingen af forsikredes indkomstmuligheder tages der ikke hensyn til situationen på 
arbejdsmarkedet eller anden konjunkturpåvirkning, f.eks. arbejdsløshed. Evt. indkomst eller 
mulige indkomster fra fleksjob - herunder ledighedsydelse - eller andre støttede beskæftigelses-
ordninger på det almindelige arbejdsmarked anses som indkomst (incl. evt. tilskud) opnået ved 
personlig arbejdsindsats. 

 

15. Hvornår starter udbetalingen? 

15.1. Udbetalingen sker månedlig fra den dag, hvor nedsættelsen af erhvervsevnen til 1/3, respektive 
til mellem 1/2 og 1/3, har varet uafbrudt i den karensperiode, der er anført i 
dækningsoversigten. 

 

16. Hvor længe udbetales invaliderente? 

16.1. Invaliderente udbetales, så længe erhvervsevnen er nedsat som anført i dækningsoversigten. 
Forsikrede er forpligtet til at meddele Alm. Brand, hvis helbredstilstanden forbedres, og/eller 
forsikrede igen bliver i stand til – helt eller delvist – at udføre et arbejde. 
 

16.2. Anses arbejdsudygtigheden som midlertidig, er det en betingelse for udbetaling af invalideren-
te, at forsikrede er under stadig lægebehandling og følger lægens forskrifter, samt at forsikrede 
havde erhvervsmæssig beskæftigelse på tidspunktet for nedsættelsen af erhvervsevnen.  
 

16.3. Invaliderente udbetales kun, hvis der ved en lægelig undersøgelse kan påvises objektive tegn på 
tilstedeværelsen af mén eller sygdom. 
 

16.4. Anses arbejdsudygtigheden som længerevarende eller varig, og har forsikredes tilstand stabili-
seret sig i et sådant omfang, at den fremtidige erhvervsevne kan vurderes, foretages en vurde-
ring af forsikredes generelle erhvervsevne, dvs. erhvervsevnen i ethvert erhverv, herunder en 
vurdering af, hvorvidt forsikrede anses for egnet til revalidering/omskoling. 
 

16.5. Hvis forsikrede anses for egnet til revalidering/omskoling, der forventes at sætte forsikrede i 
stand til at opretholde erhvervsindkomst, anses forsikredes erhvervsevne ikke nedsat til 1/3, 
respektive til mellem 1/2 og 1/3. Hel eller delvis udbetaling af invaliderente kan dog eventuelt 
ske efter nærmere aftale med Alm. Brand for revaliderings-/omskolingsperioden eller en del af 
perioden. 
 

16.6. Udbetaling af invaliderente ophører altid, når den aftalte udbetalingsperiode er udløbet og ved 
forsikredes død. 
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17. Præmiefritagelse 

17.1. Forsikrede har ret til præmiefritagelse fra 3-måneders dagen for nedsættelsen af erhvervsevnen 
til 1/3 eller derunder, medmindre andet er anført i dækningsoversigten. 

 

18. Offentlig førtidspension, fleksjob eller lignende 

18.1. Alm. Brand kan ikke gøre udbetaling af invaliderente og præmiefritagelse betinget af, at forsik-
rede tilkendes offentlig førtidspension. Modsat giver en tilkendt førtidspension heller ikke i sig 
selv krav på invaliderente og præmiefritagelse. 
 

18.2.  Tildeling af fleksjob, ledighedsydelse eller anden offentligt støttet jobforanstaltning med det 
formål at forbedre eller fastholde forsikredes tilknytning til arbejdsmarkedet berettiger ikke i 
sig selv til invaliderente eller præmiefritagelse. 

 



  

Afsnit 3: Ulykkesinvaliderente  

Forsikring ved Nedsat erhvervsevne  

Side 9 af 13 

 

Nr. 5257 / 09.2007 

 

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17  /  Hovedkontor: Midtermolen 7  /  2100 København Ø  /  Telefon 35 47 47 47 
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49  /  Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11 
Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12  /  Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72  

19. Hvad dækker ulykkesinvaliderente? 

19.1. Ulykkesinvaliderente udbetales, hvis forsikredes evne til at erhverve indkomst ved personlig 
arbejdsindsats på grund af et ulykkestilfælde nedsættes til den brøkdel, der er anført i dæk-
ningsoversigten. 
 

19.2. Ved et ulykkestilfælde forstås en tilfældig, af forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra 
kommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge. 
 

19.3. Nedsættelsen af erhvervsevnen skal være indtrådt i forsikringstiden og senest den dato for 
risikoophør, der er anført i dækningsoversigten. 

 

20. Specielle undtagelser for ulykkesinvaliderentens dækning 

20.1. Ud over de undtagelser fra dækningen, der er nævnt i Afsnit 1, Fællesbestemmelser, pkt.7, 
gælder der følgende undtagelser: 
 
Forsikringen dækker ikke nedsættelse af erhvervsevnen ved 
 

20.1.1. ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, 
 

20.1.2. sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller 
forværret ved et ulykkestilfælde, 
 

20.1.3. forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller til-
fældigt tilstødende sygdom, 
 

20.1.4. følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er 
omfattet af forsikringen, 
 

20.1.5. ulykkestilfælde, der - uanset den forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed - er 
fremkaldt af forsikrede ved grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller 
påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer. 

 

21. Hvornår anses erhvervsevnen for nedsat? 

21.1. Erhvervsevnen anses for nedsat til 1/3 eller derunder, respektive til mellem 1/2 og 1/3, såfremt 
forsikrede ved personlig arbejdsindsats ikke længere vurderes at være i stand til - bedømt under 
hensyn til hans nuværende tilstand, uddannelse og tidligere virksomhed - at tjene mere end 
1/3, respektive 1/2 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt arbejdsdygtige personer 
med lignende uddannelse og alder. 
 

21.2. Vurderingen af, hvorvidt erhvervsevnen er nedsat i dækningsberettiget grad, foretages af Alm. 
Brand på baggrund af en lægelig vurdering og en vurdering af forsikredes indkomstmuligheder 
ved personlig arbejdsindsats, når erhvervsevnenedsættelsen tages i betragtning. 
 

21.3. Ved vurderingen af forsikredes indkomstmuligheder tages der ikke hensyn til situationen på 
arbejdsmarkedet eller anden konjunkturpåvirkning, f.eks. arbejdsløshed. Evt. indkomst eller 
mulige indkomster fra fleksjob - herunder ledighedsydelse - eller andre støttede beskæftigel-
sesordninger på det almindelige arbejdsmarked anses som indkomst (incl. evt. tilskud) opnået 
ved personlig arbejdsindsats. 

 

22. Hvornår starter udbetalingen? 

22.1. Udbetalingen sker månedlig fra den dag, hvor nedsættelsen af erhvervsevnen til 1/3, respektive 
til mellem 1/2 og 1/3, har varet uafbrudt i den karensperiode, der er anført i dækningsoversig-
ten. 
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23. Hvor længe udbetales ulykkesinvaliderente? 

23.1. Ulykkesinvaliderente udbetales, så længe erhvervsevnen er nedsat som anført i dækningsover-
sigten. Forsikrede er forpligtet til at meddele Alm. Brand, hvis helbredstilstanden forbedres, 
og/eller forsikrede igen bliver i stand til – helt eller delvist – at udføre et arbejde. 
 

23.2. Anses arbejdsudygtigheden som midlertidig, er det en betingelse for udbetaling af ulykkesinva-
liderente, at forsikrede er under stadig lægebehandling og følger lægens forskrifter, samt at 
forsikrede havde erhvervsmæssig beskæftigelse på tidspunktet for nedsættelsen af erhvervsevn-
en. 
 

23.3. Ulykkesinvaliderente udbetales kun, hvis der ved en lægelig undersøgelse kan påvises objektive 
tegn på tilstedeværelsen af mén eller sygdom. 
 

23.4. Anses arbejdsudygtigheden som længerevarende eller varig, og har forsikredes tilstand stabili-
seret sig i et sådant omfang, at den fremtidige erhvervsevne kan vurderes, foretages en vurde-
ring af forsikredes generelle erhvervsevne, dvs. erhvervsevnen i ethvert erhverv, herunder en 
vurdering af, hvorvidt forsikrede anses for egnet til revalidering/omskoling. 
 

23.5. Hvis forsikrede anses for egnet til revalidering/omskoling, der forventes at sætte forsikrede i 
stand til at opretholde erhvervsindkomst, anses forsikredes erhvervsevne ikke nedsat til 1/3, 
respektive til mellem 1/2 og 1/3. Hel eller delvis udbetaling af ulykkesinvaliderente kan dog 
eventuelt ske efter nærmere aftale med Alm. Brand for revaliderings-/omskolingsperioden eller 
en del af perioden. 
 

23.6. Udbetaling af ulykkesinvaliderente ophører altid, når den aftalte udbetalingsperiode er udløbet 
og ved forsikredes død. 

 

24. Præmiefritagelse 

24.1. Forsikrede har ret til præmiefritagelse fra 3-måneders dagen for nedsættelsen af erhvervsevnen 
til 1/3 eller derunder, medmindre andet er anført i dækningsoversigten. 

 

25. Offentlig førtidspension, fleksjob eller lignende 

25.1. Alm. Brand kan ikke gøre udbetaling af ulykkesinvaliderente og præmiefritagelse betinget af, at 
forsikrede tilkendes offentlig førtidspension. Modsat giver en tilkendt førtidspension heller ikke 
i sig selv krav på ulykkesinvaliderente og præmiefritagelse. 
 

25.2. Tildeling af fleksjob, ledighedsydelse eller anden offentligt støttet jobforanstaltning med det 
formål at forbedre eller fastholde forsikredes tilknytning til arbejdsmarkedet berettiger ikke i 
sig selv til ulykkesinvaliderente eller præmiefritagelse. 
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26. Hvad dækker invalidesum? 

26.1. Invalidesum udbetales, hvis forsikredes evne til at erhverve indkomst ved personlig arbejds-
indsats på grund af sygdom eller ulykkestilfælde bliver nedsat til den brøkdel, der er anført i 
dækningsoversigten. Det skal således oplyses, at erhvervsevnen - trods lægelig behandling, 
omskoling, genoptræning og/eller uddannelse - er og fortsat må anses at være nedsat til 1/3 
eller derunder, respektive til mellem 1/2 og 1/3. 

 

27. Hvornår anses erhvervsevnen for nedsat? 

27.1. Erhvervsevnen anses for nedsat til 1/3 eller derunder, respektive til mellem 1/2 og 1/3, såfremt 
forsikrede ved personlig arbejdsindsats ikke længere vurderes at være i stand til - bedømt under 
hensyn til hans nuværende tilstand, uddannelse og tidligere virksomhed - at tjene mere end 
1/3, respektive 1/2 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt arbejdsdygtige personer 
med lignende uddannelse og alder. 
 

27.2. Vurderingen af, hvorvidt erhvervsevnen er nedsat i dækningsberettiget grad, foretages af Alm. 
Brand på baggrund af en lægelig vurdering og en vurdering af forsikredes indkomstmuligheder 
ved personlig arbejdsindsats, når erhvervsevnenedsættelsen tages i betragtning. Invalidesum 
udbetales kun, hvis der ved en lægelig undersøgelse kan påvises objektive tegn på tilstedevæ-
relsen af mén eller sygdom. 
 

27.3. Ved vurderingen af forsikredes indkomstmuligheder tages der ikke hensyn til situationen på 
arbejdsmarkedet eller anden konjunkturpåvirkning, f. eks. arbejdsløshed. Evt. indkomst eller 
mulige indkomster fra fleksjob - herunder ledighedsydelse - eller andre støttede beskæftigel-
sesordninger på det almindelige arbejdsmarked anses som indkomst (incl. evt. tilskud) opnået 
ved personlig arbejdsindsats. 

 

28. Hvornår sker der udbetaling? 

28.1. Invalidesummen kan tidligst udbetales 1 år efter, at erhvervsevnen er nedsat til 1/3, respektive 
til mellem 1/2 og 1/3. Det er en betingelse for udbetaling af invalidesummen, at den forsikrede 
er i live 1 år efter nedsættelsen af erhvervsevnen til 1/3, respektive til mellem 1/2 og 1/3, at den-
ne nedsættelse har varet uafbrudt i 1 år, samt at tilstanden må vurderes som varig. 
 

28.2. Såfremt der er udbetalt invalidesum på grundlag af en dækning ved nedsat erhvervsevne til 
mellem 1/2 og 1/3, og erhvervsevnen senere vurderes til at være varigt nedsat til 1/3 eller der-
under, foretages modregning for den allerede udbetalte invalidesum. 

 

29. Præmiefritagelse 

29.1. Forsikrede har ret til præmiefritagelse fra 3-måneders dagen for nedsættelsen af erhvervsevnen 
til 1/3 eller derunder, medmindre andet er anført i dækningsoversigten. 

 

30. Offentlig førtidspension, fleksjob eller lignende 

30.1. Alm. Brand kan ikke gøre udbetaling af invalidesum og præmiefritagelse betinget af, at forsik-
rede tilkendes offentlig førtidspension. Modsat giver en tilkendt førtidspension heller ikke i sig 
selv krav på invalidesum og præmiefritagelse. 
 

30.2. Tildeling af fleksjob, ledighedsydelse eller anden offentligt støttet jobforanstaltning med det 
formål at forbedre eller fastholde forsikredes tilknytning til arbejdsmarkedet berettiger ikke i 
sig selv til invalidesum eller præmiefritagelse. 
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Fortrydelsesret ved nytegning 

Efter Forsikringsaftalelovens § 34 i. kan en indgået forsikringsaftale fortrydes. 
 
 

Fortrydelsesfristen 

Fortrydelsesfristen er 14 dage – ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage. 
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringstageren har fået meddelelse om, at aftalen 
er indgået. 
 
Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren på skrift (f.eks. på papir 
eller som mail) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. 
 
Hvis man f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om 
fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks. 
onsdag den 3., er fortrydelsesfristen til og med onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel 
pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks. er givet underretning om aftalens ind-
gåelse mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag 
den 31.  
 
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, 
kan man vente til efterfølgende hverdag. 
 
 

Hvordan fortryder man? 

Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren skriftligt – pr. brev eller elektronisk post – 
underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens 
udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan brevet sendes anbefalet og 
postkvitteringen opbevares. Meddelelse om fortrydelse af forsikringsaftalen skal gives til Alm. Brand. 
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Fortrydelsesblanket 

 

Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Forsikring ved Nedsat 
erhvervsevne 

Aftalen af: 
Dag                                           Måned                                             År 
 
_________________     ____________________    ____________  
 
 

Der henvises til forsikringsnummer 

Forsikringsnummer _________________________ 
 
 

Årsag til fortrydelse  

______________________________________________________  
 
 
______________________________________________________  
 
 
______________________________________________________  
 
 

Forsikringstager 

Navn _____________________________________________  
 
 
Adresse ___________________________________________  
 
 
Postnr. ___________ By ______________________________  
 
 

Underskrift 

Dato/år __________ Underskrift ________________________  
 
 
Denne blanket indsendes til Alm. Brand Pension, Midtermolen 7, 2100 København Ø  


