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Fuldstændige oplysninger om produktet findes i de gældende forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Forsikringen dækker med en engangsudbetaling ved midlertidig sygdom eller ulykke. Forsikringen henven-
der sig især til erhvervsledere, musikere og professionelle sportsfolk.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad dækker den? 
 
 Ved en nøglepersonsforsikring ud-

betales der et engangsbeløb. 
 Dækker ved vedvarende fuldstæn-

dig faginvaliditet. 
 Forsikringssummen vil typisk blive 

fastsat til op til otte gange den sikre-
des årsløn. 

Hvad dækker den ikke? 

 Selvmord 
 Selvforskyldt skade 
 Mentalsygdomme 
 Skade som et resultat af kriminelle 

handlinger 
 Arbejdsudygtighed grundet graviditet 

eller fødsel 
 Allerede bekendte sygdomme der re-

sulterer i arbejdsudygtighed 

Er der nogen begrænsninger af dæknin-
gen? 

! Forsikringen kan udvides til også at 
omfatte en méngradserstatning ved 
vedvarende delvis invaliditet. 

! Forsikringen kan også udvides til at 
dække dødsfald som følge af ulykke. 

! Udbetalingen vil ske ca. 12 måneder 
efter sygdoms- eller ulykketidspunk-
tet, hvis der ikke er udsigt til nogen 
helbredsmæssig bedring. 
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Hvor er jeg dækket? 
 Forsikringen dækker som udgangspunkt i Europa, men kan udvides til også at dække uden-

for Europa. 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

Når der sker en skade 

- Anmeld skaden hurtigst muligt til os på skadeservice@dahlberg.dk eller 33 70 44 50. 
- Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med dahl-

bergs samtykke. 

Ved ændringer 
Du skal straks give os besked, hvis: 

- din virksomhed flytter adresse 
- antallet af sikrede medarbejdere ændrer sig 
- din virksomheds ejerforhold ændrer sig. 
- virksomhedens risikoforhold ændrer sig, herunder hvis dine rådgivningsopgaver ændrer sig. 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen betales på årsbasis. Hvert år ved fornyelse vil der blive opkrævet forsikringspræmien 
for de følgende 12 måneder. Opkrævningen fremsendes som en faktura. 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen dækker fra tidspunktet for tegning og et år frem. De nærmere datoer vil fremgå af poli-
cen. Efter udløb vil det være muligt at forny forsikringen ved at udfylde en fornyelseserklæring. 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperioden udløber. Er forsikringen 
oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år, 
perioden udløber. 
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