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Letsikring af 
barn ved død
Du kan sikre en udbetaling til dit  
barn, hvis du dør, inden barnet  
fylder 21 år.



Letsikring af barn ved død

Du kan sikre en udbetaling til dit barn, hvis du dør,  
inden barnet fylder 21 år.

Dit barn får

Med en Letsikring af barn ved død kan du sikre en udbe-
taling til dit barn, hvis du dør, inden barnet fylder 21 år. Dit 
barn får:

 ■ 35.177 kr. om året (2023), hvis du dør inden udgangen 
af det år, hvor du fylder 60 år

 ■ udbetaling til udgangen af det år, hvor barnet fylder 
21 år

 ■ rådighed over pengene sammen med en værge, indtil 
barnet fylder 18 år. Pengene bliver almindeligvis ikke 
placeret i et forvaltningsinstitut

 ■ fuld rådighed over pengene, når barnet fylder 18 år.

Du får

 ■ en Letsikring, der træder i kraft, så snart dine 
helbredsoplysninger er godkendt, og du har under-
skrevet din aftale – det sker elektronisk og er hurtigt 
og nemt

 ■ mulighed for at oprette Letsikringen fra du er 18 år og 
frem til du fylder 60 år.

Du kan vælge

Du kan vælge om alle dine børn skal have en Letsikring. 
Hvert barn skal have sin egen, og du kan oprette 
Letsikringen til dine børn, stedbørn, samlevers børn og 
adoptivbørn.

Skat

De penge, barnet får udbetalt fra Letsikringen, er 
almindelig skattepligtig indkomst, dog uden arbejds-
markedsbidrag. Barnet kan eventuelt benytte sit frikort. 
Udbetalingerne kan påvirke andre indtægter, fx SU og 
boligsikring.

Du får fradrag for betalingen, hvis den sker fra en alminde-
lig konto. Hvis du betaler fra en pensionskonto, får du ikke 
fradrag, da du allerede har fået fradraget ved indbetaling 
på pensionskontoen.

Du kan altid se, hvad der gælder for dig i dine 
forsikringsbetingelser.

2



Le
ts

ik
ri

n
g

 a
f b

ar
n

 v
ed

 d
ød

 ©
 L

et
p

en
si

on
 2

0
22

Letpension forsikringsformidling A/S 
Teknikerbyen 5 
2830 Virum 
www.letpension.dk

https://www.letpension.dk

