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Dette dokument er et uddrag af vigtige oplysninger vedrørende Letsikring ved kritisk sygdom. Alle konkrete betingelser og vilkår vil
fremgå af dine forsikringsbetingelser.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Letsikring ved kritisk sygdom er en gruppeforsikring, som sikrer dig et økonomisk råderum, hvis du bliver alvorligt syg.

Hvad dækker den?
Gruppeforsikringen dækker med en
skattefri engangsudbetaling, hvis du får
stillet en dækningsberettiget diagnose (se
forsikringsbetingelser for oversigt over diagnoser).
Udbetalingen vil ske, såfremt de øvrige
betingelser for dækningen er opfyldt (se
forsikringsbetingelserne).
Du kan se størrelsen på engangsudbetalingen i dit
tilbud.

Hvad dækker den ikke?
Dødsfald.
Diagnoser, som ikke fremgår af
forsikringsbetingelserne.
Gruppeforsikringen dækker ikke, hvis den kritiske
sygdom skyldes forsikredes forsætlige handlinger.
Gruppeforsikringen dækker ikke, hvis den kritiske
sygdom er fremkaldt af forsikredes brug fx af
alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.
Der kan ikke ske udbetaling fra Letsikring ved
Kritisk Sygdom på baggrund af en sygdom eller
diagnose, der er en direkte følge af atomenergi
eller radioaktive kræfter.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
Du skal være imellem 18 og 50 år for at kunne
oprette forsikringen
Du skal kunne aflevere tilfredsstillende
helbredsoplysninger
Den dækningsberettigede diagnose skal være
stillet af en læge med virke i Danmark, som er
autoriseret af Sundhedsstyrelsen. PFA Pension kan
dog i konkrete tilfælde dispensere fra dette krav.
De første 2 år ydes der ikke udbetaling ved
diagnoser, der direkte eller indirekte har
sammenhæng med en tilstand, som der tidligere
er givet behandling for inden oprettelse af
forsikringen
Hvis du samtidigt eller i forbindelse med hinanden
(fx under samme hospitalsindlæggelse) får stillet
flere diagnoser, vil engangsudbetalingen ikke ske
flere gange
Gruppeforsikringen bortfalder under krig,
krigslignende tilstand eller anden fareforøgelse af
tilsvarende art.
Udenfor dansk område dækker gruppeforsikringen
ikke skader, der er en følge af aktiv deltagelse i krig,
oprør el.lign. operation, medmindre forsikrede kan
bevise, at skadetilfældet ikke er en følge deraf.
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Hvor er jeg dækket?
Hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du er forpligtet til at betale forsikringen og anmelde skaden rettidigt jf. dine vilkår. Du er ligeledes forpligtet til at afgive
de helbredsoplysninger, som PFA Pension anmoder om, for at kunne vurdere, om du er berettiget til en udbetaling fra
forsikringen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien betales årligt forud primo januar måned og trækkes på den aftalte konto.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft ved forsikringsaftalens indgåelse. Forsikringen ophører, hvis indbetalingen stopper, hvis du ikke
længere er kunde i det pengeinstitut, som forsikringen er tegnet igennem eller senest ved udgangen af det kalenderår, hvor du
fylder 62. år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige din dækning i gruppeforsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned.
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