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Letsikring ved død – med eller uden skattefradrag
Du kan sikre dine efterladte økonomisk, hvis du dør, inden du fylder 67 år

Dine efterladte får

Skat - uden skattefradrag

• penge, hvis du dør inden udgangen af det år, du

• Hvis du opretter Letsikringen uden skattefradrag,

fylder 67 år.

er udbetalingen til dine efterladte eller den der har

• pengene på én gang eller hver måned i 10 år.

pant skattefri. Dine efterladte skal eventuelt betale
boafgift.

Du får

Skat - med skattefradrag

• en Letsikring, der træder i kraft, så snart dine
helbredsoplysninger er godkendt. Det sker i de

• Hvis du opretter Letsikringen med skattefradrag,

fleste tilfælde elektronisk og er hurtigt og nemt.

skal dine efterladte normalt betale almindelig

• mulighed for at oprette Letsikringen frem til du fylder

indkomstskat eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag,

60 år.

hvis de får udbetalingen hver måned i 10 år.
• Hvis du opretter Letsikringen med skattefradrag,

Du kan vælge

skal dine efterladte betale en afgift på 40 % og

• om du vil oprette Letsikringen med eller uden
skattefradrag.
• hvem, der skal have udbetalingen. Hvis du vælger at

eventuelt også boafgift, hvis de får udbetalingen

DET MED SMÅT

oprette Letsikringen med skattefradrag, er der dog

Du kan altid se, hvad der gælder for dig

visse begrænsninger.

i dine forsikringsbetingelser.

• om du vil oprette en Letsikring, som automatisk er
pantsat til fordel for lån i pengeinstituttet og dets
koncernforbundne selskaber. I så fald skal Letsikringen være oprettet uden skattefradrag.

som et engangsbeløb.
• Hvis du betaler fra en pensionskonto, får du ikke
fradrag, da du allerede har fået fradraget ved
indbetaling på pensionskontoen.

