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PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: PFA Pension Forsikringsselskab              FT-nr: 62965 

Produkt: Forsikring ved nedsat Erhvervsevne  

Dette dokument er et uddrag af vigtige oplysninger vedrørende PFA Erhvervsevne. Alle konkrete betingelser vil fremgå af dit 
pensionsbevis og dertilhørende vilkår.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få 
løbende udbetalinger, hvis din erhvervsevne nedsættes i dækningsberettiget grad.

Hvad dækker den?
Du har mulighed for at få en løbende udbetaling, 
hvis din erhvervsevne bliver midlertidigt eller 
varigt nedsat med mindst 50 procent i en længere 
periode, og  du ikke længere er i stand til at tjene 
mere end 50 procent af, hvad der er sædvanligt 
for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende 
uddannelse, anciennitet og alder. Bedømmelsen 
sker på grundlag af en helhedsvurdering under 
hensyn til din helbredstilstand, uddannelse og 
tidligere beskæftigelse.

Du kan se størrelsen på forsikringssummen i din 
aftale.

Forsikringen er som udgangspunkt inkl. 
indbetalingssikring, hvor PFA overtager 
betalingen af de forsikringer, som er omfattet 
af indbetalingssikring, samt indbetalingen til 
din pensionsordning, hvis din erhvervsevne 
er nedsat i dækningsberettiget grad. Du kan 
se i dit pensionsbevis, om din ordning er inkl. 
indbetalingssikring.

Hvis du er omfattet af særlige vilkår, vil de fremgå 
af dit pensionsbevis og –vilkår.

Hvad dækker den ikke?
 Dødsfald. 

Almindelige sygdomme, som ikke påvirker din 
helbredsmæssige erhvervsevne i en længere 
periode, såsom influenza.

Afhængighed af fx alkohol, spil, internet eller 
enhver anden afhængighed berettiger ikke til en 
løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne. 

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?

 Hvis du allerede er syg, kan det være, at du ikke har 
mulighed for at få forsikringen.

 Der vil være en karensperiode på 3-12 måneder, 
før udbetaling kan finde sted. Karensperioden vil 
fremgå af dit pensionsbevis.

 Du kan som udgangspunkt ikke få udbetaling, hvis 
du er ansat i fleksjob.

 PFA kan betinge den løbende udbetaling ved 
nedsat erhvervsevne og indbetalingssikring af, at 
du deltager i helbredsfremmende behandlinger og 
foranstaltninger, som PFA skønner relevante.

 Udbetalingen kan maksimalt udgøre den valgte 
forsikringsdækning ved nedsat erhvervsevne.

Hvor er jeg dækket?
Hele verdenen

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.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forfaldet vil typisk være månedligt, medmindre andet er aftalt. Hvis indbetalingen sker privat, vil du modtage et girokort, som 
du kan tilmelde Betalingsservice. Hvis du vælger at indbetale via din arbejdsgiver, vil betalingen for forsikringen ske i forbindelse 
med den løbende indbetaling til din pensionsordning.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft ved forsikringsaftalens indgåelse. Forsikringen ophører, hvis indbetalingen stopper eller ved et 
individuelt fastsat tidspunkt. Du kan se i din aftale, hvornår forsikringen ophører.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Hvis der er tale om en privat forsikring eller en forsikring, som er tegnet frivilligt via din arbejdsgiver, kan forsikringen opsiges med 
et varsel på løbende måned + 1 mdr. 


