
Tryghedsforsikring 1. februar 2022 

 

Indledning 
Ikano Bank  har udtaget en gruppeforsikringspolice til beskyttelse af lånebetaling med Maiden Life Försäkrings AB med dækning 
for liv, varig total uarbejdsdygtighed, midlertidig uarbejdsdygtighed og hospitalsindlæggelse og med Maiden General Försäkrings 
AB for ufrivillig arbejdsløshed. Ikano Bank  er forsikringstager af denne gruppepolice og giver dig mulighed for at blive omfattet af 
gruppepolicen som sikret. 
 
Tryghedsforsikring er en forsikring, som:  
betaler  dine månedlige ydelser på dit lån i Ikano Bank, hvis du er 

• ansat og bliver afskediget, uden du selv er skyld i det (ufrivilligt arbejdsløs)  
• syg eller ramt af en ulykke, der betyder, at du midlertidigt ikke kan arbejde (midlertidigt uarbejdsdygtig) 
• indlagt på hospital og du er selvstændig erhvervsdrivende (hospitalsindlagt) 

 
tilbagebetaler dit lån i Ikano Bank, hvis du  

• bliver syg eller ramt af en ulykke, der betyder, at du aldrig mere vil kunne varetage et job  
(varigt totalt uarbejdsdygtig) 

• dør i forsikringstiden 
 

Se de nærmere betingelser for udbetaling og beløbsgrænserne i den vejledende oversigt herunder og i forsikringsbetingelserne Afsnit 
1 & 14 a-e 

 
Din forsikringsdækning afhænger af om du er: 

• Lønmodtager – Se definition ”arbejdstager” i afsnit 12 - Ordforklaringer 
• Selvstændig -    Se definition ”selvstændig” i afsnit 12 - Ordforklaringer 

 
Se iøvrigt den vejledende oversigt nedenfor.  
 
Hvis du har lån i Ikano Bank, kan du deltage i Ikano Banks gruppepolice, som skal knyttes til dit Ikano Bank lån senest 30 dage efter 
lånets påbegyndelse. 

 
Forudsætninger for at blive omfattet af gruppeforsikringspolicen: 
• Du skal være fyldt 18 og ikke 67 år på tegningstidspunktet. 

 
Forsikringen ophører: 
• I den måned, du går på pension eller fylder 68 år. 
• Hvis du bliver varigt uarbejdsdygtig.  
• Hvis du har modtaget udbetalinger gennem 36 måneder. 
• Hvis du afgår ved døden eller hvis du ikke længere har lån i Ikano Bank. 
• Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og du bliver erklæret konkurs.    

 
Du bør læse forsikringsbetingelserne grundigt igennem, så du ved, hvad denne forsikring dækker og hvad du skal foretage dig, såfremt 
du er berettiget til erstatning. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i undtagelserne. Se afsnit 6. 
 
Hvis du er i tvivl om de anvendte formuleringer i forsikringsbetingelserne, kan ordforklaringen hjælpe dig, se venligst ordforklaringen 
i afsnit 12. 
 
Du kan deltage i gruppeforsikringen/Tryghedsforsikringen, selvom du ikke er rask eller arbejdsdygtig på det tidspunkt, du ønsker at 
deltage i forsikringen, men det er vigtigt, at du er klar over, at du på tidspunktet for en skadesanmeldelse skal opfylde de fastsatte 
kvalifikationsperioder. 
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. 
Nøgleinformation 
 

Hvad betaler forsikringen? 
  

  Dækning af månedlige ydelse på lån 
(50 % hvis 2 debitorer er forsikret) 

 Indfrielse af lån 
(50 % hvis 2 debitorer er forsikret) 

    

 Ufrivillig arbejds-
løshed 
(gælder ikke for 
selvstændige) 

Midlertidig uarbejds-
dygtighed 

Hospitalsindlæggelse 
(gælder kun for selv-
stændige) 

 Varigt total uarbejds-
dygtig 

Død 

Hvornår dæk-
ker forsikrin-
gen? 

Når du har været 
ufrivillig arbejds-
løs i 30 dage og er 
aktivt job- 
søgende 

Når du i 30 dage har 
været ude af stand til 
at arbejde på grund 
af sygdom eller 
ulykke 

Når du bliver hospitals-
indlagt i mindst 7 dage. 

 Hvis du bliver ramt af 
varig total uarbejds-
dygtighed (se afsnit 
1.3), mens dæknin-
gen er i kraft 

Hvis du dør i 
forsikringsti-
den 

Hvad betaler 
forsikringen? 

Dine aftalte månedlige ydelse på dit lån  Indfrier restgælden. 

Hvad er den 
maksimale be-
taling fra for-
sikringen? 

Maksimalt DKK 40.000 pr. måned i maksimalt 12 måneder. Udbetalin-
gen ophører senest, når lånet er indfriet. 

 Det mindste af beløb af: 
Restgæld på lånet eller DKK 480.000 

 
Hvis lånet er optaget af to personer (debitorer), yder forsikringen dækning, uanset hvem af dem der er berørt af den omfattede 
skade. Hvis der er to debitorer, vil dækningen blive reduceret til 50% af den månedlige udbetaling eller 50% af den resterende saldo, 
hvis kun den ene af debitorerne anmelder et krav. 

 
 
Hvad er undtaget? 
 

     

  Dækning af månedlige ydelse på lån  Indfrielse af lån 
       
 Ufrivillig arbejds-

løshed 
(gælder ikke for 
selvstændige) 

Midlertidig uar-
bejdsdygtighed 

Hospitalsindlæggelse 
(gælder kun for selv-
stændige) 

 Varigt total uar-
bejdsdygtig 

Død 

Krav til ansæt-
telse inden en 
dækningsbe-
rettiget skade 

Du skal have været fastansat uden afbry-
delser i mindst 6 måneder inden en dæk-
ningsberettiget skade. Ansættelsen skal 
være mindst 16 timer om ugen 

Du skal være selvstæn-
dig erhvervsdrivende 
og have drevet virk-
somhed uden afbry-
delse i mindst 6 måne-
der inden en dæknings-
berettiget skade. 

 Ingen 

Karensperiode 
(perioden fra 
forsikringen 
træder i kraft 
til forsikringen 
dækker) 

6 måneder fra 
forsikringens 
ikraftrædelses-
dato 

3 måneder fra for-
sikringens ikraftræ-
delsesdato 

Ingen  Ingen 

Selvrisikoperi-
ode 

30 dage 30 dage 7 dage  Ingen 

Vigtige undta-
gelser 

Hvis du selv siger 
op eller bliver 
bortvist, dækker 
forsikringen ikke 

Du kan ikke få dækning for skader, der er op-
stået før forsikringen træder i kraft 

 Du kan ikke få dækning for skader, der 
er opstået før forsikringen træder i 
kraft 
Selvmord inden for de første 2 år efter 
ikrafttrædelsestidspunktet. 
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1. KRITERIER FOR AT KUNNE INDTRÆDE I GRUPPEFORSIKRINGEN 
 

Personer, som har lån i Ikano Bank, har et dansk cpr-nr. og er bosat i Danmark kan tilslutte sig Ikano Banks gruppeforsikringspolice. 
 

Det er en betingelse for at tilslutte dig Ikano Banks gruppepolice, at du ved forsikringens ikrafttræden: 
• er fyldt 18 år 
• ikke er fyldt 67 år 
• ikke er pensioneret 
• forsikringen skal være etableret senest 30 dage efter lånets etablering 

 
Øvrige kriterier 
Ved policens ikrafttræden forudsættes det, at du: 

 
Dækning ved arbejdsløshed – 
lønmodtager 

• har været fastansat uden afbrydelser i mindst 6 måneder inden en dækningsberettiget skade. 
• ansættelsen har været på mindst 16 timer om ugen.  

 • er indforstået med, at hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have haft kendskab 
til kommende arbejdsløshed kan disse tilfælde ikke senere føre til krav om forsikringsdækning. 

Dækning ved arbejdsløshed - 
selvstændige 

• hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, har drevet virksomhed i mindst 6 måneder inden en 
dækningsberettiget skade. 

  
Sygdom/uarbejdsdygtighed • ikke har været væk fra arbejdet som følge af sygdom eller ulykke i mere end 15 på hinanden 

følgende dage i løbet af de sidste 12 måneder forud for dækningens ikrafttræden. 
 • er indforstået med, at sygdom eller personskade, som du havde eller burde have haft kendskab 

til inden for de seneste 24 måneder forud for dækningens ikrafttræden, og som du senere an-
melder, ikke er dækket af forsikringen. 

 
 
2. PARTERNE 
 
2.1. HVEM ER FORSIKRET AF GRUPPEPOLICEN? 
            Du skal være debitor for lånet for at kunne være forsikret. 

Forsikringen dækker den/de person(-er) der er nævnt på forsikringsbeviset. Der kan maksimalt være 2 personer (debitorer) forsikret på et lån.  
 
Når der er mere end én låntager på lånet 
Hvis der er to forsikrede på lånet, reduceres forsikringsydelsen for den enkelte forsikrede til halvdelen af den forsikrede ydelse, der er krav på i 
medfør af policen, og maksimalt halvdelen af det angivne maksimum på de enkelte ydelser (se pkt. 14 a – 14 e). 
  

 
2.2. HVEM ER FORSIKRINGSTAGER? 

 
Ikano Bank er forsikringstager og vil således modtage evt. udbetalinger fra denne forsikring. Udbetalingerne skal anvendes til at betale ydelse 
på den forsikredes lån eller indfri det. 
 

2.3  Hvem er forsikringsgiver: 
 
Dækning ved arbejdsløshed: 
 
Maiden General Försäkrings AB, registeret i Sverige, nr. 516406-1003, hvis hjemsted er Klarabergsviadukten 70, 107 24, Stockholm Sverige 
(Maiden General) 

         
Dækning ved død, varig- og midlertidig uarbejdsdygtighed og hospitalsindlæggelse: 
 
Maiden Life Försäkrings AB, registeret i Sverige, nr. 516406-0468, hvis hjemsted er Klarabergsviadukten 70, 107 24,  Sverige (Maiden 
Life) 
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3 Forsikringen dækker 
 

  Forsikringen dækker:  Læs nærmere om vilkår og undtagelser: 

• Ufrivillig arbejdsløshed,  hvis du er lønmodtager 14 a) 
• Ufrivillig arbejdsløshed,  hvis du er selvstændig 14 a) 
• Ved midlertidig uarbejdsdygtighed 14 b) 
• Ved varigt total uarbejdsdygtighed 14 c) 
• Dødsfald 14 d 
• Hospitalsindlæggelse, hvis du er selvstændig 14 e) 

 
3.1 HVORNÅR TRÆDER DÆKNINGEN I KRAFT 
 

Forsikringsdækningens ikrafttrædelsesdato er den første dag i den måned, hvor du har etableret lånet og anmodet om at blive omfattet af 
gruppeforsikringspolicen, og iøvrigt opfylder betingelserne i afsnit 1. Hvis du underskriver forsikringsbegæringen, efter at du har etableret lånet, 
er ikrafttrædelsesdatoen for forsikringsdækningen den første dag i måneden, hvor du anmodede om at blive omfattet af gruppeforsikringspoli-
cen og opfylder betingelserne i afsnit 1. Du bedes bemærke, at du ikke kan blive omfattet af gruppepolicen mere end 30 dage, efter at du har 
fået lånet udbetalt. 
 

Hvis lånet efterfølgende omlægges eller forhøjes, beregnes kvalifikations- og karensperioder fortsat fra det oprindelige låns ikrafttrædelsesdato. 
 

3.2 Dækningsområde og -tid 
Forsikringen dækker hele døgnet både i og uden for arbejdstid. Du bedes imidlertid bemærke, at du skal være registreret på et Jobcenter i 
Danmark for at modtage dækning ved ufrivillig arbejdsløshed. 

 
3.3 Urigtige oplysninger 

Hvis du, da du blev omfattet af gruppepolicen eller senere, har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som 
er af betydning for forsikringsdækningen, er forsikringsdækningen ikke bindende for forsikringsgiverne, og dækningen kan i henhold til Forsikrings-
aftaleloven reduceres eller helt bortfalde. 

 
3.4 FORSIKRINGSPERIODEN OG OPHØR 

 
3.5 Ophør – forsikrede 

Du er dækket af forsikringen for en måned ad gangen fra ikrafttrædelsesdatoen og efterfølgende måneder, hvor Ikano Bank  modtager et ”gebyr” 
fra dig, indtil den måned, hvori du fylder 68 år. 
 

Forsikringen ophører også, hvis du ved flere forsikringshændelser har fået udbetalt 36 månedlige udbetalinger i alt eller fået udbetalt en sum i 
forbindelse med varig total uarbejdsdygtighed eller død. 

 

3.5.1 De første 30 dage 
Inden for de første 30 dage fra forsikringen er trådt i kraft, kan du bringe din deltagelse i gruppeforsikringen til ophør når som helst, hvis 
du ikke inden har anmeldt en skade. Bringer du forsikringen til ophør inden for denne periode, vil hele gebyret blive tilbagebetalt. 

 

3.5.2 Efter de første 30 dage 
Forsikringen kan bringes til ophør på et hvert tidspunkt med 1 måneds varsel til den sidste dag i en måned. 
 

Fortrydelsesret: 

Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som er ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, 
har du fortrydelsesret. 

Fortrydelsesfristen: 

Fortrydelsesfristen er 30 dage, der regnes fra den dag du har modtaget forsikringsbevis og forsikringsbetingelser. Hvis fristen udløber i en 
weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den første følgende hverdag. 

Hvordan fortryder du: 
 

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele Ikano Bank, at du har fortrudt deltagelsen i gruppepolicen. Dette kan ske pr. 
brev, eller e-mail til: Ikano Bank , Stationsparken 24, 2600 Glostrup, eller kundeservice@ikano.dk 
 

 
3.6 Dækningen ophører: 

 

• I den måned, du går på pension eller fylder 68 år. 
• Hvis du bliver varigt uarbejdsdygtig.  
• Hvis du har modtaget udbetalinger gennem 36 måneder. 
• Hvis du afgår ved døden eller hvis du ikke længere har lån i Ikano Bank. 
• Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og du bliver erklæret konkurs.    

 
3.7 Ophør eller ændring – Forsikringsgiver/Ikano Bank 

Forsikringen er omfattet af en gruppepolice mellem Ikano Bank og forsikringsgiverne. Forsikringsgiver og Ikano Bank kan gensidigt opsige afta-
len og de forsikringer, som er tegnet i medfør af gruppeaftalen, med de varsler, der er anført i gruppepoliceaftalen. Forsikringsdækningen i 
medfør af gruppepoliceaftalen kan bringes til ophør med minimum 3 måneders skriftligt varsel. 
 

Ikano Bank og forsikringsgiverne har aftalt, at hvis gruppepoliceaftalen ophører, er Ikano Bank berettiget til at flytte gruppepoliceaftalen til en 
anden forsikringsgiver. Flytningen skal varsles på samme måde som ophør og med en frist, der giver dig mulighed for at bringe forsikringen til 
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ophør med en måneds varsel.  
 
3.8 OPKRÆVNING AF BETALING FOR FORSIKRINGEN 
 

Gebyret for at være omfattet af gruppepolicen opkræves månedsvis af Ikano Bank sammen med den månedlige ydelse på dit lån.  
 
3.9 Betingelserne 

Betingelserne for forsikringen kan af forsikringsgiveren ændres med 3 kalendermåneders varsel i forhold til forsikringstageren (Ikano Bank ), hvor-
imod ændringer der skyldes lovbestemte eller administrative krav kan foretages med øjeblikkelig virkning. Hvis vilkårene skærpes, skal du have et 
skriftligt varsel og have mulighed for ekstraordinært at annullere forsikringen. 

 
3.10 Gebyret 

Gebyret for denne forsikringsdækning kan af Ikano Bank ændres med tre kalendermåneders varsel. Hvis gebyret øges, skal du have en skriftlig 
meddelelse og mulighed for at annullere forsikringen på grund af særlige forhold. 
 
 

4 OM UDBETALING AF YDELSER 
 

Den aftalte tilbagebetaling af lånet i Ikano Bank er gennem hele forsikringstiden grundlaget for udbetaling af forsikringsydelser. 
 
Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstageren, Ikano Bank, og vil blive direkte krediteret dit lån i Ikano Bank med henblik på at 
reducere eller indfri din forpligtelse.  
 
Du skal fortsætte med at betale de aftalte ydelser på dit lån, indtil din skadesanmeldelse er færdigbehandlet.  
 
Forsikringen dækker ikke ydelser, som du skulle have betalt før skaden og inden afslutningen af en evt. selvrisikoperiode eller renter eller gebyrer 
tilskrevet lånet, hvis du har misligholdt aftalt betaling, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af afsnit 14. 
 

 
5 Skadesanmeldelse 

 
5.1 Hvis du mener, at du har ret til en udbetaling fra forsikringen, skal du kontakte Crawford & Company (se afsnit 13) hvis du skal anmelde en 

skade. 
 

5.2 Du anmelder dit krav ved at udfylde skadeanmeldelsesblanketten og indsende den til Crawford & Company (se afsnit 13).  
 
5.3 Kan du ikke selv udfylde blanketten, kan du bemyndige en anden til at udfylde den. Hvis du er hospitalsindlagt, midlertidigt eller varigt uar-

bejdsdygtig, skal blanketten også udfyldes og bekræftes af din læge eller hospitalet.  
 
5.4 I tilfælde af Ufrivillig arbejdsløshed skal den også udfyldes af Jobcentret. 

 
5.5 Du skal anmelde dit krav om betaling fra denne forsikring til Crawford & Company (se afsnit 13) ved udløbet af selvrisikoperioden (se de 

forskellige forsikringsdækninger).  
 

5.6 Du skal anmelde krav om betaling senest 180 dage fra starten af den periode, som kravet vedrører. 
 
5.7 I tilfælde af sygdom eller personskade kan vi gøre betaling af erstatning betinget af, at du omgående får lægebehandling og får læge-

hjælp, indtil du er raskmeldt. 
 
5.8 Du skal straks at give Crawford & Company (se afsnit 13) besked, hvis din helbredstilstand forbedres eller du genoptager arbejdet efter en 

periode med ufrivillig arbejdsløshed.  
 

5.9 I tilfælde af død i forsikringstiden, skal de efterladte kontakte Crawford & Company snarest og gerne med kopi af dødsfaldsattesten. 
 

6 Generelle undtagelser: 
 
Forsikringen dækker ikke følgende: 
 

6.1 Krav, som skyldes mental eller nervøs lidelse. 
6.2 Forsikringsbegivenheder, som uanset sindstilstand eller psykisk balance, helt eller delvis med forsæt er forårsaget af dig pga. grov uagtsomhed, 

under selvforskyldt beruselse eller under indflydelse af narkotika eller lignende giftige stoffer eller pga. misbrug af medicin. 
6.3 Hvis du deltager i slagsmål mv. med undtagelse af selvforsvar. 
6.4 Forsikringsbegivenheder som indtræffer under deltagelse i eller træning til farlig sport, inklusive, men ikke begrænset til  

• hestevæddeløb, militær ridning og lignende 
• boksning, brydning, judo, karate, kickboxing og lignende former for kampsport 
• bjergbestigning, rafting, faldskærmsudspring, paragliding og hanggliding 
• ballonfart, drageflyvning, ultra light-flyvning, svæveflyvning og kitesurfing 
• bungy jump og lignende aktiviteter 
• dykning, herunder med særligt dykker- eller frømandsudstyr 
• rally, knallertløb, gocartløb, racerbådsløb og lignende former for motorløb 

 
6.5 Deltagelse i professionel sport. 
6.6 Forsikringsbegivenheder, som indtræffer under ekspeditioner. 
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6.7 Forsikringsbegivenheder, der indtræffer mens du kører på motorcykel eller knallert, det gælder både som fører og passager, eller hvis du 
selv betjener et privatfly. 

6.8 Krav, som opstår på grund af kosmetisk behandling og skønhedsbehandling. 
6.9 Krig, invasion, udenlandske fjenders handlinger, krigshandlinger (uanset der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, op-

stand, militær eller tilranet magtovertagelse, civile optøjer eller uroligheder, terroristaktiviteter af enhver art.  
6.10 Ioniserende stråling eller radioaktiv kontaminering fra enhver form for kernefysisk brændsel eller fra kernefysisk affald fra forbrænding 

af kernefysisk brændsel. 
6.11 Forsikringsbegivenheder, der opstår under rejse i områder, for hvilke det danske udenrigsministerium har udstedt en rejseadvarsel. 
 
7. Klagemulighed 

 
Ankenævnet for Forsikring 
Du kan klage til det danske ankenævn for forsikring ("Ankenævnet for Forsikring"), hvis du er uenig med forsikringsgiver om et spørgsmål vedrø-
rende forsikringen, og hvis en fornyet henvendelse til forsikringsgiveren ikke giver et tilfredsstillende udfald. 
 
Ankenævnet for Forsikring er et uafhængigt organ, der består af repræsentanter for både det danske Forbrugerråd og forsikringsbranchen. Du kan 
henvende sig til Crawford & Company (se afsnit 13), Forbrugerrådet eller Ankenævnet for Forsikring og for at få en klageblanket. 
 
Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet af Ankenævnet for Forsikring. Gebyret vil blive tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvis medhold 
i klagen. Ankenævnets afgørelse kan indbringes for de almindelige domstole. 

 
Ankenævnet for Forsikring  
Anker Heegårdsgade 2 
1572 København V 
Tlf.: (+45) 33 15 89 00 mellem kl. 10 og kl. 13. www.ankeforsikring.dk 

 
8. Skat 

Efter de gældende skatteregler i Danmark kan du ikke trække betalingen til forsikringen fra i skat. Til gengæld bliver du ikke beskattet af udbeta-
linger fra forsikringen. 

 
9. Databeskyttelse 

Forsikringsgiverne og Ikano Bank behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Du kan læse om Behand-
ling af personoplysninger på Ikano Banks hjemmeside. 

 
10. Lovvalg 

Denne forsikring er underlagt dansk lovgivning. 
 
11. Samarbejde 

Ikano Bank tilbyder Tryghedsforsikring i samarbejde med forsikringsgiverne nævnt i afsnit 2. Der er ingen forbindelse med hensyn til ejeforhold 
mellem Ikano Bank og forsikringsgiverne. 

 
Ikano Bank er registreret i Forsikringsagentregisteret, der kan ses på virksomhedsregister.finanstilsynet.dk  

 
12. Ordforklaring  

 
Definitioner 
 
”Ufrivillig arbejdsløs” betyder at, at du er blevet afskediget fra dit job, og at din ansættelse herefter ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende 

opsigelsesperiode. 
 
"Ulykke" betyder en pludselig hændelse, der forårsager personskade.  
 
"Fysisk personskade" betyder en fysisk personskade udelukkende forårsaget af en ulykke.  
 
”Midlertidig uarbejdsdygtighed” betyder, at du på grund af sygdom eller et ulykkestilfælde midlertidigt er fuldstændigt forhindret i at udføre dit 

almindelige, lønnede arbejde eller drive din selvstændige virksomhed 
 
”Varig total uarbejdsdygtighed” betyder, at du på grund af sygdom eller et ulykkestilfælde varigt er ude af stand til at udføre nogen form for arbejde. 

Undtaget er ansættelse i fleksjob eller anden form for offentlig beskæftigelsesindsats, der udgør mindre end 8 timer pr. uge. 
 
"Læge" betyder en registreret praktiserende læge i Danmark eller en hvilken som helst anden læge, som forsikringsgiver finder acceptabel. 
 
”Lønmodtager” betyder at du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en udløbsdato bortset fra almindelig 
pensioneringsdato, og at du er aflønnet for mindst 16 timers arbejder pr. uge beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. 
Hvis du er ansat som lønmodtager i en virksomhed uanset organisationsform, og du, dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående 
udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. 
 
"Tidsbegrænset kontrakt" betyder en ansættelseskontakt, som gælder for et konkret tidsrum, f.eks. sæsonarbejde. 
 
"Allerede eksisterende medicinsk tilstand" betyder enhver tilstand, skade, sygdom, lidelse eller relaterede tilstande og/eller tilknyttede symptomer, 

hvad enten de er diagnosticeret eller ej, som forsikrede i 24 måneders perioden umiddelbart før ikrafttrædelsesdatoen 
kendte til eller med rimelighed burde have kendt til, eller med hensyn til hvilken han eller hun havde opsøgt eller planlagt at opsøge en læge. 
 
"Selvstændig” " betyder en person, der arbejder som selvstændig erhvervsdrivende, leder eller partner eller aktionær med en andel på 20 % eller 
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mere i et selskab, som har ansat forsikrede (forsikringsgiver vil også anse forsikrede for at være selvstændig, hvis forsikrede arbejder for et selskab 
eller en virksomhed, hvor forsikredes ægtefælle, forælder, barn, bror eller søster opfylder nogen af disse betingelser). 

 
"Arbejde/arbejde" betyder at modtage betaling for at arbejde mindst 16 timer om ugen på en fast kontrakt, en tidsbegrænset kontrakt eller som 

selvstændig. En barselsorlovsperiode tæller som arbejde. 
 
"Forsikrede" betyder den person eller de personer, som er dækket af denne forsikring i henhold til navnet/navnene i forsikringsbeviset 
 
13. Kontakt til administrator, service- og skadebehandler 

 
Crawford & Company 
Lergravsvej 59 
2300  København S 
 
Tlf. nr. +45 33 34 30 60  
 
Mail adr.: ulykke@crawco.dk 
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14 Dækning 
a. Ufrivillig arbejdsløshed 

  1. Hvornår udbetaler 
vi? 

 

Kvalifikationsperiode 

Lønmodtagere 

 

 

Selvstændige 

 

Du skal have været fastansat uden afbrydelser i mindst 6 måne-
der umiddelbart før datoen for skadesanmeldelsen 

eller 

Du skal være selvstændig og have drevet virksomhed uden af-
brydelse i de sidste 6 måneder før datoen for skadesanmeldel-
sen 

Karenstid 6 måneder fra forsikringens ikrafttrædelsesdato 

Selvrisikoperiode De første 30 på hinanden følgende arbejdsløshedsdage, regnet 
fra den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode.  Du 
skal også være aktivt arbejdssøgende i perioden.  

Første udbetaling Efter selvrisikoperiodens udløb optjener du ret til udbetalinger 
fra forsikringen, hvis du fortsat er ufrivilligt arbejdsløs i perioder 
af 30 på hinanden følgende dage. Den månedlige ydelse inkl. 
renter udbetales bagud efter hver 30-dagesperiode. 

2. Hvor meget udbeta-
ler vi? 

Dine aftalte månedlige ydelse på dit lån, dog maksimalt DKK 40.000 per måned i 12 måner og mak-
simalt i 36 måneder i alt ved flere forsikringsbegivenheder (inklusive udbetalinger ved midlertidig 
uarbejdsdygtighed og hospitalsindlæggelse). 

3. Hvordan betaler vi? 

 

Vi betaler det aftalte månedlige bidrag til forsikringstager (Ikano Bank). Banken bruger betalingen 
til at nedbringe din gæld som aftalt.  

Vi udbetaler først, når vi har modtaget den nødvendige dokumentation for din arbejdsløshed. An-
svaret for, at vi får dokumentationen, er dit. 

4. Vi udbetaler ikke, 
hvis: 

Arbejdsløsheden ikke er ufrivillig (se ordforklaring afsnit 12 eller skyldes: 
• sæsonbetinget arbejdsløshed. 
• arbejdsløshed, som indtraf eller blev varslet før forsikringen trådte i kraft, eller som du var 

bekendt med. 
• arbejdsløshed for ansatte på tidsbestemte arbejdskontrakter, 
hvor årsagen til arbejdsløsheden er kontraktens udløb. 
• den forsikrede persons frivillige arbejdsløshed. 
• afskedigelse fra arbejdsgiverens side på grund af den forsikrede persons 
brud på ansættelsesvilkårene. 
• du allerede modtager ydelser fra en anden forsikringsdækning på denne 
police 

 
Bemærk, at du skal være tilmeldt et Jobcenter i Danmark for at opnå dækning ved ufrivillig 
arbejdsløshed. 

5. Vi standser udbeta-
lingen tidligere, hvis: 

• banklånet er indfriet 
• du igen kommer i arbejde  
• du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet 
• du ikke længere er tilmeldt Jobcentret 
• du modtager offentlig pension, førtidspension eller anden pension 
• begivenheder forårsaget af aktiv deltagelse i strejke eller lockout, hvor det med hensyn 

til dækning af ufrivillig arbejdsløshed kan bevises, at du med forsæt har forårsaget op-
sigelsen. 

Se også afsnit 6 Generelle undtagelser 

6. Særlige forhold Konkurs Går din arbejdsgiver konkurs, indtræder den ufrivillige arbejdsløshed ved konkursens ind-
træden, og der ses bort fra den normale opsigelsesperiode, medmindre du får ydelser fra Lønmod-
tagernes Garantifond eller fra konkursboet. I disse tilfælde indtræder den ufrivillige arbejdsløshed, 
når disse ydelser ophører og du er tilmeldt dit lokale Jobcenter. 

 
Genindtræden af ufrivillig arbejdsløshed 
Hvis du igen kommer i arbejde minimum 16 timer om ugen skal du være ubrudt i arbejde i mindst 
180 dage, før du igen har optjent ret til udbetaling ved ufrivillig arbejdsløshed. Reglerne om 30 
dages selvrisikoperiode gælder også ved en ny periode med ufrivillig arbejdsløshed.  
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b. Midlertidig uarbejdsdygtighed  

 
 

1. Hvornår udbe-
taler vi? 

 

Kvalifikationsperiode Du skal have været fastansat uden afbrydelser i mindst 6 måne-
der umiddelbart før datoen for skadesanmeldelsen 

 

Du skal arbejde mindst 16 timer om ugen 

Karenstid 3 måneder fra forsikringens ikrafttrædelsesdato 

Selvrisikoperiode De første 30 på hinanden følgende dage, hvor du er midlertidig 
uarbejdsdygtig på grund af en ulykke eller sygdom, regnet fra 
den første dag, hvor du er ude af stand til at arbejde.  

Første udbetaling Efter selvrisikoperiodens udløb optjener du ret til udbetalinger 
fra forsikringen, hvis du fortsat er midlertidig uarbejdsdygtig i 
perioder af 30 på hinanden følgende dage. Når en periode er 
udløbet, udbetales det månedlige ydelse bagud. 

 

2. Hvor meget ud-
betaler vi? 

 

Din aftalte månedlige ydelse inkl. renter på dit lån, dog maksimalt DKK 40.000 per måned i 12 må-
neder og maksimalt i 36 måneder i alt ved flere forsikringshændelser (inklusive udbetalinger ved 
ufrivillig arbejdsløshed og hospitalsindlæggelse).  

3. Hvordan beta-
ler vi? 

 

Vi betaler det aftalte månedlige bidrag til forsikringstager (Ikano Bank). Banken bruger betalingen 
til at nedbringe din gæld til banken som aftalt.  

Vi udbetaler først, når vi har modtaget den nødvendige dokumentation for din arbejdsløshed. An-
svaret for, at vi får dokumentationen, er dit. 

 

4. Vi udbetaler 
ikke, hvis: 

 

• Skaden direkte eller indirekte er forårsaget af en allerede eksisterende medicinsk til-
stand. (Se definitionen af Allerede eksisterende medicinsk tilstand på i Afsnit 12)  
Det gælder ikke, hvis du er symptomfri og ikke har konsulteret en læge eller søgt 
behandling eller medicinsk rådgivning for denne tilstand inden for de sidste 24 må-
neder forud for ikrafttrædelsesdatoen 

• Du modtager offentlig pension, førtidspension eller anden pension 

• Du allerede modtager ydelser fra en anden forsikringsdækning på denne 
police 

• Du ikke længere er under behandling ved en læge 

 

5. Vi stopper ud-
betalingen tidli-
gere, hvis: 

• banklånet er indfriet 
• du igen er i stand til at arbejde  
• du ikke kan dokumentere, at du er 100% uarbejdsdygtig 

 

Se også afsnit 6 Generelle undtagelser 

 

6. Særlige forhold Definition af Midlertidig uarbejdsdygtighed 

Se ordforklaringen afsnit 12 

Genindtræden af midlertidig uarbejdsdygtighed 

Hvis du igen bliver uarbejdsdygtig inden for de første 180 dage efter at du har genoptaget arbejdet, 
bliver udbetalingerne genoptaget uden nogen selvrisikoperiode, hvis den samlede periode for ud-
betalinger ikke er oversteget 12 måneder. Allerede udbetalte beløb fra den tidligere skadeperiode 
modregnes i den maksimale udbetaling for 12 måneder. 

 Hvis du bliver midlertidig uarbejdsdygtig igen mere end 180 dage efter at have genoptaget arbej-
det, gælder reglerne om 30 dages selvrisikoperiode.  
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c. Varig uarbejdsdygtighed  

 
d. Død 

 
 

 

  

1. Hvornår udbetaler 
vi? 

 

Kvalifikationsperiode Ingen 

Karenstid Ingen 

Selvrisikoperiode Ingen  

2. Hvor meget udbeta-
ler vi? 

 

Hvis en ulykke eller sygdom medfører, at du bliver varigt uarbejdsdygtig i ethvert erhverv, udbeta-
les et beløb svarende til den opgjorte konto på tilkendelsestidspunktet, dog maksimalt DKK 
480.000 eksklusive tidligere udbetalte beløb fra denne forsikring.  

Vurderingen af forsikredes uarbejdsdygtighed fastsættes af forsikringsgiveren og baseres på en 
lægefaglig vurdering. 

Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer mv. der i henhold til 
låneaftalen skulle have været betalt inden forsikredes anmeldelse af skaden. 

3. Hvordan betaler vi? 

 

Beløbet udbetales til Ikano Bank, som forsikringstager, til hel eller delvis indfrielse af det dit lån.  

Vi udbetaler først, når vi har modtaget den nødvendige dokumentation.  

4. Vi udbetaler ikke, 
hvis: 

 

Skaden direkte eller indirekte er forårsaget af en allerede eksisterende medicinsk tilstand. 
(Se definitionen af Allerede eksisterende medicinsk tilstand på i Afsnit 12)  
Det gælder ikke, hvis du er symptomfri og ikke har konsulteret en læge eller søgt behandling 
eller medicinsk rådgivning for denne tilstand inden for de sidste 24 måneder forud for ikraft-
trædelsesdatoen 

Du allerede modtager ydelser fra en anden forsikringsdækning på denne police 

Se Afsnit 2 Generelle undtagelser 

7. Særlige forhold Definition af Midlertidig uarbejdsdygtighed 

Se Ordforklaringen Afsnit 12 

1. Hvornår udbetaler 
vi? 

 

Kvalifikationsperiode Ingen 

Karenstid Ingen 

Selvrisikoperiode Ingen  

2. Hvor meget udbeta-
ler vi? 

 

Hvis du dør udbetaler vi et beløb svarende til den opgjorte konto ved udgangen af den måned, 
hvor dør, dog maksimalt DKK 480.000 eksklusive tidligere udbetalte beløb fra denne forsikring.  

Låneaftalen skulle have været betalt inden forsikredes død. 

3. Hvordan betaler vi? 

 

Beløbet udbetales til Ikano Bank, som forsikringstager, til hel eller delvis indfrielse af det dit lån.  

Vi udbetaler først, når vi har modtaget den nødvendige dokumentation.  

4. Vi udbetaler ikke, 
hvis: 

 

Du begår selvmord inden for de første 2 år efter ikrafttrædelsestidspunktet  

Skaden direkte eller indirekte er forårsaget af en allerede eksisterende medicinsk tilstand 
på det tidspunkt, hvor du sluttede dig til gruppepolicen. (Se definitionen af Allerede eksiste-
rende medicinsk tilstand på i Afsnit 12) Det gælder ikke, hvis du er symptomfri og ikke har 
konsulteret en læge eller søgt behandling eller medicinsk rådgivning for denne tilstand in-
den for de sidste 24 måneder  forud for ikrafttrædelsesdatoen for dækningen. 

 

Se også Afsnit 2 Generelle undtagelser 
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e. Hospitalsindlæggelse 
 
 

 

 

1. Hvornår udbetaler 
vi? 

 

Kvalifikationsperiode Du skal at dokumentere, at du har været selvstændig erhvervs-
drivende i mindst 6 måneder før hospitalsindlæggelsesperio-
den. 

 

Karenstid Forsikringen dækker, hvis du er er selvstændig erhvervsdri-
vende og bliver indlagt på et hospital mere end 7 på hinanden 
følgende dage. 

 

Efter en udbetaling skal der gå mindst 12 måneder, før et nyt 
krav kan fremsættes. 

 

Selvrisikoperiode Ingen  

Første udbetaling Du optjener ret til udbetalinger fra forsikringen, i den periode, 
du er indlagt. Når en kalender måned er udløbet udbetales det 
månedlige ydelse inkl. renter til forsikringstager, dog maksimalt 
DKK 40.000 per måned bagud. Første og sidste ydelse i perio-
den udbetales forholdsvis i forhold de faktiske indlæggelses-
dage i måneden. 

2. Hvor meget udbeta-
ler vi? 

Dine aftalte månedlige ydelse inkl. renter på dit lån, dog maksimalt DKK 40.000 per måned i 12 
måner og maksimalt i 36 måneder i alt ved flere forsikringshændelser (inklusive udbetalinger ved 
ufrivillig arbejdsløshed og midlertidig eller varig uarbejdsdygtighed).  

3. Hvordan betaler vi? 

 

Vi betaler det aftalte månedlige bidrag inkl. renter til forsikringstager (Ikano Bank). Banken bruger 
betalingen til at nedbringe din gæld til banken, som aftalt.  

Vi udbetaler først, når vi har modtaget den nødvendige dokumentation for din arbejdsløshed. An-
svaret for, at vi får dokumentationen, er dit. 

4. Vi udbetaler ikke, 
hvis: 

 

Du bliver indlagt på: 
• Rekreationshjem 
• Plejecenter/plejehjem 
• Rehabiliteringscenter 
• Geriatrisk institution 
• Psykiatrisk institution 
• Institution for psykisk udviklingshæmmede 
• Behandlingsinstitution for narkotika- eller alkoholmisbrugere 
• Du modtager offentlig pension, førtidspension eller anden pension 
• Skaden direkte eller indirekte er forårsaget af en allerede eksisterende medicinsk til-

stand. (Se definitionen af Allerede eksisterende medicinsk tilstand på i Afsnit 12)  
Det gælder ikke, hvis du er symptomfri og ikke har konsulteret en læge eller søgt be-
handling eller medicinsk rådgivning for denne tilstand inden for de sidste 24 måneder 
forud for dækningens ikrafttræden. 

• Du ikke længere er i behandling hos en læge. 
 

Se også Afsnit 2 Generelle undtagelser 

5. Vi stopper udbeta-
lingen hvis: 

• Lånet til banken er indfriet 
• Du bliver udskrevet fra hospitalet 
• Du genoptager arbejdet 
• Du ikke længere er selvstændig erhvervsdrivende 

6. Særlige forhold Går din arbejdsgiver konkurs, indtræder den ufrivillige arbejdsløshed ved konkursens indtræden, 
og der ses bort fra den normale opsigelsesperiode, medmindre du får ydelser fra Lønmodtagernes 
Garantifond eller fra konkursboet. I disse tilfælde indtræder den ufrivillige arbejdsløshed, når disse 
ydelser ophører og du er tilmeldt dit lokale Jobcenter. 


