
Danica Uførerente

Danica Uførerente er et produkt hvor arbeidsgiver er forsikringstaker og eier av ordningen, 
mens de ansatte er forsikret. Uførerente kan sikre uføredekning for lønn over 12G eller 
dekning utover rammene for innskuddspensjon.  
Det kan også erstatte en eventuell uførepensjon fullt ut, og her har arbeidsgiver fleksibilitet 
til å kun ta med grupper av de ansatte. Forsikringen er en ett-årig risikoforsikring med 
automatisk fornyelse, uten fripoliserettigheter.

Medlemskap
Danica Uførerente er en frivillig tilleggsordning. 
Bedriften kan i stor grad selv bestemme hvem som 
skal være med i ordningen og hvilken forsikringssum 
disse skal ha. Minimumskravet er at ordningen/
gruppen må omfatte minst 2 personer. Kontakt oss 
og presenter ditt case  så finner vi en løsning. 

Gruppedannelser  
De ansatte i en bedrift kan deles inn flere grupper 
og gruppene kan ha forskjellige forsikringssummer. 
Ordningen behøver ikke å omfatte alle ansatte i 
bedriften. En gruppe må defineres ut fra objekive 
kriterier, for eksempel lønn (0 -12G, 12  - 30G 
eller 0 - 30G),  tittel (leder,  medarbeider, 
produksjonsansatt) eller andre objektive kriterier. 
En gruppe må bestå av minst 2 personer.  

Dersom uførerenten opprettes sammen med 
en innskuddspensjonsordning må de generelle 
opptakskriteriene være de samme som for 
innskuddspensjon, dvs alle som har fylt 20 år og 
har minst 20 % stilling er medlem forutsatt at de 
oppfyller tilleggskriteriene for lønn og/eller tittel. 
Opprettes ordningen med uførerenten som en 
frittstående ordning kan disse reglene fravikes.

Pensjonsytelse  
Pensjonsytelsen fastsettes for hver gruppe. 
Pensjonsytelsen kan avtales som et antall G 
(minimum 0,1 G og maksimalt 24 G), eller som 
en prosent av lønn (minimum 1 %  av lønn og 
maksimalt 80 % av lønn opp til og med 30G). 
Uansett hvordan avtalen settes opp kan ikke avtalt 
pensjonsytelse for det enkelte medlem overstige  80 
% av lønn,  hensyntatt utbetaling fra folketrygden og 
evt. uførepensjon i Danica Pensjon. 

Premiefritak 
Danica Uførerente har et innebygget premiefritak. 
Ved uførhet som oppfyller kravene til utbetaling 
fra uførerenten,  så vil Danica Pensjon ta over hele 
eller deler av premiebetalingen,   alt etter hvilken 
uføregrad medlemmet har.

Opphørsalder 
Opphørsalderen er valgfri :

a)   67 år
b)   65 år
c)   62 år
d)   60 år
e)   55 år



Regulering av pensjonsytelsen
Uførerenten reguleres i henhold til endring i 
pensjonsgrunnlaget (lønn) og/eller endring av G. 
Reguleringen skal finne sted på endringstidspunktet.  

Forhøyelse av uførerenten gjøres  
bare gjeldene dersom:

-  forsikrede er helt arbeidsdyktig

-  Danica Pensjon godkjenner  
   eventuell helseerklæring

For medlemmer som er sykemeldt på  
reguleringstidspunktet, skjer regulering når 
friskmelding er mottatt av Danica Pensjon sammen 
med melding om endring av pensjonsgrunnlaget og/
eller endring av G.

Regler for helsebedømmelse  
dersom 5 eller flere medlemmer  
skal delta i ordningen: 

Hvis pensjonsytelsen er fastsatt som en prosent 
av lønn skal det dersom medlemmets lønn er: 

- fra 0 til og med 12 G - 
leveres arbeidsdyktighetserklæring av arbeidsgiver

- fra 12 G til og med 24 G - 
leveres helseerklæring fra medlemmet

- fra 24 G til og med 30 G -  
leveres helseerklæring fra medlemmet. I tillegg må 
medlemmet gjennomgå en legeundersøkelse.

Dersom medlemmet ved inntreden i ordningen har 
fylt 55 år og tjener mer enn 18 G, skal det uansett 
leveres helseerklæring fra medlemmet, samt at 
medlemmet må gjennomgå en legeundersøkelse. 
Innehaver skal alltid levere helseerklæring, selv om 
lønnen er under 12 G.

Hvis pensjonsytelsen er fastsatt som et antall G 
skal det dersom pensjonsytelsen er:

- fra 0 G til og med 6 G -  
leveres arbeidsdyktighetserklæring fra arbeidsgiver

- fra 6 G til og med 15 G -  
leveres helseerklæring fra medlemmet

- fra 15 G til og med 24 G -  
leveres helseerklæring  fra medlemmet. I tillegg må 
medlemmet gjennomgå en legeundersøkelse.

Dersom medlemmet ved inntreden i ordningen 
har fylt 55 år og forsikringssummen er mer enn 
10 G, skal det uansett leveres helseerklæring fra 
medlemmet, samt at med lemmet må gjennomgå 
en legeundersøkelse.

Innehaver skal alltid levere helseerklæring, selv om 
forsikringssummen er lavere enn 6 G.

Regler for helsebedømmelse  
dersom mindre enn 5 medlemmer  
skal delta i ordningen:
Det skal leveres helseerklæring fra hvert enkelt 
medlem. Medlemmet skal i tillegg gjennomgå en 
legeundersøkelse dersom:

- lønn er 24 G eller høyere, eller

- forsikringssummen er 15 G eller høyere

Hva skjer ved utmelding?  
Dersom medlemmet slutter i bedriften eller går ut 
av den definerte gruppen, meldes medlemmet ut av 
ordningen, og medlemmet vil få tilbud om å fortsette 
forsikringen på privat basis. Medlemmet må da 
betale premien selv. 

Skattemessige forhold 
Premien bedriften betaler rapporteres inn som 
lønn for hvert enkelt medlem.  Utbetaling av 
pensjonsytelsen beskattes med 22 % av 20 % av 
utbetalt pensjonsytelse  (dvs. 4,4 %). 

Utbetaling
Utbetalingen fra Danica Pensjon starter tidligst etter 
at medlemmet har vært minst 20 % ervervsufør i en 
sammenhengende periode på 12 måneder, og  
varer frem til avtalt opphørsalder,  
eller tidligere friskmelding.

Størrelsen på utbetalingen fra Danica Pensjon retter 
seg til enhver tid etter graden av ervervsuførhet. Ved 
delvis ervervsuførhet utbetales uførerenten i forhold 
til graden av ervervsuførhet.  
Rett til utbetaling opphører dersom medlemmet blir 
mindre enn 20 % ervervsufør. 

Pensjonsytelsen utbetales til medlemmet i 
månedlige rater.


