Uførerente
Uførerente gir deg en månedlig utbetaling hvis du skulle bli langvarig syk og
ikke kan jobbe fullt i en kortere eller lengre periode.
Hvorfor bør du ha uføreforsikring?

Forsikringssum

Ved langvarig sykdom går inntekten din
dramatisk ned. Det første året du er syk, har
du som regel full lønn. Etter ett år reduseres
utbetalingene du får fra NAV.

Du bestemmer selv årlig forsikringssum, med
visse begrensinger. Samlet utbetalt fra NAV
og forsikringen kan ikke overstige 80 % av
inntekten din.

Løpende utgifter er omtrent som før, og det
kan bli vanskelig å betjene lån og andre
utgifter. Med en månedlig utbetaling på din
uføreforsikring, vil du redusere inntektstapet
ditt.

Ved forsikringssum over kr 150 000 gjøres
det en kredittvurdering.

Men denne uføreforsikringen vil du kunne få
en månedlig utbetaling frem du fyller 67 år,
og på den måten redusere inntektstapet ditt
dersom du skulle bli ute av stand til å jobbe
fullt.

Når utbetales forsikringen?
Du må ha vært sammenhengende sykmeldt
minst 50 % i mer enn 12 måneder
sammenhengende for at månedlige
utbetalinger skal starte.
Du får utbetalt 1/12 av den årlige
forsikringssummen hver måned hvis du er
100 % arbeidsufør. Beløpet reduseres etter
hvor mye du jobber.

Hvem kan kjøpe forsikringen?
Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 til og med
65 år. Forsikringen opphører ved avtalt alder,
senest ved fylte 67 år.

Viktig å vite
Du må avgi helseerklæring for å kunne kjøpe
forsikringen.
Forsikringen dekker ikke sykdom, tilstand
eller lidelser som blir påvist eller viser
symptomer innen 3 måneder etter at
forsikringen trådte i kraft.
Hvis du blir syk og forsikringen kommer til
utbetaling, trenger du ikke lenger betale
forsikringspremien.
Kun 20 % av utbetalingen er skattepliktig.
Fullstendige vilkår finner du på danica.no.

Les mer eller kontakt oss på vår hjemmeside danica.no
eller på telefon 73 56 32 00.

