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Gruppeforsikring  Dækning ved visse kritiske sygdomme  
 
 

 

I dag kan mange alvorligt syge mennesker 
behandles, så de med stor sandsynlighed over-
lever deres sygdom, eller i hvert fald lever 
betydeligt længere med sygdommen end 
tidligere. En Gruppeforsikring, Dækning ved 
visse kritiske sygdomme kan være med til at 
sikre dig og din familie en sum penge til at klare 
de ekstra økonomiske behov, der kan opstå i 
tilfælde af alvorlig sygdom.  
 

Hvem kan oprette forsikringen?  
Gruppeforsikring, Dækning ved visse kritiske 
sygdomme kan oprettes af alle, der 
 har fast bopæl i Danmark eller er dansk 

statsborger med bopæl i Sverige 
 er mellem 18 og 50 år 
 kan give tilfredsstillende helbreds-

oplysninger 
 
Hvad er en Kritisk Sygdom?  
En Kritisk Sygdom kan blandt andet være  
 kræft - bortset fra forstadier til kræft, HIV-

relaterede svulster og hudkræft  
 blodprop i hjertet og  hjernen eller 

hjerneblødning  
 kronisk nyresvigt  
 dissemineret sklerose  

 større organtransplantationer (hjerte, 
lunge, lever, knoglemarv)  

 større forbrændinger (ambustio) 
 aorta (sygdom i hovedpulsåren)  
 

Få flere oplysninger i forsikringsbetingelserne 
eller kontakt din rådgiver.  
 

Hvor stor er dækningen?  
Du kan vælge mellem en lille dækning på 85.050 
kr. eller en stor dækning på 170.100 kr. (2023) 
 

Dækningen reguleres hvert år og gælder til 
udgangen af det kalenderår, du fylder 60 år. 
Dækningen udbetales normalt kun én gang.  
 

Hvad koster forsikringen?  
Skemaet viser dækningernes størrelse, og 
hvad de koster. Prisen reguleres hvert år.  
 
 

Dækning og pris for 2023 

Dækning  85.050 kr.     Dækning  170.100 kr. 

Pris pr. år 1.824 kr. Pris pr. år   3.648 kr. 

Skadesforsikringsafgift: 1,1 pct. af prisen 

 
 
 

Du har ikke fradrag for betalingen og 
forsikringen og skal derfor betales fra en 
lønkonto eller budgetkonto og kan ikke betales 
via pensionsordningen. 
 
Hvordan udbetales ved en kritisk sygdom?  

Anmeldelse om skade skal ske til Danica 
Pension og kan ske på www.danicapension.dk. 
 
Forsikringen udbetales som et engangsbeløb. 
Udbetalingen forudsætter, at forsikringen har 
været aktiv i mindst tre måneder, før 
sygdommen diagnosticeres, og at du er i live på 
udbetalingstidspunktet.  Udbetalingen er 
skattefri.  
 
Det med småt!  

Du skal være opmærksom på, at udbetalingen 
fra Gruppeforsikring, Kritisk Sygdom kan 
påvirke størrelsen af visse sociale ydelser, der 
er afhængige af din formue.  
 

Oplysning om provision 

Banken modtager provision fra Danica 
Pension.   


