
Forsikringen gir rett til månedlig utbetaling ved minst 50% 
arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade. 

Om forsikringen 
• Kan kjøpes fra 18 til og med 65 år. Opphører ved avtalt alder, senest ved fylte 67 år.
• Minste forsikringssum er kr 12 000 per år. Maks forsikringssum er 80 % av lønn inntil 30G

fratrukket folketrygd og private eller kollektive ordninger.
• Forsikringen kan kjøpes med karenstid på 12 eller 3 måneder.
• Forsikring med karenstid på 3 måneder kan kun kjøpes av selvstendig næringsdrivende

med inntekt over 6G.
• Premiefritak så lenge forsikringen er under utbetaling
• Utbetalingen beskattes med 4,6 %.
• Kjøp av forsikring krever tilfredsstillende helse på kjøpstidspunktet.

Rett til utbetaling av forsikringssum 
• Ved minst 50 % sammenhengende arbeidsuførhet i 12 (3) måneder på grunn av sykdom eller

skade. 
• Dersom forsikrede innen 26 uker og av samme årsak, igjen blir minst 50 % arbeidsufør, starter

utbetaling av Uførerente på nytt uten ny karenstid. 
• Forsikringen utbetales i forhold til graden av arbeidsuførhet til enhver tid. Avtalt forsikringssum

utbetales årlig ved 100 % arbeidsuførhet. 
• Utbetaling beregnes månedlig etterskuddsvis fra den første i måneden etter utløpet av karenstiden,

så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør. 
• Utbetales til forsikringstaker dersom ikke særskilt begunstiget er oppnevnt.

Forsikringen dekker ikke sykdommer, tilstander eller lidelser som har vist symptomer før det er gått tre 
måneder etter at forsikringen trådte i kraft. Retten til utbetaling forutsetter at kundens opplysningsplikt 
er ivaretatt, og at unntakene i forsikringsbestemmelsene ikke kommer til anvendelse. 
Se forsikringsbestemmelsene på danica.no for å få full oversikt. 

For mer informasjon eller bestilling, se danica.no eller ta kontakt på telefon 73 56 32 00. 

Uførerente 
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