
Forsikringsmeddelelse 2019

Gruppelivsforsikring, forsikring ved visse kritiske sygdomme og Psykologisk Krise-
hj{lp Forsikringsnr. B 2546 199 072

Forsikringen er oprettet i forbindelse med dit medlemskab hos Danske Psykomoto-
riske Terapeuter.

I det f»lgende bliver du ben{vnt 'forsikrede'

D{kningen er obligatorisk.

Forsikringssum ved forsikredes - gruppelivsforsikring

Hvis forsikrede d»r inden udgangen af den m}ned, hvori forsikringen oph»rer udbe-
tales en forsikringssum p} 100.000 kr.

N{rmere beskrivelse af d{kning og begr{nsninger kan l{ses i forsikringsbetin-
gelserne.

Udbetalingen er skattefri.
P} Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.dk kan du l{se om skatteregler

Modregning i forsikringssum ved d»d

En eventuel udbetaling fra forsikringen ved visse kritiske sygdomme modregnes i
d»dsfaldsd{kningen, hvis forsikrede d»r inden 3 m}neder efter diagnosen er stillet.

Begunstiget ved forsikredes d»d

Medmindre anden begunstigelse skriftligt er aftalt med Topdanmark, er "n{rmeste
p}r»rende" automatisk indsat som begunstiget p} forsikringen.

For forsikringer etableret efter den 1. januar 2008 anses f»lgende personer som
n{rmeste p}r»rende:

1. {gtef{lle
2. samlever
3. b»rn/livsarvinger
4. arvinger if»lge testamente eller arvelov

En samlever betragtes kun som n{rmeste p}r»rende, hvis samleveren har levet i
et {gteskabslignende forhold med forsikrede og opfylder en af f»lgende betingel-
ser p} det tidspunkt, forsikringen skal udbetales

Ò bor sammen med forsikrede og venter, har eller har haft et f{lles barn
Ò har boet sammen med forsikrede de seneste 2 }r f»r forsikredes d»d

For forsikringer etableret inden den 1. januar 2008 er der indsat n{rmeste p}r»ren-
de. Her kan en samlever ikke v{re berettiget til en udbetaling. Geninds{tter forsik-
ringstager efter den 1. januar 2008 skriftligt "n{rmeste p}r»rende" som begunstiget
p} forsikringen, g{lder r{kkef»lgen ovenfor herefter fuldt ud som hvis forsikringen
var etableret efter 1. januar 2008.

Hvis der ikke efterlades en {gtef{lle eller eventuelt en samlever, tilfalder forsik-
ringssummen gruppemedlemmets b»rn. Hvis gruppemedlemmet heller ikke har
b»rn, tilfalder forsikringssummen arvingerne eller d»dsboet.
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Side 2

Bem{rk, at s}fremt udbetaling skal ske til andre, m} det enkelte medlem kontakte
Topdanmarks Livsforsikring A/S herom.

Forts{ttelsesforsikring

Ved udtr{delse af ordningen f»r det 67. }r er der mulighed for at opretholde livs-
forsikringen ved at tegne en individuel livsforsikring uden afgivelse af helbredsop-
lysninger (forts{ttelsesforsikring). Fors{ttelsesforsikring har kun betydning for per-
soner, der af helbredsgrunde ikke kan tegne livsforsikring p} almindelige vilk}r.
Forsikringen skal senest oph»re med udgangen af den m}ned, hvori du fylder 67
}r. Hvis tilbud p} forts{ttelsesforsikring »nskes, m} der rettes henvendelse til Top-
danmark Livsforsikring A/S inden 2 m}neder efter udtr{delse af ordningen.

Forsikringssum ved en d{kningsberettiget kritisk sygdom

Hvis forsikrede inden udgangen af den m}ned, hvori forsikringen oph»rer f}r kon-
stateret en d{kningsberettiget kritisk sygdom, udbetales en forsikringssum p}
25.000 kr.

Forsikringssummen udbetales til forsikrede.

N{rmere beskrivelse af d{kning og begr{nsninger kan l{ses i forsikringsbetin-
gelserne.

Det er en foruds{tning for udbetaling af forsikringssummen, at diagnosen stilles
tidligst 3 m}neder efter forsikredes indtr{delse i ordningen. Kritisk Sygdom diag-
nosticeret f»r dette tidspunkt er ikke d{kket. Diagnoser, der stilles efter d{knin-
gens oph»r giver ikke ret til udbetaling.

Udbetaling er skattefri.
P} Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.dk kan du l{se om skatteregler.

Anmeldelse af kritisk sygdom

Forsikrede kontakter Topdanmark p} telefon nr. 44 74 70 35, som under samtalen
vurderer om den anmeldte sygdom er d{kningsberettiget.

Forsikrede kan ogs} snarest muligt efter at have f}et diagnosticeret en kritisk syg-
dom indsende en skriftlig anmeldelse til Topdanmark.

D»dsfald inden anmeldelse af kritisk sygdom

D»r forsikrede, inden skriftlig anmeldelse er indsendt til Topdanmark, bortfalder
retten til erstatning for den kritiske sygdom.

Retten til erstatning bortfalder ikke, hvis forsikrede inden sin d»d skriftligt har an-
meldt en kritisk sygdom til Topdanmark og p} dette tidspunkt opfylder betingelser-
ne for udbetaling.
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Side 3

Anmeldelse og henvisning af Psykologisk Krisehj{lp

Gruppemedlemmet skal anmelde skaden telefonisk til Topalarm p} telefonnummer
44 74 71 55. Foruds{tningen for at opn} Psykologisk Krisehj{lp er, at Topalarm
kontaktes senest 3 m}neder efter, at h{ndelsen har fundet sted og at h{ndelsen
er d{kningsberettiget.

Gruppemedlemmet bliver senest 1 time efter henvendelsen til Topalarm kontaktet
af en autoriseret psykolog, som Topdanmark anviser via vores samarbejde med
Dansk R»de Kors. Gruppemedlemmet er berettiget til at f} den f»rste personlige
konsultation senest 24 timer efter den telefoniske henvendelse til Topalarm, eller
efter hjemkomst til Danmark.

Er et gruppemedlem udtr}dt af forsikringsaftalen, eller er forsikringsaftalen oph»rt
som f»lge af opsigelse eller andre grunde, skal anmeldelse v{ret fremsat overfor
Topdanmark inden 3 m}neder efter, at forsikringsaftalen er oph»rt. Ved udl»bet af
denne tidsfrist bortfalder retten til Psykologisk Krisehj{lp, som ikke er anmeldt.

Omfang af Psykologisk Krisehj{lp

Gruppemedlemmet er d{kket for op til 10 timers krisehj{lp pr. d{kningsberettiget
h{ndelse. Topdanmark betaler udgifterne til behandlingerne. Behandlingerne skal
v{re gennemf»rt inden 2 m}neder efter henvendelse til Topalarm.

Topdanmark d{kker ikke omkostninger til Psykologisk Krisehj{lp, hvis gruppe-
medlemmet f}r tilskud eller modtager krisehj{lp andet sted fra.

Forsikringsbetingelser

For denne ordning g{lder forsikringsbetingelserne:

Gruppeliv FirmaPension version 6551-4, januar 2008.
Psykologisk krisehj{lp version 6552-3, januar 2008.
Forsikring ved visse kritiske sygdomme version 7878-1, oktober 2011.

Betingelserne kan ses p} Topdanmarks hjemmeside:
www.topdanmark.dk/betingelser
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Side 4

Forsikring oph»rer

Forsikringen bortfalder:

Ò Ved udgangen af den m}ned, hvor forsikrede fylder 67 }r.

Generelle betingelser

Forsikringsmeddelelsen er ikke et v{rdipapir, og besiddelse af forsikringsmedde-
lelsen medf»rer i sig selv ingen rettigheder over for Topdanmark.

Topdanmark Livsforsikring A/S

Peter Hermann
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