
Livsforsikring

Jeg er informeret, at forsikringen ikke dækker:

Dødsfald som en direkte eller indirekte følge af eller i for-
bindelse med bestående eller latente helbredsmæssige
forhold.

Bestående eller latente helbredsmæssige forhold skal for-
stås som en sygdom eller lidelse, for hvilken den forsikrede
person forud for forsikringens tegning har modtaget læge-
lig behandling eller rådgivning fra en praktiserende læge,
eller som forsikrede var eller burde være vidende om ved
tegning af forsikringen, og som efter forsikringsgivers op-
fattelse direkte eller indirekte skyldes forsikrede død.

Selvmord inden for de første to år af forsikringstiden dæk-
kes ikke i henhold til reglerne i Forsikringsaftalelovens §
100.

Under krigstilstand, terror, borgerligere uroligheder, oprør
eller anden fareforøgelse af tilsvarende art med virkning på
dansk område bortfalder dækningen. Forsikring og Pen-
sion træffer i samråd med myndighederne bestemmelse
om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og
i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgel-
sens indtræden og ophør skal regnes.

Uden for dansk område dækker forsikringen ikke forsik-
ringsbegivenheder, der er en følge af aktiv deltagelse i krig,
oprør eller lignende.

Dødsfald som følge af sygdom eller tilskadekomst, der er
diagnosticeret eller konstateret før forsikringens etablering
er ikke dækket.

Jeg erklærer hermed, at jeg:
• har læst et eksemplar af forsikringsbetingelserne, og accepterer dækningsund-

tagelserne,
• ikke har kendskab til nogen forestående uarbejdsdygtighed, alvorlig sygdom eller

hospitalsindlæggelse,
• oplysninger afgivet på denne blanket må benyttes af BF

1. i de sidste 24 måneder
a. ikke har været uarbejdsdygtig som følge af livstruende sygdom eller ulykke i en
sammenhængende periode på mere ind 10 dage og på nuværende tidspunkt er i
stand til at udøve mit sædvanlige erhverv på fuldtid.
b. ikke har været indlagt på et hospital i 5 eller flere på hinanden følgende dage på
grund af livstruende sygdom, tilskadekomst eller nogen anden form for lidelse, og
der er heller ikke planlagt nogen fremtidig hospitalsindlæggelse.

2. i de sidste 5 år ikke har fået diagnosticeret eller modtaget lægebehandling for
a. sygdomme i relation til hjerte eller blodkar (f.eks. hjerteanfald, slagtilfælde, hjertekar-
sygdomme, hjerteklapsygdomme, hjertesvigt)
b. nyrelidelser (f.eks. cystenyre eller nyresvigt)
c. nervesygdomme (f.eks. epilepsi, demens, hjerneskade, muskelsvind, multipel sklero-
se, Parkinsons sygdom, neuropati, lupus)
d. blodsygdomme (f.eks. anæmi)
e. kræft, tumor, lymfom, leukæmi eller nogen form for præcancerøse tilstande (f.eks.
forstadier til kræft, forstadier til hudkræft, tyktarmspolypper / polypose)
f. misbrug af alkohol, narkotika eller andre rusmidler samt misbrug af medicin.

Jeg er klar over, at hvis jeg afgiver upræcise eller forkerte oplysninger og besva-
relser kan det medføre, at jeg mister retten til erstatning eller at min forsikring
ophæves.


