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Ulykke:
Uykker, der sker i forsikringsperioden, og som di-
rekte resulterer i døden eller midlertidigt/perma-
nent tab af erhvervsevne inden for 365 dage fra 
datoen for en sådan ulykke, og som fuldstændigt 
forhindrer den forsikrede i at udøve sit erhverv 
som angivet i policens dækningsoversigt.

Sygdom:
Sygdom, som først manifesterer sig i forsikrings-
perioden, og som direkte resulterer i midlertidigt/
permanent tab af erhvervsevne inden for 365 dage 
fra datoen for sygdommens manifestation og som 
fuldstændigt forhindrer den forsikrede i at udøve 
sit erhverv som angivet i policens dækningsover-
sigt.

Hvad er dækket?

Stressrelaterede lidelser og psykiske sygdomme

Grov uagtsomhed

Beruselse mv.

Selvmord eller selvpåførte skader

Allerede eksisterende tilstande.

Hvad er ikke dækket?
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NØGLEPERSONFORSIKRING
Produktinformationsblad

Denne forsikring er en kontrakt mellem forsikringstageren og selskabet, som erklæret i forsikringsbeviset. Dette dokument 
sammen med evt. andre vedhæftede dokumenter er forsikringsbeviset, som udgør denne forsikring.
Forsikringsbeviset er en lovformelig kontrakt, så læs venligst det hele grundigt.

Forsikringsgiver:  Dækningen er underskrevet af Lloyd’s Insurance Company S.A.
   Coverholder af Deres forsikring er balticfinance Danmark A/S, i det følgende kaldet balticfinance. 

   balticfinance Danmark A/S Tlf. (+45) 70 25 01 08
   Bredgade 45C, 3. sal   info@balticfinance.com
   1260 København K  www.balticfinance.com

   
Forsikringstype:  Denne forsikring er en nøglepersonforsikring.

Det er en forudsætning for antagelse af forsikringen at der leveres en helbredserklæring. På baggrund af spørgeskemaet 
kan der komme yderligere dækningsindskrænkninger.

Krig og lignende

Strafbare handlinger

Fuldstændig oversigt over undtagelser - se betingelser – Dækning punkt 2 Begrænsninger og undtagelser

Dækningsindskrænkninger

!

!
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Præmien forfalder til betaling straks efter at forsikringsaftalen er indgået, såfremt ikke andet er aftalt. Senere præmier for-
falder til betaling på de forfaldsdage, der er aftalt.

Præmiebetaling og forfald

24 timer i døgnet, hele året. 

Hvor og hvornår 
gælder forsikringen?

Oplysningspligt
Forsikringstageren og de forsikrede personer er overfor forsikringsselskabet forpligtet til at svare på de i begæringen 
stillede spørgsmål fuldstændig og i overensstemmelse med sandheden, og oplyse overfor forsikringsselskabet alle, for en 
overtagelse af forsikringsdækningen relevante forhold

Forsikringstagerens forpligtelser

Forsikringsdækningen begynder den dato, der er anført på forsikringsbeviset.Forsikringen ophører på denne angivne slut-
dato. 

Forsikringsperiode

Forsikringen er oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til 
den angivne slutdato.

Fortrydelsesret 
Ifølge loven har forsikringstageren 14 dages fortrydelsesret ved nytegning. 
 

Opsigelsesmuligheder
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Præmie er anført i anmodning om tilbud.

Præmie

Hvis den forsikrede person ønsker at kontakte dæk-
ningsgiver direkte, bør den forsikrede person skrive til:

Lloyd’s General Representative i Danmark
Lange Linie Allé 35
2100 København Ø
Denmark

I tilfælde af at forsikrede ønsker at klage, kan denne 
sende en klageskrivelse til ”Ankenævnet for Forsikring”.
Klagen skal udfærdiges på en særskilt blanket, som bl.a. 
kan rekvireres hos Ankenævnets sekretariat.

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2 – 1100 København K – Denmark
Tlf: +45 33 15 89 00
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
Webadresse: www.ankeforsikring.dk
Tlf. (+45) 33 15 89 00

Klagemuligheder


