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Visse kritiske sygdomme

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
Selskab: IDA Forsikring i samarbejde med Topdanmark Livsforsikring A/S 
Produkt: Visse kritiske sygdomme FT-nr.:  63016
  Danmark       

Produktarket indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, 
kan du kan du se betingelserne på www.idaforsikring.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en forsikring ved visse kritiske sygdomme får du en skattefri udbetaling, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom. 

Hvad dækker den? 
Den aftalte forsikringsdækning kommer til 
udbetaling, hvis du får stillet en af de diagnoser, der 
fremgår af forsikringsbetingelserne. 

Her kan du se nogle eksempler:

 Kræft og leukæmi 

 Større blodprop i hjertet

 Kronisk hjertesvigt

 Hjerneblødning eller blodprop i hjernen med 
blivende følger

 Svær blodprop i lunge

 Dissemineret sklerose

 Muskelsvind

 Kronisk nyresvigt

Hvad dækker den ikke? 
 Sygdom, som er opstået og diagnosticeret, inden 
forsikringen er trådt i kraft

 Sygdom, som opstår i de første 3 måneder, efter 
forsikringen er trådt i kraft

 Flere udbetalinger for samme diagnose – der 
gælder dog særlige regler i forbindelse med 
kræftsygdomme

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 Hvis du køber forsikringen ved visse kritiske 
sygdomme i kombination med en forsikring, 
der kommer til udbetaling ved din død, gælder 
følgende: Dør du inden 3 måneder efter, at 
diagnosen på en kritisk sygdom er stillet, 
modregnes det udbetalte beløb i den forsikring, 
der kommer til udbetaling ved din død

 Dækningen bortfalder under krigstilstand eller 
lignende på dansk område

 Dækningen udbetales ikke ved kritisk sygdom, som 
følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende 
udenfor dansk område
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i hele verden.

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
Du skal betale forsikringen for et år ad gangen pr. 
1. januar. Dog skal du betale første indbetaling i 
forbindelse med dit køb af forsikringen.

Hvilke forpligtelser har jeg? 
Du skal afgive oplysninger om dig selv, herunder om 
dit helbred. 

Du skal snarest fortælle os, hvis du får diagnosticeret 
en kritisk sygdom.

Hvornår starter og slutter dækningen? 
Dækningen starter den dato, der er aftalt, forudsat at 
Topdanmark kan godkende de oplysninger, herunder 
helbredsoplysninger, du har afgivet. Ellers starter 
dækningen på det tidspunkt, hvor Topdanmark 
godkender oplysningerne.

Forsikringen ophører:

Ved udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 60 år

Ved udgangen af den måned, hvor du dør

Senest på den ophørsdato, der er angivet i aftalen 

Ved udgangen af det kalenderår, hvor dit 
medlemskab af IDA ophører

Som ægtefælle eller samlever til et IDA-medlem 
slutter dækningen ved udgangen af det kalenderår, 
hvor IDA-medlemmets medlemskab af IDA ophører

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt med virkning 
fra den 1. i måneden efter, opsigelsen er modtaget i 
Topdanmark.

Er forsikringen indgået som en gruppeaftale, kan 
Topdanmark eller IDA opsige aftalen i henhold til den 
overordnede aftale.
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