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Giv familien
økonomisk
tryghed,
hvis du dør
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Dødsfald er tragisk for 
en familie. Hvad har dine 
efterladte mest brug for, 
hvis der sker dig noget 
alvorligt?

Mens du er sund og rask, er 
det en god idé at spænde et 
sikkerhedsnet ud under din 
økonomi. For hvis der pludselig 
sker dig noget alvorligt, er det 
for sent.  

Du kan sørge for at give din
familie økonomisk tryghed, 
uden at det koster dig dyrt. 

Forsikringen Kundeforsikring -
Lån og Kredit indfrier først din 
restgæld i pengeinstituttet og 
er udbetalingen stor nok, så 
udbetales det overskydende 
beløb til din familie.

DIT ERHVERV ENGANGSUDBETALING PRIS PR. ÅR

Du kan vælge op til fem moduler af 260.000,00 kr. Hør din 
rådgiver, hvis du vil vide, om dit erhverv er at betragte som en 
normal risiko. Ved valg af fere moduler stiger prisen tilsvaren-
de. Beløbene gælder i 2023. Udbetalingen er en skattefri 
engangsudbetaling.

NORMAL RISIKO FOR 
DØDSFALD INDEN 
PENSIONERING

HØJERE RISIKO FOR 
DØDSFALD INDEN 
PENSIONERING

552,00 kr 260.000,00 kr

3.120,00 kr 520.000,00 kr

Produktet kort fortalt
Forsikringen udbetales ved dødsfald - uanset om 
sygdom eller ulykke er årsag hertil. Forsikringen 
gælder, indtil du er fyldt 67 år.

Har du restgæld på lån eller kassekredit, anvendes 
udbetalingen til af indfri restgælden.

Hvis den skattefri udbetaling er større end din 
eventuelle restgæld, udbetales det over skydende 
beløb på én gang til dine efterladte.

Sådan vælger du tryghed
Det er nemt og enkelt. Du besvarer blot nogle 
spørgsmål om dit helbred. Resten klarer vi i  
pengeinstituttet.

Du kan købe forsikringen, hvis du er under 60 år 
og kunde i pengeinstituttet. 

Og du skal ikke være bekymret for at være uden 
tryghed, mens du venter på at modtage din aftale. 
Hvis du lever op til kravene, gælder forsikringen fra 
den dato, du ønsker. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at spørge din 
rådgiver. 

På gensyn!
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