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Forsikringsbetingelser
Erhvervslivsforsikring

Disse forsikringsbetingelser er gældende for forsikringer tegnet 
i henhold til aftale mellem pengeinstituttet, nærpension og 
Topdanmark Livsforsikring A/S.
 
LIVSFORSIKRING 

§ 1. INDTRÆDELSE 

Optagelse i aftalen er betinget af, at der afgives tilfredsstillen
de risikooplysninger, herunder oplysning om helbredsforhold, 
som efter Topdanmarks skøn anses nødvendige.

Dækning under aftalen indtræder den 1. i måneden, hvor be
gæringen er underskrevet, medmindre anden ikrafttrædelses
dato er aftalt, dog under forudsætning af at Topdanmark 
antager forsikringen. 

Ved ændring af livsforsikringen gælder samme regler som ved 
optagelsen i livsforsikringen.

Er der ved tegningen eller senere af forsikringstageren eller 
forsikrede givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er 
retsvirkningerne som foreskrevet i Forsikringsaftalelovens §§ 
410.

§ 2. UDBETALING VED DØD 

Forsikringssummen kommer til udbetaling ved forsikredes død 
pga. sygdom eller ulykkestilfælde i forsikringstiden. Forsikringen 
er pantsat til pengeinstituttet. I det omfang forsikringssummen 
overstiger kreditengagementet hos pengeinstituttet, udbetales 
differencen til forsikringstager. 

En samlever betragtes kun som nærmeste pårørende, hvis 
samleveren har levet i et ægteskabslignende forhold med 
forsikrede og opfylder en af de følgende betingelser på det 
tidspunkt, forsikringen skal udbetales: 

 • Bor sammen med forsikrede og venter, har eller har haft et 
fælles barn. 

 • Har boet sammen med forsikrede de seneste to år før 
forsikredes død. 

Opfylder samlever ikke disse krav og skal udbetalingen ske 
til en samlever, skal denne indsættes som begunstiget med 
angivelse af navn og CPRnummer. Inden udbetaling kan finde 
sted, må der fore vises sådan dokumentation, som Topdanmark 
finder nødvendig. 

§ 3. SKATTE- OG AFGIFTSFORHOLD 

Skatter og afgifter, som det i henhold til lovgivningen påhviler 
Topdanmark at tilbageholde, fratrækkes i udbetalingen. 

§ 4. UNDTAGEN RISIKO 
 
Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende 
art på dansk område bortfalder dækningen efter forsikringen. 
Økonomiministeriet træffer efter indstilling fra Finanstilsynet 
bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for 
indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fare
forøgelsens indtræden og ophør skal regnes. Uden for dansk 
område dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der 
er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. 

§ 5. PRÆMIEBETALING OG -BEREGNING 

Præmien er etårig og forfalder til betaling den første dag i 
hver aftalt præmiebetalingsperiode. Betales en præmie ikke, 
ophører forsikringsdækningen den sidste dag i forfaldsmå
neden, såfremt præmien ikke senere bliver betalt rettidigt i 
henhold til Forsikringsaftalelovens regler om rykkerprocedure. 

Præmien beregnes på det til enhver tid af Finanstilsynet god
kendte grundlag. 

§ 6. RÅDIGHEDSFORHOLD 

Livsforsikringen er pantsat, men kan i øvrigt ikke afhændes 
eller på anden måde gøres til genstand for omsætning og vil i 
tilfælde af udtrædelse af forsikringsforholdet ikke have opnået 
nogen form for værdi. 

§ 7. BONUS 

Livsforsikringen deltager i Topdanmarks bonusfordeling efter 
regler, der er godkendt af Finanstilsynet. 

§ 8. FORÆLDELSE 

Krav på dækning forældes 3 år efter den berettigede fik eller 
burde have fået kendskab til sit krav mod forsikringsselskabet. 
Forældelse indtræder dog senest 10 år fra forsikringsbegiven
hedens indtræden. 
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§ 9. FORSIKRINGSDÆKNINGENS OPHØR 

Forsikringen ophører med udgang af det kalenderår, 

 • hvortil der er betalt præmie 

 • hvor forsikrede fylder 67 år 

 • forsikringstagers engagement med pengeinstituttet ophører. 

§ 10. OPSIGELSE 

Aftalen kan opsiges af såvel forsikrings tageren som Topdan
mark med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 

Hvis Topdanmark ændrer præmietariffen eller forsikringsbe
tingelserne, skal dette meddeles forsikringstageren med tre 
måneders varsel til forsikringens første forfaldsdag. 

§ 11. SÆRLIGE BETINGELSER 

Er forsikringen tegnet således, at en eller flere af foranstå
ende bestemmelser ikke gælder for den, eller er der knyttet 
særlige betingelser til den, skal dette være meddelt skriftligt til 
forsikringstageren. 

Alle tidsangivelser refererer til den pågældende dag kl. 24. 

For forsikringen gælder i øvrigt Topdanmarks vedtægter og 
lovgivningens almindelige regler, herunder særligt lov om for
sikringsaftaler. 

FORTRYDELSESRET 

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelo
vens § 34 i. 

FORTRYDELSESFRISTEN 
Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen regnes som udgangs
punkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens ind
gåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, 
du på skrift (fx på papir eller email) har fået nærværende 
oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har fået underret
ning om aftalens indgåelse mandag den 1.  i en måned med 
31 dage  og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, 
har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på 
en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaf
tensdag, kan du vente til den følgende hverdag. 

HVORDAN FORTRYDER DU? 
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Top
danmark om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne 
underretning skriftligt  fx pr. brev eller email  skal du blot 

sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig 
bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet 
anbefalet og opbevare postkvitteringen.  

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: 

Topdanmark A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup

ANKENÆVN 

Stk. 1. Hvis forsikrede ikke er tilfreds med behandlingen af en 
forsikringssag, kan sagen forelægges: 

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København K
Tlf. 33 15 89 00
mellem kl. 10.00 og 13.00 

Stk. 2. Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis forsik
rede: 

a. Forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med 
Topdanmark Livsforsikring, efter at tvist er opstået, eller 

b. Ikke inden 3 uger har fået svar på en skriftlig henvendelse til 
Topdanmark og 

c. Til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenæv
net. Gebyret betales tilbage, hvis forsikrede helt eller delvist 
får medhold i klagen, hvis klagen afvises eller tilbagekaldes. 

Stk. 3. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klage
skema, som kan fås ved henvendelse til: 

a. Topdanmark Livsforsikring 

b. Forbrugerrådet  
Fiolstræde 17 
1171 København K 
Tlf. 77 41 77 41 
Fax 77 41 77 42 

c. Ankenævnet
  
Stk. 4. Hvis forsikrede efter forelæggelse for Ankenævnet 
fortsat er utilfreds med afgørelsen af afslag på dækning eller 
ophævelse/ændring af forsikringen fra Topdanmark Livsforsik
rings side, forelægges tvisten de almindelige domstole. 


