
Visse Kritiske Sygdomme

Få en udbetaling, 
hvis du får stillet en 
alvorlig diagnose
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Kræft og andre svære 
sygdomme kan ramme 
alle. Hvad sker der med 
din økonomi, hvis du  
bliver syg?

Hver tredje får i løbet af sit liv 
konstateret kræft. Og hjerte- 
eller slagtilfælde rammer hvert 
år tusindvis af danskere.

Heldigvis er der mange, der 
overlever en alvorlig sygdom,  
og mulighederne for behandling 
bliver kun bedre. Derfor er det 
en god idé, at du har valgt  
økonomisk tryghed, både hvis du 
dør, og hvis du bliver kritisk syg.

Forsikringen Visse Kritiske Syg-
domme giver dig en udbetaling, 
som du kan bruge til at gøre en 
hård tid lidt nemmere.

 ENGANGSUDBETALING PRIS PR. ÅR

Beløbene gælder i 2020. Udbetalingen er en skattefri
engangsudbetaling

Produktet kort fortalt
Du får en udbetaling, hvis du bliver ramt af en 
kritisk sygdom.

Forsikringen gælder for eksempel, hvis du får 
kræft, en blodprop i hjertet, nyresvigt eller Alzhei-
mers sygdom. 

Speciallæge, genoptræning, mere tid i hverdagen 
eller ferie med familien – du bestemmer, hvordan 
du bruger pengene.

Forsikringen gælder, indtil du er fyldt 67 år.  

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

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. 

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

På gensyn!

Forsikringsbetingelserne beskriver, hvornår og hvordan du er 
dækket. Her kan du også se listen over kritiske sygdomme, der 
er omfattet.
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