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POLICETEKST - VILKÅR OG BETINGELSER
1.0 Introduktion
Disse betingelser sammen med dit forsikringsbevis viser, at du er dækket i de
på policens forside nævnte selskaber (forsikringsgivere). Venligst opbevar
begge dokumenter på et sikkert sted.
Dette er et forsikringsbevis, som er udformet i den hensigt at beskytte dine
månedlige afdrag i tilfælde af død, ulykke, sygdom, hospitalsindlæggelse eller
arbejdsløshed.
Hvem er dækket af policen?
Maksimalt to personer kan være dækket under denne forsikringen. De
forsikrede personer (der også henvises til som ' du/dig/din/dit/dine’ ) er angivet
i forsikringsbeviset.
Hvor længe varer dækningen?
Du vil være dækket i en måned fra startdatoen og derefter for hver yderligere
påfølgende månedsperiode, hvor forsikringsgiveren accepterer en præmie fra
dig frem til din 67-års fødselsdag.
Hvor meget dækker forsikringen?
Den maksimale ydelse er DKK 480.000, per forsikret person, per police år eller
beløbet af den udestående gæld, det af beløbene som er lavest. Renter og evt.
gebyrer grundet manglende betaling af afdrag på lånet anses ikke for at være
del af den udestående gæld. Den maksimale betalbare ydelse per måned, under
pkt. 6c – 6e, er DKK 40.000.
Den maksimale ydelse, som er vist ovenfor, gælder uanet om du har krav
efter en eller flere typer dækning i henhold til denne forsikring.
Når flere kravbegivenheder indtræffer på samme tid, som enkeltvis ville give
dig ret til månedlige forsikringsudbetalinger, vil ydelsen kun blive udbetalt
hvad angår en af kravbegivenhederne.
Når der er flere end en forsikret person
Når der er 2 forsikrede personer, reduceres forsikringsydelsen for den enkelte
forsikrede til halvdelen af den ydelse, som der er krav på under policen og
maks-imalt halvdelen af det angivne maksimum på de enkelte ydelser (se pkt.
6 a-e).
Hvem bliver ydelsen udbetalt til?
Forsikringsydelsen udbetales til den finansinstitution, Basisbank A/S – CVR nr.
25213483 (forsikringstager), som har ydet lånet.
Karensperiode og selvrisikoperiode.
Nogle dele af dækningen har en venteperiode, som løber fra startdatoen (den
dato du tegnede denne forsikringen). Dette er en periode, hvor du ikke er
dækket af den bestemte type dækning. I tillæg hertil gælder en
selvrisikoperiode også for visse typer dækning, hvor ydelsen for den
pågældende dækning kun betales efter udløbet af selvrisikoperioden. For nogle
af dækningstyperne finder en venteperiode anvendelse først og derefter en
selvrisikoperiode. De venteperioder og selvrisikoperioder, der gælder for de
enkelte dækningstyper, er specificeret i punkt 6.
2.0 For at være kvalificeret til dækning
Ved startdatoen skal hver forsikret person:
• være bosat i Danmark, og
• være 18 år eller ældre, men under 67 år, og
• Ikke være pensioneret.
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For at arbejdsløshedsdækning skal gælde, skal den forsikrede person have haft
permanent, betalt arbejde i mindst 16 timer om ugen i mindst 6 måneder.
For at dækning for uarbejdsdygtighed skal gælde, må den forsikrede person
ikke have vært væk fra arbejdet som følge af sygdom eller ulykke i mere end
15 på hinanden følgende dage i løbet af de sidste 12 måneder.
For at dækning for hospitalsindlæggelse skal gælde, skal den forsikrede person
være selvstændig erhvervsdrivende og have drevet en virksomhed i mindst 6
måneder, før lånet blev taget.
3.0 Forsikringsgiveren:
For dækning af ulykke, sygdom, hospitalsindlæggelse og arbejdsløshed
Lloyd's Syndicates 4444/958 som forvaltes af Canopius Managing Agents
Limited.
For livsforsikringsdækning
Lloyd's Syndicate 44, AmTrust Life, som forvaltes af AmTrust at Lloyd’s
Managing Agents.
4.0 Hvornår starter forsikringsdækningen, og hvor længe varer den?
Forsikringen starter på samme dato som lånet (startdato). Hvis lånet
restruktureres eller øges, skal den dato det oprindelige lån startede fortsat
danne grundlag for beregning af karenstiden for det nye lån.
Forsikringen giver 24 timers dækning - både i arbejdstiden og i fritiden. Du er
dækket, mens du er i Danmark inkl. Grønland og Færøerne, og mens du er på
rejse i op til 12 måneder.
5.0 Hvad er dækket af forsikringen?
a. Død uanset årsag - punkt 6.
b. Varig, total uarbejdsdygtighed som følge af en ulykke eller akut sygdom punkt 7.
c. Midlertidig total uarbejdsdygtighed som følge af en ulykke eller akut sygdom punkt 8.
d. Ufrivillig arbejdsløshed - punkt 9.
e. Hospitalsindlæggelse hvis du er selvstændig erhvervsdrivende - punkt 10.
6.0 Karensperiode, udbetaling og udbetalingsperioder:
a. Død
Karenstid: Ingen.
Selvrisikoperiode: Ingen.
Maksimal udbetalingsperiode: Finder ikke anvendelse, da udestående gæld
skal betales umiddelbart som et engangsbeløb.
b. Varig total arbejdsdygtighed
Karenstid: Ingen.
Selvrisikoperiode: Ingen.
Maksimal udbetalingsperiode: Finder ikke anvendelse, da udestående gæld
skal betales umiddelbart som et engangsbeløb.
c. Midlertidig total uarbejdsdygtighed
Karenstid: 3-måneder fra startdato.
Selvrisikoperiode: Ingen ydelse vil blive udbetalt for de første 30 dage, du er
ude af stand til at arbejde.
Maksimal udbetalingsperiode: Månedlige udbetalinger i 12 på hinanden
følgende måneder eller totalt 12 månedlige udbetalinger.
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d. Ufrivillig arbejdsløshed
Karenstid: 6 måneder fra startdato.
Selvrisikoperiode: Ingen ydelse vil blive udbetalt for de første 30 dage, du
er uden arbejde. Maksimal udbetalingsperiode: Månedlige udbetalinger i 12
på hinanden følgende måneder eller totalt 12 månedlige betalinger.
Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, betyder arbejdsløshed, at din
virksomhed er ophørt fuldstændigt, dvs.
virksomheden skal være nedlagt, og virksomhedens registreringsnummer
skal være aflyst, eller du skal være erklæret konkurs.
e. Hospitalsindlæggelse for selvstændig erhvervsdrivende
Karenstid: Ingen.
Selvrisikoperiode: Ingen. Perioden med hospitalsindlæggelse skal være
mindst 7 dage. Efter en udbetaling skal der gå mindst 12 måneder, før et
nyt krav kan fremsættes.
Maksimal udbetalingsperiode: Månedlige udbetalinger i 12 på hinanden
følgende måneder eller totalt 12 månedlige udbetalinger.
7.0 Udbetaling ved død.
I tilfælde af låntagers død udbetales et beløb svarende til kontoens saldo
minus evt. udestående beløb til finansinstitutionen.
8.0 Udbetaling i tilfælde af varig total uarbejdsdygtighed.
Hvis en ulykke eller sygdom medfører, at du varigt bliver totalt uarbejdsdygtig,
betales udestående gæld.
8.1 Total uarbejdsdygtighed indebærer, at du ikke kan gå på arbejde eller
udføre nogen som helst anden type arbejde. Total uarbejdsdygtighed
fastsættes af din læge og forsikringsgiveren i fællesskab.
9.0 Udbetaling i tilfælde af midlertidig total uarbejdsdygtighed.
Hvis en ulykke eller sygdom medfører midlertidig total uarbejdsdygtighed i en
periode, som overstiger 30 på hinanden følgende dage, udbetales maksimalt
DKK 40.000 per måned bagud
- dog højst 12 månedlige udbetalinger i alt. Hvis du bliver totalt
uarbejdsdygtig igen inden for de første 6 måneder efter at have genoptaget
arbejdet, bliver udbetalingerne genoptaget uden nogen selvrisikoperiode. Hvis
du bliver totalt uarbejdsdygtig igen efter at have været tilbage på arbejde i
seks måneder, vil selvrisikoperioden atter gælde. Den samlede udbetaling kan
maksimalt beløbe sig til 12 måneders ydelsesbetalinger i løbet af
forsikringsperioden.
9.1 Ved total uarbejdsdygtighed - hvornår ophører udbetalingerne?
• Udbetaling ophører, når den forsikrede person genoptager arbejdet.
• Udbetaling ophører, når ydelsen er blevet betalt i 12 på hinanden følgende
måneder.
• Udbetaling ophører, når den forsikrede person ikke kan fremvise
dokumentation for sin totale uarbejdsdygtighed.
10.0 Betaling i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed
Hvis du mister dit job, er der en karenstid på 30 på hinanden følgende dage
(selvrisikoperioden), før du vil have ret til ydelsesbetalinger. Ydelsesbeløb
bliver beregnet af finansinstitutionen, og ydelserne betales bagud med op til
maksimalt DKK 40.000 per måned - op til maksimalt 12 månedlige
udbetalinger. Der betales ingen ydelser efter lånet er indfriet (op til et
maksimalt beløb på DKK 480.000). Det samme gælder for selvstændig
erhvervsdrivende, når de nedlægger deres virksomhed eller går konkurs som
angivet i punkt 6.1 d.
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10.1 Arbejdsløshed vil kun være dækket af forsikringen, hvis den forsikrede
person overholder de vilkår, som er fastsat i lovbekendtgørelse 2003-18-13 nr.
708 fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring om ret til udbetaling af
ydelser, hvis den forsikrede person var forsikret mod arbejdsløshed.
Dette indebærer, at din arbejdsgiver skal sige dig op, og at du derefter aktivt
skal søge nyt arbejde. Hvis du selv siger op, vil du ikke have ret til ydelser.
10.2 Der vil kun ske udbetaling, hvis den påkrævede dokumentation fra din
arbejdsgiver/ arbejdsformidling/ A-kasse er modtaget, og indtil den dato, hvor
du enten er raskmeldt eller har fundet arbejde.
10.3 I tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed som beskrevet ovenfor, udbetales det
forsikrede beløb som en månedlig ydelse aftalt mellem den/de forsikrede
person(er) og finansinstitutionen, uden hensyn til om flere kravbegivenheder,
som kan dækkes af forsikringen, indtræffer på samme tid, eller den aftalte
ydelse udbetales bagud i overensstemmelse med vilkårene - 12 måneder for
et separat eller flere krav - dog skal en sådan periode ikke overskride det
tidspunkt, lånet er blevet indfriet.
10.2 Begrænsninger i dækningen for ufrivillig arbejdsløshed.
Ydelser vil ikke blive udbetalt for krav grundet ufrivillig arbejdsløshed som
resultat af følgende:
• Sæsonmæssig arbejdsløshed.
•Arbejdsløshed som indtraf før forsikringen trådte i kraft.
•Arbejdsløshed for ansatte på tidsbestemte arbejdskontrakter,
hvor årsagen til arbejdsløsheden er kontraktens udløb.
• Den forsikrede persons frivillige arbejdsløshed.
•Afskedigelse fra arbejdsgiverens side på grund af den forsikrede
persons brud på ansættelsesvilkårene.
11. Hospitalsindlæggelse for selvstændig erhvervsdrivende.
Hospitalsindlæggelse skal betyde indlæggelse på et hospital i mindst 7 på
hinanden følgende dage.
Følgende institutioner betragtes ikke som hospital:
Rekreationshjem, alderdomshjem, plejehjem, rehabiliteringscenter, geriatrisk
institution, psykiatrisk institution eller institution for psykisk
udviklingshæmmede, behandlingsinstitution for narkotika- eller
alkoholmisbrugere.
Den forsikrede person skal være i stand til at dokumentere, at hun/han har
været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 6 måneder før
hospitalsindlæggelsesperioden.
11.2 Hvornår vil udbetalingen ophøre:
• Når den forsikrede person bliver udskrevet fra hospitalet
• Når den forsikrede person genoptager arbejdet
• Når lånet ophører, eller når der er sket udbetaling i 12 på hinanden følgende
måneder
• Når den forsikrede person har ret til ydelse efter punkt 6.1b varig uarbejdsdygtighed
12. Generelle begrænsninger
Forsikringen dækker ikke:
12.1

12.2

Forsikringsbegivenheder, som uanset sindstilstand eller psykisk balance
med forsæt er forårsaget af den forsikrede person pga. grov uagtsomhed,
under selvforskyldt beruselse eller under indflydelse af narkotika eller
lignende giftige stoffer eller pga. misbrug af m e d i c i n .
Deltagelse i en forbrydelse, herunder selvmord indenfor de første 2 år
efter tegningstidpunktet.
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12.3
12.4

Deltagelse i slåskampe med undtagelse af selvforsvar.
Forsikringsbegivenheder som indtræffer under deltagelse i eller træning til
farlig sport, inklusive men ikke begrænset til cykelløb eller hesteløb på
hestebaner, billøb af enhver slags, boksning, karate eller lignende
kampsport, dykning.
12.5 Deltagelse i professionel sport.
12.6 Forsikringsbegivenheder, som indtræffer under ekspeditioner.
12.7 Konsekvenser, som opstår på grund af ulykker, der involverer den
forsikrede person som motorcykelfører eller passager på en
motorcykel.
12.8 Krav, som opstår på grund af kosmetisk behandling og
skønhedsbehandling.
12.9 Begivenheder forårsaget af aktiv deltagelse i strejke eller lockout, hvor
det med hensyn til dækning af ufrivillig arbejdsløshed kan bevises, at
den forsikrede med forsæt har forårsaget opsigelsen.
12.10 Krig, invasion, udenlandske fjenders handlinger, krigshandlinger
(hvadenten der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution,
opstand, militær eller tilranet magtovertagelse, civile optøjer eller
uroligheder, terroristaktiviteter af enhver art.
12.11 Ioniserende stråling eller radioaktiv kontaminering fra enhver form for
kernefysisk brændsel eller fra kernefysisk affald fra forbrænding af
kernefysisk brændsel.
12.12 Som kan tilskrives psykiske eller nervøse lidelser.
12.13 Hvor den forsikrede person som medlem af mandskabet eller som
passager kommer til skade under flyvning med undtagelse af
kommercielle fly eller charterfly.
12.14 Som direkte eller indirekte er forårsaget af en allerede eksisterende
medicinsk tilstand. (Venligst se definitionen af allerede eksisterende
medicinsk tilstand på side 12) Denne begrænsning vil ikke gælde, når
først du er blevet symptomfri og ikke har konsulteret en læge eller søgt
behandling eller medicinsk rådgivning for den samme tilstand i en
periode på 24 måneder i træk.
12.15 Ved udløbet af forsikringsbeviset, lånet, eller når lånet er afviklet.
12.16 Når den forsikrede person modtager offentlig pension, førtidspension eller
anden pension.
12.17 Den dag den forsikrede person ikke kan underbygge, at hun/han fortsat
er uarbejdsdygtig.
13.0 Betaling af præmie.
Den månedlige præmie opkræves af finansinstitutionen sammen med det
månedlige afdrag.
14.0 Anmeldelse af krav.
Proceduren for anmeldelse af krav under policen er som følger:
14.1 Ethvert krav skal anmeldes til Crawford & Company Denmark
AS ved udløbet af selvrisikoperioden og ikke senere end 180
dage (6 måneder) fra tidspunktet for den begivenhed, kravet
gælder.
14.2 I tilfælde af sygdom eller personskade vil ansvaret for betaling af
erstatning være betinget af, at den forsikrede person omgående får
lægebehandling og får lægehjælp, indtil vedkommende er raskmeldt.
14.3 Den første anmeldelse af et krav til Crawford & Company Denmark
AS skal fremsættes i form af en kravblanket, som er udfyldt af den
forsikrede person eller en bemyndiget person. I tilfælde af sygdom
skal kravblanketten også udfyldes af lægen eller hospitalet. I tilfælde
af ufrivillig arbejdsløshed skal den også udfyldes af
arbejdsformidlingen.
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14.4

14.5

14.6

En mindre omfattende blanket til fortsættelse af kravfremsættelse
skal udfyldes for hver yderligere måned, som den forsikrede person
ønsker at fremsætte krav for. Dokumentet bliver automatisk sendt til
den forsikrede person af Crawford & Company Denmark AS. I
tilfælde sygdom skal dokumentet udfyldes af lægen, og i tilfælde af
ufrivillig arbejdsløshed af arbejdsformidlingen. Blanketten til
fortsættelse af kravfremsættelse skal indsendes senest 30 dage efter
udgangen af måneden.
Hvis den forsikrede person fortsat opfylder vilkårene for udbetaling af
forsikring, og hvis blanketten til fortsættelse af kravfremsættelse
accepteres, vil endnu en måneds ydelse blive udbetalt (eller ydelsen
for en sådan periode som er dækket af blanketten).
Når den forsikrede person igen kommer sig efter en sygdom/ulykke,
kræves det, at blanketten til fortsættelse af kravfremsættelse, som
sendes til Crawford & Company Denmark AS, skal oplyse den
første dag den forsikrede person var kommet sig og var i stand til at
genoptage arbejdet.
Når den forsikrede person genoptager arbejdet efter en periode
med ufrivillig arbejdsløshed, kræves det, at blanketten til
fortsættelse af kravfremsættelse, som sendes til Crawford &
Company Denmark AS, skal oplyse den første dag, den
forsikrede person genoptog arbejdet.

15.0 Opsigelse
 Inden for de første 30 dage
Den forsikrede person kan opsige forsikringen uden varsel når som helst
i løbet af de første 30 dage og modtage fuld refusion af evt. præmie,
som er betalt, forudsat at intet krav er blevet fremsat.
•
Efter de første 30 dage
Forsikringen kan gensidigt opsiges med 30 dages varsel til næste
præmieforfald.
•
Automatisk opsigelse
Dækningen ophører automatisk, når noget af det følgende sker indtræffer:



manglende betaling af et forfaldet præmieafdrag,
den forsikrede persons 67-års fødselsdag.

Men hvis den forsikrede person har et gyldigt krav løbende på denne
dato, eller hvis der før denne dato er indtruffet en begivenhed, som
resulterer i et gyldigt krav, vil forsikringsgiveren acceptere og/eller
fortsætte med at betale kravet, indtil det ellers ville være afsluttet i
henhold til de vilkår og betingelser, der gælder for din police, eller



den forsikrede person går på pension fra arbejdet og har ikke har til
hensigt at arbejde igen.
hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og du bliver erklæret konkurs.

16.0 Ankenævnet for Forsikring
Du kan klage til det danske ankenævn for forsikring ("Ankenævnet for
Forsikring"), hvis du er uenig med Forsikringsgiver i en afgørelse vedrørende
din forsikring, og hvis en fornyet kontakt med os ikke giver et tilfredsstillende
udfald.
Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. Repræsentanter for både
det danske Forbrugerråd og forsikringsbranchen sidder i nævnet. Du kan
henvende dig til Crawford & Company Denmark AS, Forbrugerrådet eller
Ankenævnet for Forsikring og for at bede om en klageblanket.
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Du vil måtte betale et beskedent gebyr for at få klagen hørt af Ankenævnet for
Forsikring. Gebyret vil blive tilbagebetalt, hvis din klage bliver taget til følge helt
eller delvis. Hvis du ikke er tilfreds med Ankenævnets afgørelse, kan sagen
indbringes for de ordinære domstole.
Ankenævnet for
Forsikring Anker
Heegårdsgade 2
1572 København V
Tlf.: (+45) 33 15 89 00 mellem kl. 10 og kl. 13.
www.ankeforsikr ing.dk
17.0 Juridiske og regulatoriske krav
Forsikringsgivernes ansvar
De underskrivende forsikringsgiveres forpligtelser i henhold til de
forsikringskontrakter, de underskriver er baseret på solidarisk men ikke fælles
ansvar og er begrænset udelukkende til omfanget af deres individuelle tegninger.
De underskrivende forsikringsgivere er ikke ansvarlige for tegningen af nogen
med-underskrivende forsikringsgiver, som af nogen som helst grund ikke opfylder
alle eller dele af sine forpligtelser.
Databeskyttelse
Information, som du udleverer, vil kun blive brugt til det formål at yde dig denne
forsikringskontrakt, administrere din police og behandle eventuelle krav, du
fremsætter. Forsikringsgiver, og alle parter som optræder på deres vegne, vil
håndtere al information, du udleverer, i overensstemmelse med lovgivningen om
beskyttelse af personoplysninger, som er gældende i det europæiske land, hvor du
er bosat.
Gældende lov for denne forsikringen
Både du og forsikringsgiver kan vælge hvilket lands lov, der skal gælde for denne
kontrakt. Med mindre du og forsikringsgiver bliver enige om noget andet, skal
gældende lov for denne kontrakt være den lov, som gælder i det europæiske land,
hvor du er permanent bosat.
Garantiordning for finansielle serviceydelser
Forsikringsgiver er dækket af Garantiordningen for Finansielle Serviceydelser
(Financial Services Benefit Scheme). Du vil evt. være berettiget til ydelser fra denne
garantiordningen, hvis forsikringsgiver er ude af stand til at opfylde sine forpligtelser
over for dig under denne kontrakten .
Du kan få mere information fra Financial Services Benefit Scheme, 10th Floor,
Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU Tlf: +44 (0)800 678
1100 (gratis telefon) eller +44 (0)20 7741 4100.
Website: www.fscs.org.uk
Sanktioner
Forsikringsgiver vil ikke levere nogen ydelse under denne forsikringskontrakt i den
udstrækning dette gælder dækning, betaling af evt. krav eller levering af nogen
ydelse, hvor det at gøre det, vil udgøre brud på evt. sanktioner, forbud eller
restriktioner, som er pålagt ved lov eller forordning.

Version 2018.1

9

18.0 Definitioner
"Uheldsbetinget" betyder en pludselig, uventet og specifik begivenhed, som
påvirker kroppen, er ekstern, voldsom og synlig, og som indtræffer på et
identificerbart sted i løbet af forsikringsperioden og resulterer i fysisk
personskade.
"Fysisk(e) personskade(r)" betyder en fysisk personskade, eller fysiske
personskader, udelukkende forårsaget af en ulykke eller som resultat af
uundgåelig udsættelse for barske vejrforhold, som indtræffer inden for 12
måneder efter nævnte ulykke eller uundgåelig udsættelse.
"Læge" betyder en registreret praktiserende læge i Danmark eller en hvilken
som helst anden læge, som forsikringsgiverfinder acceptabel.
"Tidsbegrænset kontrakt" betyder en ansættelseskontakt, som gælder for en
specifik tidsperiode.
"Forsikret person/du" betyder den person eller de personer, som er
dækket af denne forsikring i henhold til navnet/navnene i forsikringsbeviset.
"Allerede eksisterende medicinsk tilstand" betyder enhver tilstand, skade,
sygdom, lidelse eller relaterede tilstande og/eller tilknyttede symptomer, hvad
enten de er diagnosticeret eller ej, som du i 24 måneders perioden umiddelbart
før startdatoen :
• kendte til, eller med rimelighed burde have kendt til, eller
• havde opsøgt eller planlagt at opsøge en læge om."

"Selvstændig erhvervsdrivende" betyder et enkeltpersonsforetagende, en
direktør eller partner eller aktionær med en 20 % eller større andel i et
selskab, som har ansat dig (forsikringsgiver vil også anse dig for at være
selvstændig erhvervsdrivende, hvis du arbejder for et selskab eller et
foretagende, hvor din ægtefælle, forælder, barn, bror eller søster opfylder
nogen af disse betingelser).
"Startdato" betyder den dato forsikringen starter, hvilken er den samme, som
datoen lånet starter.
"Arbejde/arbejde" betyder at modtage betaling for at arbejde mindst 16
timer om ugen på en fast kontrakt, en tidsbegrænset kontrakt eller som
selvstændig erhvervsdrivende. En barselsorlovsperiode tæller som arbejde.
"Du/forsikret person" betyder den person eller de personer, som er
dækket af denne forsikring i henhold til navnet/navnene i forsikringsbeviset.
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