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Tab af erhvervsevne - Gruppeforsikring 
 
Forsikrings nr. B 5250 545 012  
 
Dansk Filmfotograf Forbund og Topdanmark Livsforsikring A/S har indgået aftale om 
Tab af Erhvervsevne gruppeforsikring. 
 
Forsikringen er oprettet i forbindelse med dit medlemskab hos Dansk Filmfotograf  
Forbund. 
 
Forsikringen er en obligatorisk ordning. 
 
Forsikringen er etableret under forudsætning af, at dækningen på 125.000 kr., på teg-
ningstidspunktet højst udgjorde 70 % af din gennemsnitsløn de sidste 3 år før tegnin-
gen, tillagt arbejdsløshedsdagpenge for de perioder, hvor der ikke er oppebåret løn. 
 
I det følgende bliver du benævnt ’forsikrede’. 
 
Udbetaling ved nedsat erhvervsevne 
 
Hvis forsikredes erhvervsevne nedsættes med mindst 2/3, får forsikrede efter 3 måne-
der udbetalt en årlig rente på 125.000 kr.  Ved erhvervsevnetab mellem halvdelen og 
2/3 udbetales den halve rente. 
 
Erhvervsevnen skal være nedsat som følge af sygdom eller ulykke. 
 
Udbetalingen fortsætter, så længe forsikrede er i live og erhvervsevnen er nedsat med 
mindst halvdelen, dog længst til det 65. år. 
 
Renten udbetales månedligt med 1/12 af årsbeløbet, og beskattes som personlig ind-
komst for medlemmet. 
 
På Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.dk kan du læse mere om skattereg-
ler. 
 
Faginvaliditet 
 
Graden af den nedsatte erhvervsevne fastsættes ud fra en lægelig vurdering og op-
lysninger om, hvad forsikrede er i stand til at tjene med den nedsatte erhvervsevne. 
Arbejdsmulighederne bedømmes de første 2 år inden for forsikredes eget fag (Fagin-
validitet). Efter 2 år bedømmes arbejdsmulighederne ud fra den generelle erhvervsev-
ne.  
 
Forsikringsbetingelser 
 
For denne ordning gælder forsikringsbetingelserne; Tab af erhvervsevne - gruppefor-
sikring Firma – versionsnummer 6568-7, januar 2013. Betingelserne kan ses på Top-
danmarks hjemmeside www.topdanmark.dk/betingelser  
 
Fotoflyvning og ophold i krigszone 
 
Forsikringen dækker sygdom eller ulykkestilfælde i forbindelse med den forøgede risi-
ko ved fotoflyvning allerede fra etablering af forsikringen. 
 
I det første år fra forsikringens oprettelse dækker forsikringen ikke rejser til eller op-
hold i områder med forøget risiko pga. krig eller krigslignende tilstand.  
Den forøgede risiko kan efter nærmere aftale med Topdanmark dækkes mod en til-
lægspræmie. 
 
Ophold uden for Danmark i mere end 1 år. 
 
Hvis forsikrede tager fast ophold uden for Danmark i mere end 1 år, fx på grund af 
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udstationering skal dette meddeles Topdanmark. Der er derefter kun dækning, hvis 
dette særligt aftales. Er der ikke indgået en særlig aftale, ophører dækningen uden 
opsigelse fra Topdanmark, når forsikrede har opholdt sig uden for Danmark i 1 år. 
 
Anmeldelse om ophold uden for Danmark og eventuelt ønske om indgåelse af særlig 
aftale om yderligere dækning skal ske via Dansk Filmfotograf Forbund. 
 
Rådighedsforhold 
 
Forsikrede ejer forsikringen, der ikke kan afhændes, pantsættes eller på anden måde 
gøres til genstand for omsætning. 
 
Indbetaling 
 
Prisen for forsikringen fastsættes for et år ad gangen.  
 
Det er en forudsætning for udbetaling, at forfaldne præmier er betalt og fremtidige 
præmier bliver betalt. 
 
Forsikringsdækningens ophør 
 
Forsikringen ophører med udgangen af den måned, hvori forsikrede udtræder af grup-
pen, fylder 65 år eller ved dødsfald forinden 
 
Ved udtrædelse af ordningen før det 65. år er der mulighed for at opretholde Tab af 
Erhvervsevnedækningen ved at tegne en individuel Tab af Erhvervsevneforsikring 
uden afgivelse af helbredsoplysninger. Fortsættelsesforsikringen har kun betydning for 
personer, der af helbredsgrunde ikke kan tegne Tab af Erhvervsevneforsikring på al-
mindelige vilkår. Hvis tilbud på fortsættelsesforsikring ønskes, må der rettes henven-
delse til Topdanmark Livsforsikring A/S, inden 2 måneder efter udtrædelse af ordnin-
gen.  
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