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Nøglepersonforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab: RiskPoint A/S har bemyndigelse til at etablere dækning og behandle  

skader for en række forsikringsselskaber. For nærmere oplysninger om 
det (de) selskab(er) der anvendes på netop dine forsikringspolice, 
henvises til tilbud/policeforsiden.

Du finder de gældende forsikringsbetingelser i vedlagte tilbud. Ligeledes vil betingelserne blive fremsendt sammen 
med policen. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Nøglepersonforsikringen er lavet for at beskytte små og mellemstore virksomheder mod langtidssyge 
nøglemedarbejdere. 
En nøglepersonforsikring er specielt designet til de virksomheder som er afhængige af sikkerhed og økonomisk 
stabilitet i deres daglige virke.
Nøglepersonforsikringen kan tegnes til én eller flere i virksomheden afhængig af behov. Det er virksomheden der 
modtager de månedlige erstatninger når nøglemedarbejderen bliver langtidssyg.

Hvad dækker den?

Længerevarende 
uarbejdsdygtighed

Forsikringen kan tegnes med 
forskellige dækningsperioder.

Forsikringen kan udvides med en død 
ved ulykke dækning.

Hvad dækker den ikke?

Eksisterende lidelser der har været 
aktive i op til 3 år før indtegning.
Kroniske lidelser
Forsæt og grov uagtsomhed
Selvforskyldt beruselse
Påvirkning af narkotika samt andre 
rusmidler
Professionel sport
Deltagelse i slagsmål
Graviditet
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Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Udbetalinger træder først i kraft efter overstået karens. Karensperioden er individuel
Max erstatning er som udgangspunkt op til DKK 200.000,- på liberalt erhverv, og DKK 30.000 
for håndværkere. Den valgte månedlige udbetaling fremgår af policen.
Der udbetales maximalt op til 24 måneder på liberalt erhverv, og 10 måneder for håndværkere.

Hvor er jeg dækket?
Nøglepersonforsikring dækker i hele verden, dog dækkes rejse til krigszoner kun efter 
forudgående accept fra RiskPoint.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal sikre dig at de risikooplysninger der er afgivet i forbindelse med tilbudsafgivelse 

(månedlig sum ønsket, helbredsoplysninger, samt hverv) er korrekte og fyldestgørende
• I en skadessituation skal sikrede begrænse skadens omfang så vidt muligt og anmelde skaden til 

Riskpoint A/S snarest muligt. Jf. betingelserne.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien forfalder ved forsikringen ikrafttræden, og herefter forfalder præmien helårligt.
Sammen med policen modtager du en faktura til indbetaling af præmien.

Hvornår går dækningen fra og til?
På policens forside angives datoen for policens ikrafttræden (startdato) samt datoen for policens udløb 
(slutdato). 

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Policen kan opsiges ved at give 3 måneders varsel til policens hovedforfaldsdato (med mindre andet 
fremgår af de konkrete betingelser vedhæftet din forsikring)dog kun 1 måneds varsel hvis 
medarbejderen stopper i virksomheden, eller afgår ved døden. Policen kan opsiges ved at tage kontakt 
til jeres forsikringsrådgiver eller ved at kontakte RiskPoint direkte på police@riskpoint.eu
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