Uføreforsikring
Faren for at du blir arbeidsufør er mange ganger større enn faren for at huset ditt
skal brenne ned. Likevel er det mange som ikke har tenkt gjennom de økonomiske
konsek vensene av uførhet.
Hvorfor trenger du uføreforsikring?
Langvarig uførhet medfører at inntekts

Uførepensjon (obligatorisk)

Engangsutbetaling (valgfri)

grunnlaget reduseres, og du blir ofte

• Anbefalt dekning på 80, 90 eller 100

• Anbefalt forsikringssum på 1 eller 2

påført ekstra utgifter som følge av

prosent av netto lønn

årslønner

sykdommen. Utbetalingen fra en Uføre

• Utbetales ved uførhet uansett årsak

• Utbetales ved uførhet uansett årsak

forsikring vil gi deg en kompensasjon for

• Utbetales etter 12. måneders

• Utbetales etter 4 år sammenheng

tapt arbeidsinntekt.

Hva er Uføreforsikring?
En Uførepensjon gir deg månedlige
utbetalinger dersom du blir arbeidsu
før, og bidrar til at du kan opprettholde

sykdom

ende uførhet

• Utbetales månedlig

• Utbetales som engangserstatning

• Gradert utbetaling i forhold

• Hele forsikringssummen utbetales

til uføregrad fra 40 prosent

ved minimum 40 prosent uførhet

• Ved varig uførhet utbetales

• Engangsutbetaling opphører ved

uførepensjon til 67 år

62 år eller etter utbetaling
• Engangsutbetaling har nedtrappende

en levestandard mer lik den du er vant

forsikringssum fra 52 år

til. Det er også mulig å knytte til en
folketrygden og eventuelle andre ufø

Forsikringssummen er ikke gra

repensjoner du har gjennom jobb eller

dert i forhold til uføregraden.

gjeld.

også kjøpt privat.

Etter utbetaling opphører dekningen

Uføreforsikring med Uførepensjon
og valgfri Engangsutbetaling

Forsikringssummen på Engangsutbeta

ling kan f.eks. brukes til å kvitte seg med

Forsikringen består av en obligatorisk
Uførepensjon og det kan i tillegg tilkhyt
tes en valgfri Engangsutbetaling.
Storebrand anbefaler generelt Uføre
pensjon til våre kunder, siden denne gir
utbetalinger ved uførhet uansett årsak
og bidrar til å sikre inntekten ved uførhet.
Vi anbefaler minst en 80 prosent dekning
av lønn etter skatt. I tillegg kan det for

Engangsutbetaling.
ling kan være på inntil 2 brutto års

Hvem kan kjøpe?

lønner.

For å kunne kjøpe Uføreforsikring må du
være 100 prosent arbeidsfør. Uførepen

Skatt

sjon kan kjøpes av personer mellom 18

Med dagens skatteregler betaler du kun

til og med 55 år.

4,4 prosent skatt på den samlede
utbetalingen fra en Uførepensjon.

Engangsutbetaling kan kjøpes av perso
ner mellom 18 til og med 50 år

Engangsutbetalingen er skattefri.

Regulering:
Utbetaling av forsikringen

Regulering av forsikringssum på Uføre

Uførepensjon gir månedlige utbetalinger

pensjon og Engangsutbetaling foretas

dersom du blir minst 40 prosent arbeids

hvert år til 52 år på grunnlag av økningen

ufør. Utbetalingen justeres i forhold til

i grunnbeløpet i Folketrygden året før.

omstilling osv. ved langvarig uførhet.

uføregraden. En uføregrad på f.eks. 65

Regulering opphører når vi har startet en

prosent gir 65 prosent av det avtalte

utbetaling.

Forsikringssum

beløpet.Utbetales etter 12 måneders

mange være ønskelig med en skattefri
erstatning som utbetales i tillegg til
Uførepensjonen. Engangsutbetalingen
kan f.eks. brukes til å nedbetale på lånet,

Størrelsen på forsikringssummen
bestemmer du selv innenfor v isse
rammer. På Uførepensjon kan du ikke
velge en forsikringssum som er høyere
enn 100% av din netto inntekt etter
skatt, med f radrag av det du får fra

sammenhengende arbeidsuførhet der
som ikke annet er avtalt.

Nedtrapping av forsikringssum
Engangsutbetaling:
Forsikringssum på Engangsutbetaling

Engangsutbetaling utbetales etter 4 år

nedtrappes når forsikringstilfellet inntref

sammenhengende arbeidsuførhet med

fer etter fylte 52 år.

minst 40 prosent.
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sjonen. Utbetaling fra Engangsutbeta
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Engangsutbetaling i tillegg til Uførepen

