VI PASSER PÅ DIT FIRMA,
MENS DU PASSER PÅ DIG SELV

Billig og fradragsberettiget forsikring af
din omsætning, hvis du eller en anden
nøgleperson sygemeldes i længere tid

TARIFGRUPPE 2

NØGLEPERSONFORSIKRING

NØGLEPERSONFORSIKRING
Alle firmaer har en eller flere nøglemedarbejdere, der vil
efterlade et fagligt og omsætningsmæssigt tomrum, hvis de
ikke kan arbejde i en periode på grund af pludselig opstået
sygdom eller en ulykke.
At skulle undvære en nøglemedarbejders specialiserede
viden og erfaring får hurtigt kontante konsekvenser. I en
virksomhed med få ansatte risikerer du selv at stå alene
tilbage med arbejdsbyrden. I en lidt større virksomhed kan
opgaverne måske fordeles lidt lettere mellem flere med
arbejdere, men den fraværendes kompetencer kan være så
unikke, at omsætningen ud mod kunderne alligevel påvirkes.
Endelig kunne det det jo også være dig selv, der i en periode
ikke kan arbejde pga. sygdom eller ulykke?

Du passer på kunderne
– men hvem passer på dit firma?
Har du overvejet, hvilke konsekvenser det vil få, hvis du eller
en af dine nøglemedarbejdere bliver uarbejdsdygtig i en
længere periode? Hvem skal sørge for, at firmaet får et
økonomisk pusterum til at finde sig selv igen?

Forsikringen betaler
– hvis du bliver uarbejdsdygtig
Willis Insurance Agency har udviklet en nøglepersonforsikring,
der tilbyder helt op til 200.000 kr. om måneden, hvis du eller
en anden af firmaets nøglemedarbejdere ikke kan arbejde på
grund af sygdom eller en ulykke.

Nøglepersonforsikring
Priseksempler, tarifgruppe 2*

Forsikringen kan dække i helt op til 2 år – og allerede efter 30
dages uarbejdsdygtighed udbetales erstatning. Hvis uarbejds
dygtigheden skyldes stress, kan forsikringen også hjælpe. Her
dækker den dog først efter 60 dage og i op til 6 måneder,
mens du kommer ovenpå igen.
Forsikringen kan tegnes, hvis du er mellem 18 og 60 år og
kræver ingen helbredsundersøgelse fra en læge, men blot
en helbredserklæring fra den forsikrede afgivet på tro og
love. Forsikringen undtager sygdomme og andre forhold, der
allerede er kendt på tidspunktet for forsikringens etablering,
og eventuelle sygedagpenge modregnes i de første 22 uger.

Det er nemmere og billigere, end du tror
– og forsikringspræmien er fradragsberettiget
Du bestemmer selv, om forsikringen skal dække én eller flere
personer – og om forsikringen skal omfatte din egen person og
eventuelt en eller flere udvalgte ansatte. Forsikringspræmien
er fuldt fradragsberettiget i firmaets driftsregnskab. Du kan
se forskellige priseksempler i skemaet nedenfor.

Få et tilbud allerede i dag
Ønsker du at etablere forsikringen, sender vi dig en helbreds
erklæring, og så snart du har udfyldt og returneret den til
Willis, træder forsikringen i kraft. Nemmere bliver det næppe
at passe godt på dit firma og firmaets omsætning.

Kontakt
Ring til WIA Erhverv på 88 13 92 59 eller send en mail til
wiaehverv@wia.dk

Pris pr. år (før skat)
12 mdr. dækning

30 år
Udbetaling 40.000 kr. om måneden

55 år
Udbetaling 50.000 kr. om måneden

45 år
Udbetaling 60.000 kr. om måneden

24 mdr. dækning

Pris pr. måned (før skat))
12 mdr. dækning

24 mdr. dækning

9.716 kr.

13.103 kr.

810 kr.

1.092 kr.

19.578 kr.

27.897 kr.

1.631 kr.

2.325 kr.

14.530 kr.

20.324 kr.

1.211 kr.

1.694 kr.

* Bemærk, at der foretages en individuel risikovurdering, og prisen er derfor en gennemsnitlig indikation.

WIA ERHVERV, BRENDSTRUPGÅRDSVEJ 13, 8200 AARHUS N

Willis Kommunikation – CHC – november 2015

Viden og erfaring er godt for firmaet
– men det udgør også en risiko

