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Erklæring om erhvervsevne 

Aftalenr. 

Din nye pensionsordning
Din nye pensionsordning indeholder som udgangspunkt de forsikringer, du kan se, når du logger på Netpension  
via www.velliv.dk. Men hvis en af situationerne nedenfor passede på dig den  , kan der være 
nogle forsik ringer, som ikke dækker dig.

Derfor er det vigtigt, at du gennemgår situationerne og sender erklæringen til os hurtigst muligt, hvis en eller flere af dem 
gælder for dig.

1. Sæt kryds, hvis du
  ikke er fuldstændig arbejdsdygtig (med fuldstændig arbejdsdygtig menes, at du kan udføre dit arbejde  

på normale vilkår på samme måde som andre i tilsvarende job)
  er ansat på deltid på grund af dit helbred
  er helt eller delvist sygemeldt
  indenfor de sidste 6 måneder har haft indgået en særlig aftale med arbejdsgiver og det offentlige  

omkring dagpengeforpligtelsen

2. Sæt kryds, hvis du har søgt, er indstillet eller godkendt til
  offentlig førtidspension
 seniorpension
  invaliditetsydelse
  fleksjob
 ansættelse med løntilskud til førtidspensionister
  ressource- og jobafklaringsforløb

Send blanketten til os, hvis du har sat kryds
Du skal kun sende erklæringen til os, hvis du har sat kryds i en eller flere af de nævnte situationer. Det gør du via  
www.velliv.dk/kontakt.  

Hvis du ikke kan sætte kryds i nogle af situationerne, skal du ikke sende erklæringen til os.

Jeg erklærer, at mine besvarelser og oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at jeg intet har fortiet. Jeg er 
klar over, at forsikringen kan nedsættes eller ophæves, hvis svarene ikke er fuldt sandfærdige, eller fortielser har fundet sted.

Jeg er opmærksom på, at jeg ikke har ret til fritagelse for indbetaling eller udbetaling ved nedsat erhvervsevne for en 
forsikringsbegivenhed, der er indtrådt før tegningstidspunktet.

Dato Underskrift

Navn CPR-nr.

(Dato/måned/årstal)


	Aftalenr: 
	Datomånedårstal: 
	ikke er fuldstændig arbejdsdygtig med fuldstændig arbejdsdygtig menes at du kan udføre dit arbejde: Off
	er ansat på deltid på grund af dit helbred: Off
	er helt eller delvist sygemeldt: Off
	indenfor de sidste 6 måneder har haft indgået en særlig aftale med arbejdsgiver og det offentlige: Off
	offentlig førtidspension: Off
	seniorpension: Off
	invaliditetsydelse: Off
	fleksjob: Off
	ansættelse med løntilskud til førtidspensionister: Off
	ressource og jobafklaringsforløb: Off
	Navn: 
	CPRnr: 
	Dato: 


