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Særlige vilkår for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR-nr. 55 83 49 11 (Sampension)

§1
Hvis den forsikrede dør eller blive invalid som følge af krigstilstand eller anden fareforøgelse af
tilsvarende art på dansk område, giver policen ret til forsikringsydelsen i de tilfælde og på de
betingelser, der fastsat under § 2.

§2
For de forsikrede, der ved krigstilstandens (fareforøgelsens) indtræden er danske statsborgere
eller bosatte her i landet, indbefattes krigsrisikoen obligatorisk under policen. For de
forsikrede, der deltager i krigen, indbefattes krigsrisikoen dog kun obligatorisk, hvis
deltagelsen sker inden for den danske hær eller flåde eller efter den danske regerings ordre og
forudsat, at policen ved krigstilstandens (fareforøgelsens) indtræden har været uafbrudt i kraft
i mindst 6 måneder eller er tegnet i henhold til en kontrakt om kollektiv pensionsforsikring.

For de forsikringer, for hvilke krigsrisikoen i henhold til foranstående obligatorisk er indbefattet, skal der fra krigstilstandens (fareforøgelsens) indtræden, hvad enten den forsikrede er
krigsdeltager eller ej, erlægges en årlig forudbetalt ekstrapræmie af følgende størrelse:

1.

For kapitalforsikringer 6 0/00 af forsikringssummen.

2.

For pensionsforsikringer, herunder indbefattet enkepensioner og børnerenter, 10 % af
den præmie, der betales for forsikringen.

3.

For overlevelsesrenter, der ikke tegnes i forbindelse med pensionsforsikringer, for
arverenter og lignende forsikringer, 6 o/oo af kapitalværdien af de forpligtelser, der
bliver virksomme ved død, beregnet efter forholdene ved fareforøgelsens indtræden.

Ekstrapræmien erlægges, indtil dækningsmidlerne efter en af Sampension foretaget og af
Finanstilsynet godkendt opgørelse er tilstrækkelige til dækning af krigsskaderne i det i § 4
fastsatte omfang. Betalingen ophører dog ved den forsikredes død eller ved forsikringstidens
udløb. For præmiefri forsikringer, jfr. dog næste stk., pkt. 1, erlægges ekstrapræmien i form af
en varig nedsættelse af forsikringssummen (respektive den årlige rente) på 1 % for hvert år,
hvori der opkræves ekstrapræmie for forsikringer med præmiebetaling, medmindre den
forsikrede ønsker at betale ekstrapræmien.

Fri for at betale ekstrapræmie er:

1.

Præmiefri pensionsforsikringer.

2.

Pensionsforsikringer for personer, der er fyldt 50 år.

3.

Forsikringer for personer, der har stadigt ophold i Grønland eller uden for den danske
stats grænser.

Særlige vilkår for krigsrisiko

Side 3

§3
Det tidspunkt, hvorfra krigstilstandens (fareforølgelsens) indtræden og ophør skal regnes, fastsættes ens for alle her i landet arbejdende private, danske livsforsikringsselskaber
(pensionsforsikringsselskaber) af Industriministeriet efter Finanstilsynets indstilling.
Ekstrapræmiens forfaldsdag fastsættes af Sampension, der kan lade ekstrapræmien opkræve i
rater.
For ekstrapræmien gælder samme regler med hensyn til respit, følge af manglende betaling og
andet, som for policens almindelige præmie. Forfalder præmien og ekstrapræmien ikke samtidig, medfører restance med en af præmierne virkning for policen som helhed.
Bliver forsikringstageren på grund af krigsforholdene forhindret i at betale sin præmie, holder
Sampension dog forsikringen i kraft ud over den i forsikringsbetingelserne fastsatte respittid,
idet den ubetalte præmie (herunder ekstrapræmien) erlægges i form af nedskrivning af
forsikringen. Når der ikke er mulighed for yderligere nedskrivning, eller der ikke længere i
tilbagekøbsværdien er dækning for præmier og renter, træder forsikringen ud af kraft.

§4
Senest 1 år efter krigstilstandens (fareforøgelsens) ophør foretages i Sampension en opgørelse
over dødsfald og invaliditetsskader blandt de forsikrede, for hvilke krigsrisikoen obligatorisk
har været indbefattet under forsikringen. Opgørelsen, der indbefatter perioden fra
fareforøgelsens indtræden indtil 6 måneder efter dens ophør, foretages på følgende måde:

Som indtægt regnes
1.

Samtlige risikopræmier i perioden.

2.

Ekstrapræmierne for perioden.

3.

En andel af Sampensions frie midler, som bestemmes af Sampensions bestyrelse.

Som udgift regnes risikosummerne for de i perioden indtrufne dødsfald og invaliditetstilfælde.
Fremkommer der ved opgørelsen en overskudssaldo, anvendes denne til hel eller delvis
tilbagebetaling af erlagte ekstrapræmier respektive til forhøjelse af nedsatte
forsikringssummer (rentebeløb).
Fremkommer der ved opgørelsen en underskudssaldo, foretages på grundlag heraf den
endelige fastsættelse af, hvor længe der endnu skal erlægges ekstrapræmie respektive
foretages yderligere nedsættelse af forsikringssummen (rentebeløbet).
Opgørelsen og de på grundlag heraf trufne beslutninger om tilbagebetaling eller fortsat opkrævning af ekstrapræmien skal anmeldes til Finanstilsynet.

§5
Så længe ekstrapræmien betales, hvad enten det sker kontant eller i form af en nedsættelse af
forsikringssummen (rentebeløbet), er de regler om tilbagekøb og omskrivning til fripolice, der
er fastsatte i forsikringsbetingelserne, midlertidigt suspenderede i den udstrækning, som det
efter Sampensions skøn er nødvendigt for at sikre ekstrapræmiernes betaling.
De regler, som Sampension i så henseende bringer til anvendelse, skal indsendes til
Finanstilsynet til anmeldelse.
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§6
For de forsikrede, der deltager i krigen inden for den danske hær eller flåde eller efter den danske regerings ordre uden, at policen ved krigstilstandens (fareforøgelsens) indtræden har
været uafbrudt i kraft i mindst 6 måneder eller er tegnet i henhold til en overenskomst om
kollektive forsikringer, jfr. § 2, kan krigsrisikoen indbefattes under policen, hvis den forsikrede
straks gør anmeldelse til Sampension om deltagelse og betaler en af Sampension fastsat og til
Finanstilsynet anmeldt særlig ekstrapræmie én gang for alle; i denne engangspræmie fradrages
ekstrapræmier, der af den forsikrede allerede måtte være betalt for forsikringen, jfr. § 2, stk. 2.
For andre forsikringer, for hvilke krigsrisikoen i henhold til foranstående ikke obligatorisk er
indbefattet i forsikringen, afgør Sampension i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt og på hvilke vilkår
man vil overtage risikoen. Betalingen af den forlangte ekstrapræmie kan ikke ske på den i § 3,
stk. 4 angivne måde.
Er ingen aftale truffet, udbetaler Sampension i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden
som følge af krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art kun forsikringens værdi,
beregnet på tidspunktet umiddelbart forud for forsikringsbegivenhedens indtræden.
.
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