
Letsikring ved sygdom
Du kan sikre dig selv, hvis du bliver syg og mister din indtægt
Version 12.0 - juni 2020

Brug din smartphone
Scan koden og se filmen om 

Letsikring ved sygdom



Du får
• penge, hvis du mister halvdelen af din erhvervs- 

evne og indtægt i mere end tre måneder. 

• en Letsikring, der varer til udgangen af det år,  

hvor du fylder 62 år eller 67 år, afhængig af dit valg. 

Du skal dog oprette Letsikringen, inden du fylder 50 

år. 

• en Letsikring, der bliver udbetalt uafhængigt  

af, hvad myndighederne tilkender dig - også hvis du 

er i fleksjob (halv udbetaling) eller under  

revalidering. 

Du kan vælge
• hvor meget af din indtægt, du vil have dækket -  

dog højst 80 % af din bruttoindkomst ved personligt 

arbejde og maksimalt 546.750 kr. om året (2020). 

Letsikring ved sygdom
Du kan sikre dig selv, hvis du bliver syg og mister din indtægt

DET MED SMÅT
Du kan altid se, hvad der gælder for dig, 

i dine forsikringsbetingelser.

Skat
• Udbetalingen fra din Letsikring er almindelig  

skattepligtig indkomst for dig, dog uden arbejds-

markedsbidrag.

• Du får fradrag for betalingen, hvis den sker fra en 

almindelig konto.

• Hvis du betaler fra en pensionkonto, får du ikke 

fradrag, da du allerede har fået fradraget ved  

indbetalingen på kontoen.

Vær opmærksom på
• Udbetalingen kan påvirke din mulighed for at  

modtage offentlige ydelser.

• Du har mulighed for at få udbetaling i op til  

seks måneder, hvis du mister evnen til at udføre  

et arbejde inden for dit fagområde. 

• Du har mulighed for at få udbetaling i op til tre år, 

mens du er i gang med at kvalificere dig til et job,  

du bedre kan klare (revalidering).

• Du skal fortsat betale til din Letsikring ved sygdom, 

hvis du får udbetaling i ét af de nævnte tilfælde.

Grafen viser et eksempel på udbetaling, hvis du varigt mister evnen til at udføre et 
arbejde inden for et hvilket som helst erhverv.


