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Forsikringsbetingelser
Disse forsikringsbetingelser gælder for ØkonomiSikring på lån og kreditter etableret gennem SPARXPRES.
Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål om indholdet, er du meget velkommen til at kontakte os i AXA på tlf. 43 25 53 00.
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1.

Forsikringstager

1.1.

Forsikringstager er SPARXPRES – afdeling af SPARBANK A/S (herefter benævnt SPARXPRES), som långiver.

2.

Forsikrede

2.1.

Forsikringen dækker den/de person(er), der er anført som “Forsikrede” på forsikringsbevisets forside og

2.1.1.

som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden er over 18 år, men under 65 år,

2.1.2.

som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden er fuldtidsbeskæftiget som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende; og

2.1.3.

som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er på orlov,

2.1.4.

som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden er bosiddende i Danmark

2.1.5.

Hvis forsikrede ved forsikringens etablering har kendskab til sygdom, personskade eller kommende arbejdsløshed,
som senere måtte give anledning til anmeldelse af en forsikringshændelse af uarbejdsdygtighed eller ufrivillig arbejdsløshed, kan man alligevel godt tegne forsikringen. Forsikrede er IKKE berettiget til forsikringsdækning, som
direkte eller indirekte relaterer sig til den sygdom, personskade eller arbejdsløshed som forsikrede havde, eller
burde have haft, kendskab til på ethvert tidspunkt før forsikringens etablering.

2.2.

Når låneaftalen er indgået med to personer, kan begge være omfattet af forsikringsdækningen i henhold til disse
forsikringsbetingelser. Navn på samtlige omfattede, dækkede personer fremgår af forsikringsbevisets forside. AXA
vil dog i skadestilfælde kun udbetale én månedlig ydelse pr. låneaftale.

3.

Hvad dækker forsikringen?

3.1.

Forsikringen dækker på de i nærværende forsikringsbetingelser angivne vilkår ydelser på lån til lønmodtagere eller
selvstændige erhvervsdrivende optaget i dennes cpr.nr. i tilfælde af:

3.1.1.

fuldstændig uarbejdsdygtighed (pkt. 4 og 5),

3.1.2.

ufrivillig arbejdsløshed (pkt. 6 og 7), eller

3.1.3.

hospitalsindlæggelse (pkt. 8 og 9).

4.

Ydelser i forbindelse med uarbejdsdygtighed

4.1.

Forsikringsdækningen for fuldstændig uarbejdsdygtighed indtræder på dag 61 efter forsikringens ikrafttræden (jf.
pkt. 15.1). Uarbejdsdygtighed, der indtræder, indenfor de første 60 dage efter forsikringens tegningstidspunkt, er
således ikke omfattet af forsikringen.
Forsikringsdækningen gælder kun, såfremt uarbejdsdygtigheden indtræder, mens forsikrede er fuldtidsbeskæftiget
som lønmodtager, eller er selvstændig erhvervsdrivende.

4.2.

Når forsikrede på grund af ulykkestilfælde eller sygdom har været fuldstændig uarbejdsdygtig i en sammenhængende periode på mere end 60 dage, er der forsikringsdækning for uarbejdsdygtighed. Er forsikrede således ful dstændig uarbejdsdygtig i mindre end 60 dage, er der ingen forsikringsdækning.
Efter en sammenhængende periode af fuldstændig uarbejdsdygtighed på mere end 60 dage betales én ydelse.
Ydelsen betales ved den førstkommende ydelses forfald. Herefter betales én ydelse for hver hele og på hinanden
følgende 30 dages periode af fuldstændig uarbejdsdygtighed.

4.3.

Den månedlige ydelse svarer til den mellem forsikrede og långiver til enhver tid aftalte månedlige ydelse. Er der
aftalt ændringer i den månedlige ydelse uden at forsikringen er ændret, er det ydelsen, der er registreret på forsikringsbeviset, der er gældende. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyr m.v., der
i henhold til låneaftalen skulle have været betalt inden uarbejdsdygtighedens indtræden.
Ydelsen kan aldrig udgøre mere end 3.500,00 kr. pr. måned for forsikredes samlede låneengagement hos långiver. Én enkelt uarbejdsdygtighedsperiode berettiger dog ikke til udbetaling mere end 12 gange den månedlige
ydelse, og den samlede udbetaling for flere uarbejdsdygtighedsperioder kan maksimalt beløbe sig til 24 gange den
månedlige ydelse.
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4.4.

Efter én uarbejdsdygtighedsperiode er afsluttet, skal den forsikrede igen have været fuldtidsbeskæftiget som lønmodtager eller have genoptaget sit arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i en periode på mindst 30 på hinanden følgende dage, før forsikringsdækningen for uarbejdsdygtighed indtræder igen.
Har en ny uarbejdsdygtighed samme årsag som den tidligere uarbejdsdygtighed, skal den forsikrede dog igen have været fuldtidsbeskæftiget som lønmodtager eller have genoptaget sit arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i en periode på i alt mindst 180 på hinanden følgende dage, før forsikringsdækningen for uarbejdsdygtighed
indtræder igen.

5.

Undtagelser i forbindelse med ydelser ved uarbejdsdygtighed

5.1.

Der betales ikke ydelser ved uarbejdsdygtighed, der skyldes følgende forhold:

5.1.1.

Sygdom eller legemsbeskadigelse, der forsætligt er forårsaget af den forsikrede, herunder selvmordsforsøg. Dette
gælder, uanset den forsikredes sindstilstand ved fremkaldelse af begivenheden.

5.1.2.

Fødsel, graviditet, abort eller nogen form for komplikation som følge heraf.

5.1.3.

Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer.

5.1.4.

Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder.

5.1.5.

Sygdom, sygdomstilstand eller tilskadekomst, som den forsikrede på ikrafttrædelsestidspunktet var eller burde
have været bekendt med, eller som forsikrede søgte læge for indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden.

5.1.6.

Bestrålning eller radioaktiv påvirkning fra nogen form for atom-energi.

5.1.7.

Psykisk eller nervøs sygdom (f.eks. depression), eller dertil relateret lidelse eller tilstand.

5.1.8.

Ryglidelser eller nakkelidelser eller skade på ryg eller nakke, såfremt der ikke fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til sådan lidelse eller skade.

5.1.9.

Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, der ikke er medicinsk indiceret, men som ønskes af den forsikrede af
psykiske, personlige eller kosmetiske grunde.

5.1.10.

Enhver tilstand, der direkte eller indirekte kan relateres til HIV eller AIDS.

5.1.11.

Enhver tilstand, der opstår, mens den forsikrede er beskæftiget uden for Danmark, medmindre den pågældende er
udsendt af sin arbejdsgiver, i en periode, der forventes at vare højst 30 dage.

5.2.

Der kan ikke samtidig udbetales ydelser for uarbejdsdygtighed, ufrivillig arbejdsløshed og/eller hospitalsindlæggelse.

6.

Arbejdsløshedsydelser for lønmodtagere

6.1.

Der er kun forsikringsdækning for ufrivillig arbejdsløshed, hvis den forsikrede var fuldtidsbeskæftiget i en periode
af 6 måneder umiddelbart før arbejdsløshedens indtræden. Flexjobs, skånejobs o.l. tæller IKKE med i beregningen
af denne periode. Arbejdsløshedsperioder á 14 dage eller mindre i forbindelse med jobskifte, eller orlovsperioder,
afbryder ikke perioden og fratrækkes ikke ved beregningen.
Forsikringsdækningen for ufrivillig arbejdsløshed indtræder på dag 61 efter forsikringens ikrafttræden (jf. pkt. 15.1).
Arbejdsløshed, der indtræder indenfor de første 60 dage efter forsikringens tegningstidspunkt er således ikke omfattet af forsikringen.

6.2.

Arbejdsløshedsydelser kan alene udbetales for fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.
Når forsikrede på grund af ufrivillig arbejdsløshed har været arbejdsløs i en sammenhængende periode på mere
end 60 dage, er der forsikringsdækning for ufrivillig arbejdsløshed. Er forsikrede således arbejdsløs i mindre end
60 dage, er der ingen forsikringsdækning.
Efter en sammenhængende periode af ufrivillig arbejdsløshed på mere end 60 dage betales én ydelse. Ydelsen
betales ved den førstkommende ydelses forfald. Herefter betales én ydelse for hver hele og på hinanden følgende
30 dages periode af ufrivillig arbejdsløshed.

6.3.

Den månedlige ydelse svarer til den mellem forsikrede og långiver til enhver tid aftalte månedlige ydelse. Er der
aftalt ændringer i den månedlige ydelse uden at forsikringen er ændret, er det ydelsen, der er registreret på forsikringsbeviset, der er gældende. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyr m.v., der
i henhold til låneaftalen skulle have været betalt inden arbejdsløshedens indtræden.
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Ydelsen kan aldrig udgøre mere end 3.500,00 kr. pr. måned for forsikredes samlede låneengagement hos långiver. Én enkelt arbejdsløshedsperiode berettiger dog ikke til udbetaling mere end 12 gange den månedlige ydelse,
og den samlede udbetaling for flere arbejdsløshedsperioder kan maksimalt beløbe sig til 24 gange den månedlige
ydelse.
6.4.

Efter én arbejdsløshedsperiode er afsluttet, skal den forsikrede igen have været fuldtidsbeskæftiget som lønmodtager i en periode på mindst 180 på hinanden følgende dage, før forsikringsdækningen for ufrivillig arbejdsløshed
indtræder igen.

7.

Undtagelser i forbindelse med arbejdsløshedsydelser for lønmodtagere

7.1.

Der udbetales ingen arbejdsløshedsydelse:

7.1.1.

hvis arbejdsløsheden er forårsaget af en af de i pkt. 5.1 nævnte årsager;

7.1.2.

hvis arbejdsløsheden er forårsaget af strejke eller lock-out, hvori den forsikrede direkte deltog, eller hvis arbejdsløsheden skyldes en berettiget bortvisning ;

7.1.3.

hvis den forsikredes beskæftigelse er sæsonbetonet, og arbejdsløshed er en normal del deraf, eller hvis arbejdsløshed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med hans arbejde. Herunder regnes også udløb af alle former for
tidsbegrænsede ansættelser (f.eks. vikarariater);

7.1.4.

hvis arbejdsløsheden indtræder, medens den forsikrede er beskæftiget i udlandet, medmindre den pågældende er
udsendt sin arbejdsgiver, i en periode, der forventes at vare højst 30 dage;

7.1.5.

hvis den forsikrede selv opsiger sin ansættelse (uanset årsagen hertil) og/eller der ikke foreligger en skriftlig opsigelse fra arbejdsgiveren;

7.1.6.

i opsigelsesperioden;

7.1.7.

hvis forsikrede ikke er tilmeldt Arbejdsformidlingen og/eller ikke er til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked;

7.1.8.

hvis forsikrede på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden havde eller burde have kendskab til forestående arbejdsløshed.

7.2.

Der kan ikke samtidig udbetales ydelser for arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed.

8.

Ydelser til selvstændig erhvervsdrivende i forbindelse med indlæggelse på hospital

8.1.

Forsikringsdækningen for hospitalsindlæggelse indtræder på dag 61 efter forsikringens ikrafttræden (jf. pkt. 15.1).
Hospitalsindlæggelse, der finder sted indenfor de første 60 dage efter forsikringens tegningstidspunkt, er således
ikke omfattet af forsikringen.
Forsikringsdækningen gælder kun, såfremt hospitalsindlæggelsen finder sted, mens forsikrede er fuldtidsbeskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende.

8.2.

Når forsikrede har været hospitalsindlagt i en sammenhængende periode på mere end 7 dage, er der forsikringsdækning for hospitalsindlæggelse. Er forsikrede således hospitalsindlagt i mindre end 7 dage, er der ingen forsi kringsdækning.
Efter en sammenhængende periode af hospitalsindlæggelse på mere end 7 dage betales én ydelse. Ydelsen betales ved den førstkommende ydelses forfald. Herefter betales én ydelse for hver hele og på hinanden følgende 30
dages periode af hospitalsindlæggelse.

8.3.

Den månedlige ydelse svarer til den mellem forsikrede og långiver til enhver tid aftalte månedlige ydelse. Er der
aftalt ændringer i den månedlige ydelse uden at forsikringen er ændret er det ydelsen der er registreret på forsikringsbeviset, der er gældende. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v.,
der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt inden hospitalsindlæggelsens begyndelse.
Ydelsen kan aldrig udgøre mere end 3.500,00 kr. pr. måned for forsikredes samlede låneengagement hos långiver. Én enkelt indlæggelsesperiode berettiger dog ikke til udbetaling af mere end 12 gange den månedlige ydelse,
og den samlede udbetaling for flere hospitalsindlæggelsesperioder kan maksimalt beløbe sig til 24 gange den månedlige ydelse.

9.

Undtagelser i forbindelse med indlæggelse på hospital

9.1.

Der udbetales ikke ydelser for hospitalsindlæggelse, såfremt

9.1.1.

hospitalsindlæggelsen er en følge af omstændigheder, som nævnt i pkt. 5.1; eller
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9.1.2.

AXA udbetaler ydelser for uarbejdsdygtighed i henhold til pkt. 4 og 5 for de omhandlede dage.

10.

Sådan foretages en skadesanmeldelse

10.1.

Forsikrede, dennes arvinger eller dennes bo må udfylde en skadesanmeldelsesblanket og sende den til AXA snarest muligt og senest 60 dage efter forsikringsbegivenhedens indtræden. Skadesanmeldelsesblanket kan rekvireres hos AXA.

10.2.

For så vidt angår krav på ydelser vedrørende uarbejdsdygtighed, ufrivillig arbejdsløshed og hospitalsindlæggelse
skal forsikrede indsende en fornyet skadesanmeldelsesblanket hver måned, så længe forsikrede mener at have
krav på forsikringsydelsen.

10.3.

Udbetaling af ydelser forudsætter, at AXA modtager de oplysninger, de mener, er nødvendige, herunder

10.3.1.

korrekt udfyldt skadesanmeldelse eller fornyet skadesanmeldelse;

10.3.2.

lægeerklæring, der dokumenterer, at der foreligger uarbejdsdygtighed eller hospitalsindlæggelse og angive årsager hertil;

10.3.3.

ved krav om ydelser for ufrivillig arbejdsløshed, dokumentation for at forsikrede er tilmeldt Arbejdsforformidlingen
og er til fuld rådighed for det almindelige, danske arbejdsmarked.

10.4.

Omkostninger i forbindelse med fremskaffelse af de nævnte oplysninger bæres alene af forsikrede.

10.5.

Så længe AXA udbetaler ydelser, har det til enhver tid ret til at kræve meddelt enhver oplysning, der kan tjene til
belysning af, hvorvidt fortsat udbetaling er berettiget. Selskabet kan i den forbindelse bl.a. kræve, at forsikrede for
selskabets regning lader sig undersøge af en af selskabet udpeget læge, at forsikrede for egen regning fremskaffer erklæring fra arbejdsgiveren om, at forsikredes ansættelse hos arbejdsgiveren er ophørt, og at forsikrede indsender dokumentation for, at forsikrede fortsat er tilmeldt Arbejdsformidlingen og til fuld rådighed for det danske
arbejdsmarked.

11.

Udbetaling af ydelser

11.1.

Forfaldne ydelser i henhold til forsikringen indbetales månedligt på den forsikredes konto hos långiver.

11.2.

Rentefradragsretten for den del af ydelsen, der består af renter, bortfalder på erstatningsydelserne, der udbetales
til långiver.

12.

Gebyr

12.1.

Forsikrede betaler til långiver et gebyr som er nærmere aftalt mellem långiver og forsikrede. Er to personer omfattet af forsikringsdækningen, jf. pkt. 2.2, betales der gebyr for begge personer. Gebyret berettiger til forsikringsdækning i op til 48 måneder fra forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt i henhold til pkt. 15.1.

12.2.

Består låneforholdet fortsat efter 48 måneders forsikringsdækning, kan dækning for yderligere 48 måneder opnås
ved betaling af nyt gebyr til långiver, som nærmere aftalt mellem långiver og forsikrede.

13.

Opsigelse

13.1.

Forsikringsdækningen i henhold til nærværende forsikringsbetingelser kan opsiges skriftligt af den forsikrede med
løbende måned + 30 dage, således at opsigelsen gælder fra den førstkommende 1. i måneden efter udløbet af de
30 dage.

13.2.

Forsikringsdækningen kan af AXA opsiges med 30 dages skriftlig varsel til forsikringens hovedforfaldsdato, der er
den 1. januar, med virkning fra samme dato.

14.

Ændringer i forsikringsbetingelserne

14.1.

AXA er berettiget til at ændre nærværende forsikringsbetingelser med 30 dages skriftlig varsel til den 1. januar,
med virkning fra samme dato.
Såfremt den forsikrede ikke ønsker at være omfattet af forsikringsdækningen på de ændrede vilkår, skal den pågældende skriftligt meddele selskabet, at han udtræder af forsikringsdækningen med virkning fra de ændrede forsikringsbetingelsers ikrafttræden. Meddelelsen skal være AXA i hænde senest 5 dage før de ændrede vilkår træder i kraft.
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15.

Hvornår starter og ophører dækningen

15.1.

Forsikringsdækningen træder i kraft på datoen for lånets effektueringsdato, med mindre andet aftales.

15.2.

Forsikringsdækningen gælder i lånets løbetid , dog max. 48 måneder , eller indtil den første af følgende omstændigheder under pkt. 15.3. indtræder.

15.3.

Forsikringen ophører dog:

15.3.1.

når den sidste betaling i henhold til låneaftalen er forfalden;

15.3.2.

når låneaftalen udløber i henhold til sit indhold;

15.3.3.

når ethvert skyldigt beløb i henhold til låneaftalen, bortset fra restancer, er betalt til långiver;

15.3.4.

når opsigelsesperioden i henhold til en af forsikrede afgivet opsigelse som følge af ændringer i forsikringsbetingelserne, jf. pkt. 14, udløber;

15.3.5.

når forsikrede reelt ikke står til fuld rådighed for det almindelige, danske arbejdsmarked , uanset om det er i henhold til eget ønske eller ej. Forsikrede er forpligtet til omgående at orientere AXA herom;

15.3.6.

ved udgangen af det kalenderår, hvori forsikrede fylder 65 år, eller

15.3.7.

når den forsikrede dør.

15.4.

Hvis forsikrede ved ophør af en eksisterende forsikring og samtidig tegning af en ny forsikring kan opfylde betingelserne i pkt. 2.1., vil den udskudte forsikringsdækning i pkt. 4.1., 6.1. og 8.1. ikke være gældende.

15.5.

Forsikrede vil ved forsikringsperiodens udløb blive tilbudt forlængelse af forsikringsdækningen. Hvis forsikrede
fortsat kan erklære at opfylde betingelserne i pkt. 2.1. vil den udskudte forsikringsdækning i pkt. 4.1, 6.1. og 8.1.
ikke være gældende.

15.6.

Forsikringen ophører såfremt forsikringsgebyret ikke er betalt inden 10 dage efter at forsikrede har modtaget tredje
påkrav.

16.

Forsikringens dækningsmaksimum

16.1.

Den totale månedlige ydelse, der kan udbetales af AXA i tilfælde af forsikredes uarbejdsdygtighed, ufrivillig arbejdsløshed eller hospitalsindlæggelse, beløber sig til kr. 3.500,00 for alle de lån ydet af långiver, som er omfattet
af selskabets forsikringsdækning.

17.

Generelt

17.1.

Forsikrede er indforstået med, at AXA og SPARXPRES opbevarer og behandler oplysninger om forhold af betydning for vurdering af forsikringsdækningen i henhold til den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Sådanne
oplysninger kan i det omfang gældende persondatalovgivning tillader det, udveksles mellem ovennævnte parter,
bl.a. i tilfælde af anmeldelse af en forsikringshændelse. Forsikrede har altid ret til at få indsigt i oplysningerne og til
at rette i dem hvis det ønskes.

17.2.

Nærværende police er i det hele undergivet dansk ret og værneting. AXA accepterer at have rette værneting ved
Københavns Byret, henholdsvis Østre Landsret.

18.

Ankenævn

18.1.

AXA er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring.

18.2.

Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos AXA, Kirkebjerg Allé 86B, 2605 Brøndby, tlf. 43 25 53
00, eller Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf.: 33 15 89 00.

19.

Fortrydelsesret

19.1

Fortrydelsesret
I henhold til forsikringsaftalelovens §34, jvf. lovbekendtgørelse 973/2004, har du ret til at fortryde købet af forsikringen.

19.2

Fortrydelsesfristen:
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Fortrydelsesfristen er fjorten dage, der regnes fra den dag du har modtaget police og forsikringsbetingelserne. Hvis
fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den først følgende hverdag.
19.3

Hvordan fortryder du:
Inden udløbet af af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele AXA at du har fortrudt købet af forsikringen. Dette
kan ske pr. brev, fax eller e-mail til:
AXA
Kirkebjerg Allé 86B
2605 Brøndby
E-mail: clp.dk.kundeservice@partners.axa
Fax: 43 25 53 01

20.

Anmodning om ændring af forsikringen

20.1.

Har AXA ikke fået meddelse om ændringer i lånebeløbet eller af kreditmaksimum, hæfter AXA i skadestilfælde kun
på de vilkår og i det omfang der fremgår af forsikringsbeviset.

21.

Ordforklaringer (definitioner)

22.1.

I disse Almindelige Forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning:
“Dag” forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage.
“Fuld rådighed” betyder, at den arbejdsløse til enhver tid lever op til de af arbejdsløshedskassen på vedkommendes fagområde fastsatte rådighedsregler, og i mangel af sådanne da de af Arbejdsministeren udstedte regler he rom.
“Fuldtidsbeskæftiget lønmodtager” betyder aflønnet for mindst 30 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger.
“Hospital” betyder en lovligt oprettet behandlingsinstitution, hvor der udføres omfattende lægebehandling og større operationer, og som tilbyder pleje døgnet rundt ved uddannede sygeplejersker. Omfattet er ikke rekonvalescensinstitutioner, sanatorier, plejehjem eller hospicer, eller et hospitals særlige afdelinger med tilsvarende funktioner.
“Periode” betyder et nærmere fastsat antal sammenhængende dage.
“Selvstændig erhvervsdrivende” omfatter en forsikringstager, der oppebærer hovedparten af sin skattepligtige
indkomst gennem arbejde udført i egen virksomhed, hvad enten denne drives som personligt ejet virksomhed eller
i selskabsform.
“Uarbejdsdygtighed” betyder, at den forsikrede befinder sig i en legemlig tilstand, begrundet i sygdom eller tilskadekomst, der fuldstændigt forhindrer den forsikrede i at udføre lønnet arbejde på den sædvanlige arbejdsplads.
Det er samtidig en betingelse, at den forsikrede, mens han er uarbejdsdygtig ikke udfører noget andet arbejde,
som er lønnet eller som normalt ville være det, og at den forsikrede er undergivet jævnlig og løbende lægelig b ehandling mod sygdommen eller skadens følger.
“Ufrivillig arbejdsløshed” betyder, at den forsikrede mister det lønarbejde, han hidtil har erhvervet størstedelen af
sine lønindtægter fra, uden at denne arbejdsløshed skyldes forhold, der er undergivet den forsikredes egen kontrol.
“Ydelse” betyder et nærmere defineret pengebeløb.
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