
  

 
 

Forsikringsoversigt 
 

for 
 

Lærernes Centralorganisation (LC) 
 
 

Efter aftale mellem LC og FG har du en gruppelivsforsikring med aftale nr. 27001-735. 
 
Trods flere ansættelsesforhold kan hver person kun være omfattet af denne aftale én gang.  
 
Denne oversigt er et uddrag af gruppelivsaftalen og de tilhørende forsikringsbetingelser. Vær op-
mærksom på de specifikke diagnosekrav, der skal være opfyldt, før forsikringssummen ved visse 
kritiske sygdomme kan udbetales. 
 
Ved uoverensstemmelser mellem forsikringsoversigten og gruppelivsaftalen, er det gruppe-
livsaftalen, der er den gældende. 
 

Forsikringsdækninger og summer 
 
Dødsfaldsdækning: Ved dødsfald før udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år, udbetaler vi 
en forsikringssum på 402.000 kr.  
 
Børnesum: Efterlader du ved din død børn under 21 år, udbetaler vi en forsikringssum på 20.100 
kr. for hvert barn. Ligestillet med dine biologiske børn og adoptivbørn er også din ægtefæl-
les/samlevers* biologiske børn og adoptivbørn. 
 
Visse kritiske sygdomme: Hvis du inden udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år, får diag-
nosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom, udbetaler vi en forsikringssum på 150.750 kr. 
 
Hvilke kritiske sygdomme der er dækket samt diagnosekrav, kan du læse mere om i forsikringsbe-
tingelserne på www.fg.dk 
 
Vi fratrækker den udbetalte forsikringssum ved kritisk sydom i en eventuel senere udbetaling af 
forsikringssum ved død, hvis du dør inden 3 måneder efter, at diagnosen ved kritisk sygdom er 
stillet. 
 
Efter udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom opretholdes dækningen ved kritisk syg-
dom under visse betingelser, jfr. § 3 b i forsikringsbetingelserne for visse kritiske sygdomme. 
 
Retten til udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom bortfalder ved din død, medmindre du 
inden skriftligt har søgt om udbetaling over for FG. 
 
Ovennævnte forsikringssummer er inkl. aftalt pristalsregulering. 
 
*Betingelser for samlivsforhold fremgår af forsikringsbetingelsernes § 4, som du kan læse på 
www.fg.dk 
 
 
Hvad er en gruppelivsforsikring? 
En gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing – en såkaldt risikoforsikring – hvor forsikringssummen 
alene udbetales, hvis du får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom og/eller ved din død, så længe du er 
omfattet af forsikringen. Forsikringen gælder over hele verden i alle døgnets 24 timer, dog dækker forsikringen ikke ved 
aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. 
 

http://www.fg.dk/
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Hvem tilfalder forsikringssummen? 
Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårø-
rende. Det vil sige ægtefælle/samlever* eller hvis en 
sådan ikke efterlades, livsarvinger (børn, børnebørn, 
osv.). Efterlader du hverken ægtefælle/samlever eller 
livsarvinger, udbetaler vi forsikringssummen til arvinger 
ifølge testamente eller arveloven. 
 
For umyndige fællesbørn, som har ophold i dit hjem 
sammen med din ægtefælle/samlever*, udbetaler vi 
børnesummen til din ægtefælle/samlever*. I andre 
tilfælde udbetaler vi børnesummen til barnet. 
 
Forsikringssummen ved kritisk sygdom udbetaler vi 
til dig. 
 
Indsættelse af særlig begunstiget 
Du har ret til at indsætte andre end ”nærmeste pårø-
rende” som begunstigede. Det skal ske skriftligt til FG.  
 
Boafgift 
FG skal evt. afregne boafgift ved udbetaling af forsik-
ringssummen ved død. Størrelsen af boafgiften afhæn-
ger af modtagers slægtsforhold til dig. Du kan læse 
mere om boafgift på www.fg.dk 
 
Skatter og afgifter 
Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskat-
ningslovens regler. For din gruppelivsforsikring gælder: 
Beskatningsform: ”Livsforsikring uden fradragsret” 
Om du skal betale skat eller afgift af en eventuel udbe-
taling kan du læse mere om på www.fg.dk 
 
*)Samlivsforhold 
Betingelse for samlivsforhold fremgår af forsikringsbe-
tingelsernes § 4 og  § 7, stk. 3, som du kan læse på 
www.fg.dk 
 
Ansøgning om udbetaling fra forsikringen 
Anmeldelse af dødsfald skal ske til LC, som underret-
ter FG.  
Ved anmeldelse af kritisk sygdom skal du sende en 
anmeldelsesblanket som du finder på www.fg.dk 
 
Forsikringens ophør 
Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor 
du fratræder din stilling, dog senest ved udgangen af 
den måned, hvor dækningen ifølge gruppelivsaftalen 
ophører. 
 
Præmiefri dækning ved sygdom/ulykke 
Udtræder du af aftalen på grund af mindst 2/3 nedsæt-
telse af din erhvervsevne som følge af sygdom eller 
ulykke, kan der ydes præmiefri dækning i op til 3 år. 
Henvendelse om præmiefri dækning skal ske til FG 
senest 6 måneder efter udtrædelsen. Hvis du er i 
flexjob, kan du ikke søge om præmiefri dækning ved 
yderligere erhvervsevnetab.

Fortsættelsesforsikring 
Hvis du udtræder af gruppelivsaftalen inden forsikrin-
gens udløb, kan du oprette en fortsættelsesforsikring i 
FG. Du kan læse mere om reglerne for fortsættelses-
forsikring, herunder forsikringsbetingelserne med tids-
frister mv., på www.fg.dk 
 
Præmie 
Præmien for gruppelivsforsikringen fastsættes en gang 
årligt. 
  
Orlov 
Ved orlov forbliver du omfattet af forsikringen i orlovspe-
rioden, såfremt der bliver indbetalt præmie for dig af din 
arbejdsgiver. 
 
Digital kommunikation – e-Boks 
FG er overgået til digital kommunikation via e-Boks. 
 
Du kan give dit samtykke til, at FG sender udvalgte 
breve til din e-Boks. Samtykket kan du give på www.e-
Boks.dk eller i FGs blanketter. Du kan læse mere om e-
Boks på www.fg.dk 
 
Retsgrundlag 
Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaf-
taler, samt dansk lovgivning i øvrigt gælder så længe 
lovgivningen ikke er fraveget ved bestemmelser i grup-
pelivsaftalen. 
 
Forsikringen kan ikke afhændes eller pantsættes. 
 
Opsigelse 
Såvel LC som FG kan opsige gruppelivsaftalen med 3 
måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 
 
Klageadgang 
Hvis du vil klage over FG, beder vi dig i første omgang 
kontakte den medarbejder eller afdeling, som har be-
handlet din sag. Hvis du fortsat mener, vi har truffet en 
forkert afgørelse, kan du kontakte FGs klageansvarlige 
på mail direktionen@fg.dk eller ved brev til FG, Direkti-
onen, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby.  
 
Hvis du ikke er tilfreds med den klageansvarliges afgø-
relse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker 
Heegaards Gade 2, 1572 København V, 
www.ankeforsikring.dk 
 
Gyldighed 
Denne forsikringsoversigt er gældende fra den 1. januar 
2017 og indtil ny udgives. 

 
 

 
 

Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt 
Forenede Gruppeliv 

Krumtappen 4 · Postboks 442 · 2500 Valby 
Telefon 39 16 78 00 · Fax 39 16 78 01 

Hjemmeside: http://www.fg.dk · E-mail: fg@fg.dk 
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