
  

Forsikringsoversigt 
 

for 
 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og 
Forsikringsforbundet 

 
Efter aftale mellem FA/Forsikringsforbundet og FG har du en gruppelivsforsikring med aftale nr. 83025. Gruppelivsforsikringen gæl-
der ikke for assurandører. 
 
Trods flere ansættelsesforhold kan du kun være omfattet af gruppelivsforsikringen én gang. 
 
Denne oversigt er et uddrag af gruppelivsaftalen og de tilhørende forsikringsbetingelser. Vær opmærksom på de specifikke diagnose-
krav, der skal være opfyldt, før forsikringssummen ved visse kritiske sygdomme kan udbetales.  
 
Ved uoverensstemmelser mellem forsikringsoversigten og gruppelivsaftalen, er det gruppelivsaftalen, der er den gældende. 
 

Forsikringsdækninger og summer 

Dødsfaldsdækning: Ved dødsfald i forsikringstiden, udbetaler vi en forsikringssum efter følgende skala: 
 
 Fyldt alder under 60 år 1.005.000 kr. 
 fyldt alder 60 år-74 år inkl. 502.500 kr. 
 fyldt alder 75 år 0 kr. 
 
Ovennævnte forsikringssummer er inkl. aftalt pristalsregulering. 
 
Børnesum: Efterlader du ved din død børn under 22 år, udbetaler vi en forsikringssum på 45.000 kr. for hvert barn. Ligestillet med dine 
biologiske børn og adoptivbørn er også din ægtefælles/samlevers* biologiske børn og adoptivbørn. 
 
*Betingelser for samlivsforhold fremgår af forsikringsbetingelsernes § 4, som du kan læse på www.fg.dk 
 
Invalidesum: Hvis du i forsikringstiden, varigt får nedsat erhvervsevnen til halvdelen eller derunder på grund af sygdom eller ulykke, 
eller får tilkendt varig invaliderente på grundlag af mindst 50 % invaliditet fra en pensionsordning, som er etableret efter aftale med din 
arbejdsgiver, udbetaler vi en invalidesum. Det forudsættes, at du ved pensionens tilkendelse enten er medlem af gruppelivsaftalen eller 
berettiget til præmiefri dækning. Invalidesummen udbetales, når ansættelsesforholdet ophører, eller hvis du i stedet ansættes i fleksjob 
hos samme arbejdsgiver (FA-selskab). Der kan kun udbetales én invalidesum til dig på denne forsikring. Vi fratrækker den udbetalte 
invalidesum i en eventuel senere udbetaling af forsikringssum ved død. 
 
Forsikringssummens størrelse fastsættes efter følgende skala ud fra din alder på det tidspunkt, hvor din erhvervsevne skønnes varigt 
nedsat: 
 
           Fyldt alder under  27 år  665.000 kr. 
 fyldt alder  27 år-44 år inkl.  335.000 kr. 
 fyldt alder  45 år-50 år inkl.  200.000 kr. 
 fyldt alder  51 år-59 år inkl.  160.000 kr.  
 fyldt alder  60 år-69 år inkl.       80.000 kr. 
 fyldt alder  70 år             0 kr. 
 
Visse kritiske sygdomme: Hvis du i forsikringstiden, får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom, udbetaler vi en forsik-
ringssum efter følgende skala: 
 
 Fyldt alder under 65 år 200.000 kr. 
 fyldt alder 65 år-74 år inkl. 100.000 kr. 
 fyldt alder 75 år 0 kr. 
 
Hvilke kritiske sygdomme forsikringen dækker samt diagnosekrav, kan du læse mere om i forsikringsbetingelserne 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 sygdom under visse betingelser, jfr. § 3 b i forsikringsbetingelserne for visse kritiske sygdomme. Retten til udbe-
taling af forsikringssum ved kritisk sygdom bortfalder ved din død, medmindre du inden skriftligt har søgt om udbetaling over for FG. 
 
Brev fra Sundhedsdatastyrelsen: 
Sundhedsdatastyrelsen får hver måned besked fra FG om, hvem der har en forsikring ved visse kritiske sygdomme. Herefter samkører 
Sundhedsdatastyrelsen FGs data med de diagnoser, der er registreret i Landspatientregisteret. Hvis Sundhedsdatastyrelsen finder 
match ved samkøringen, modtager den forsikrede et brev fra Sundhedsdatastyrelsen med besked om at rette henvendelse til FG for at 
høre om mulighederne for at søge om udbetaling. 
 
Visse kritiske sygdomme for børn udvidet med dækning ved død og diabetes type 1: Hvis dit biologiske barn/adoptivbarn eller din 
ægtefælles/samlevers biologiske barn/adoptivbarn, før det fyldte 18. år, får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom, får 
diagnosticeret diabetes type 1 eller dør, udbetaler vi en forsikringssum på 50.000 kr. Det er en betingelse for dækning til din ægtefæl-
les/samlevers biologiske barn/adoptivbarn, at barnet bor hos dig og din ægtefælle/samlever på diagnosetidspunktet, og har gjort det i 
mindst 6 måneder forud for diagnosetidspunktet.  
 
Hvilke kritiske sygdomme forsikringen dækker samt diagnosekrav, kan du læse mere om i forsikringsbetingelserne på www.fg.dk 
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Hvad er en gruppelivsforsikring? 
Gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing – 
en såkaldt risikoforsikring – hvor forsikringssummen alene 
udbetales, hvis forsikringsbegivenheden indtræffer, mens 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. 

 
Hvem tilfalder forsikringssummen? 
Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende. 
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 arvelo-
ven. 
 
Børnesummer udbetaler vi til dine børn. 
 
Invalidesummen og forsikringssummen ved kritisk syg-
dom udbetaler vi til dig. 
 
Forsikringssummen ved kritisk sygdom, forsikringssum-
men ved død og forsikringssummen ved diabetes 1 for 
børn udbetaler vi til dig. 
 
*)Samlivsforhold 
Betingelser for samlivsforhold fremgår af forsikringsbetingel-
sernes § 4 og § 7, stk. 3, som du kan læse på www.fg.dk 
 
Indsættelse af særlig begunstiget 
Du har ret til at indsætte andre end ”nærmeste pårørende” 
som begunstigede. Det skal ske via Mit Gruppeliv, som findes 
på www.fg.dk 
 
Boafgift 
FG skal evt. afregne boafgift ved udbetaling af forsikrings-
summen ved død. Størrelsen af boafgiften afhænger af mod-
tagers slægtsforhold til dig. Du kan læse mere om boafgift på 
www.fg.dk 
 
Skatter og afgifter 
Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskatningslo-
vens regler. For din gruppelivsforsikring gælder: Beskatnings-
form: ”Livsforsikring uden fradragsret”. Om du skal betale skat 
eller afgift af en eventuel udbetaling kan du læse mere om på 
www.fg.dk 
 
Ansøgning om udbetaling fra forsikringen 
Anmeldelse af dødsfald skal ske til din arbejdsgiver, som 
underretter FG.  
 
Anmeldelse af kritisk sygdom skal ske via Mit Gruppeliv, som 
du finder på www.fg.dk 
 
Ved anmeldelse af nedsat erhvervsevne skal du sende en 
anmeldelsesblanket, som du finder på www.fg.dk 
  
Forsikringens ophør 
Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor Grup-
pesikringsregulativets bestemmelser ikke længere er opfyldt. 
For tilsluttede grupper ophører dækningen ved fratrædelsen 
fra et FA-selskab eller udtrædelse af gruppen i øvrigt. Grup-
pemedlemmer, som er tilmeldt i medfør af § 1, stk. 3 i gruppe-
livsaftalen, udtræder tillige af dækningen samtidig med udtræ-
delsen af Forsikringsforbundet. Fratrådte medarbejdere vil 
være dækket af denne gruppelivsordning i indtil 12 mdr. efter 
fratrædelse, hvis de er ledige og ikke er ansat i anden beskæf-
tigelse, når forsikringsbegivenheden indtræder. Med ledig 
forstås, at den fratrådte medarbejder: 1) skal stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet, 2) skal være tilmeldt det lokale jobcenter. 
Man er ikke ledig, hvis: 1) medarbejderen inden for de 12 
måneder overgår til efterløn, 2) medarbejderen er ansat i 
deltidsstilling, vikariat eller lignende. Fratrådte medarbejdere er 
ikke omfattet af bestemmelsen, hvis de inden for de 12    
måneder efter fratrædelsen ansættes i anden beskæftigelse, 
selvom der indtræder ny ledighed. Fratrådte medarbejdere, der 

i ledighedsperioden og inden for 12 måneder efter fratrædel-
sen, bliver berettiget til sygedagpenge, er fortsat omfattet af 
bestemmelsen. Dækningen ophører dog senest ved udgangen 
af den måned, hvor dækningen ifølge gruppelivsaftalen ophø-
rer. 
 
Præmiefri dækning  
Udtræder du af aftalen på grund af nedsættelse af din er-
hvervsevne til 50 % eller derunder kan der ydes præmiefri 
dækning. Der er ret til præmiefri dækning i indtil 3 år i forsik-
ringstiden med de forsikringssummer, der var gældende på 
fratrædelsestidspunktet. 
 
For invalidesummen gælder præmiefri dækning dog længst til 
udgangen af den måned du fylder 70 år. 
 
For dækning ved visse kritiske sygdomme gælder præmiefri 
dækning til udgangen af den måned du fylder 75 år.  
 
For dækningerne ved død gælder, at der kan ydes præmiefri 
dækning udover 3 år dog længst til udgangen af den måned 
du fylder 70 år, i forsikringstiden mellem det 70. år til det 75. år 
er der kun ret til præmie fri dækning i indtil 3 år. 
 
Henvendelse om præmiefri dækning skal ske til FG senest             
6 måneder efter udtrædelsen. 
 
Fortsættelsesforsikring 
Hvis du udtræder af gruppelivsaftalen inden forsikringens 
udløb, kan du oprette en fortsættelsesforsikring i FG. Du kan 
læse mere om reglerne for fortsættelsesforsikring, herunder 
forsikringsbetingelserne med tidsfrister mv., på www.fg.dk 
 
Præmie 
Præmien for gruppelivsforsikringen fastsættes en gang årligt. 
  
Orlov  
Forsikringen dækker under følgende former for orlov: Orlov 
med løn, orlov i henhold til barselsloven i forbindelse med 
graviditet, barsel eller adoption og orlov til børnepasning, hvis 
forsikrede var dækket før børnepasningsorloven påbegyndtes, 
samt orlov uden løn og pension i op til 12 måneder jfr. over-
enskomstens nærmere bestemmelser. Arbejdsgiveren betaler 
præmie i orlovsperioden. 

 
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 forsikringsaftaler, 
samt dansk lovgivning i øvrigt gælder så længe lovgivningen 
ikke er fraveget ved bestemmelser i gruppelivsaftalen. Forsik-
ringen kan ikke afhændes eller pantsættes. 
 
Opsigelse 
Såvel FA/Forsikringsforbundet som FG kan opsige gruppelivs-
aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 
 
Klageadgang 
Hvis du vil klage over FG, beder vi dig i første omgang kontak-
te den medarbejder eller afdeling, som har behandlet 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, Direktionen, Krumtappen 4, Postboks 442, 
2500 Valby.  
 
Hvis du ikke er tilfreds med den klageansvarliges afgørelse, 
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. april 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: www.fg.dk E-mail: fg@fg.dk 
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