19
Årsoversigt 2019

For medlemmer af lokale landboforeninger,
regionale familielandbrugsforeninger og lign.

Gruppeliv

Gruppeliv er basal tryghed i
hverdagen for dig og din familie
Din forsikringsoversigt

I denne folder kan du læse om, hvad din gruppelivsforsikring for medlemmer af Landbrug & Fødevarer indeholder,
og hvad du skal gøre, hvis du en dag får brug for forsikringen.

Gruppelivsforsikringen indeholder
• Livsforsikring
• Kritisk sygdom-forsikring
• Ulykkesforsikring

Individuel eller med
ægtefælledækning
Du har enten en individuel forsikring, som kun dækker dig
(gruppe 2), eller en forsikring, der også dækker din ægtefælle/samlever (gruppe 1).
Hvis du ikke har en ægtefælle eller samlever, så kan du med
fordel skifte til individuel forsikring.
Hvis din ægtefælle/samlever er væsentligt yngre end dig,
eller hvis han/hun allerede har en gruppelivsforsikring via sit
job eller pensionskasse, så kan du også med fordel skifte til
en individuel forsikring.

Også til ægtefælle og medarbejdere
Hvis du og din ægtefælle/samlever ønsker hver jeres individuelle gruppelivsforsikring, kan I vælge det.
Dækningssummerne pr. person er de samme, men der kan
være forskel vedr. arveforhold ved udbetaling ved død.
Læs mere om arv og begunstigelse på:
lf.dk/medlemsfordele under Gruppeliv.
Medarbejdere hos aktive medlemmer kan også tegne
gruppelivsforsikring.
Forsikringen skal oprettes før man fylder 60 år.

Hvad dækker forsikringen?
Ulykke

Forsikringen dækker ulykker i Norden og Grønland samt
i EU-lande. Forsikringen dækker ekstraordinært også ved
ulykker relateret til brug af ATV-køretøjer, forudsat at det
sker som et led i det daglige arbejde på bedriften. Forsikringen dækker også under rejser og ophold af indtil 1 års
varighed i resten af verden. I gruppe 1 er både du og din
ægtefælle/samlever dækket af ulykkesforsikringen.
Forsikringen træder i kraft, hvis ulykken afstedkommer en
méngrad på mindst 5 %.

Kritisk sygdom
Forsikringen dækker de fleste kritiske sygdomme og, i
tilfælde af kræft, op til to diagnoser. I gruppe 1 er både
du og din ægtefælle/samlever dækket af forsikringen.
Forsikringen træder i kraft, ved konstatering af visse kritiske
sygdomme.

Død
Forsikringen dækker hvis du dør – dog ikke, hvis du dør som
følge af aktiv krigsdeltagelse. I gruppe 1 dækker forsikringen desuden, hvis din ægtefælle/ samlever dør før dig.

Spørgsmål og svar
• Hvad er en samlever?
• Hvem er nærmeste pårørende?
• Hvad er begunstigelse?
• Hvorfor skal jeg vælge gruppe 2?
• Hvordan skifter jeg gruppe?
Find svar på dette og mere på
lf.dk/medlemsfordele under Gruppeliv

Pris 2019
Gruppe 1: 2.736 kr./år

Gruppe 2: 1.368 kr./år

Hvis du er gift eller har en samlever, er han/hun også
dækket af forsikringen.

Dækker kun dig, der har tegnet forsikringen.

Hvis du ønsker at ændre din gruppelivsordning skal du henvende dig til din lokale landbo- eller familielandbrugs
forening.

Hvis skaden sker

Hvis du/I får brug for forsikringen, er det vigtigt at få anmeldt dødsfaldet, sygdommen eller ulykken hurtigst muligt.
Se hvordan på lf.dk/medlemsfordele - klik på Gruppeliv og Sådan bruger du forsikringen.
I skemaet herunder kan du se, hvor meget der bliver udbetalt. Udbetalinger ved død nedtrappes med alderen, og følger
altid den skadelidtes alder.
Forsikringsdækning
Livsforsikring* – engangsudbetaling ved død

Alder

Udbetaling i kr.

Under 45 år

600.000

45-49 år

550.000

50-59 år

267.000

**

60-67 år
Kritisk sygdom* – engangsudbetaling ved
diagnosticering af visse kritiske sygdomme

**

166.000

Under 67 år

50.000

Méngrad – eksempler

Udbetalinger i kr.

5%

19.000

20%

76.000

50%

380.000

100%

760.000

* De generelle forsikringsbetingelser findes på fg.dk.
** Forsikringen dækker til udgangen af det år, hvor du fylder 67 år.

Ulykkesforsikring* – engangssum ved ulykke.
Der ydes erstatning, hvis méngraden er 5% eller
derover. Hvis méngraden er 30% eller mere ydes
der dobbelt erstatning

*Forsikringsbetingelserne kan rekvireres hos Tryg – policenr. 882-37.010

Ophør

Forsikringen ophører automatisk ved udgangen af det
år, hvor du fylder 67 år. Hvis du har ægtefælledækning
(gruppe 1) ophører forsikringen også for din ægtefælle/
samlever, uanset at han/hun er under 67 år.
Hvis du og din ægtefælle/samlever har hver jeres
forsikring i gruppe 2 følger ophør jeres respektive alder,
og jeres forsikringer udløber først ved udgangen af det år,
hvor I fylder 67 år.

Begunstigelse

Ønsker du at forsikringssummen skal udbetales til andre
end nærmeste pårørende, skal du lave en særskilt begunstigelseserklæring. Det kan du gøre på Forenede Gruppelivs hjemmeside fg.dk under Mit Gruppeliv.

Skat

Udbetalinger fra gruppelivsordningen er fritaget for indkomstskat ved både død, kritisk sygdom og ulykke. Der er
til gengæld ikke fradrag for den indbetalte præmie.
Udbetaling fra livsforsikringen sker uden om boet, og er
dermed kreditorbeskyttet.

Præmiefri dækning

Hvis din erhvervsevne nedsættes til 1/3 eller derunder
som følge af sygdom eller ulykke, kan du være berettiget
til præmiefri dækning.
Det betyder, at Landbrug & Fødevarer betaler din præmie
i op til 3 år.

Kontaktoplysninger
Vedrørende kritisk sygdom, dødsfaldsdækning,
præmiefri dækning og begunstigelse:
Forenede Gruppeliv
Krumtappen 4
2500 Valby
Tlf. 39 16 78 00
www.fg.dk
fg@fg.dk
Aftalenummer: 85062 Landbrug & Fødevarer
Vedrørende ulykkesforsikringen:
Tryg
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Tlf. 44 20 61 64
ulykkeskade@tryg.dk
Policenummer: 882-37.010

Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

Klageadgang
Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem dig som
forsikringstager og Forenede Gruppeliv/Tryg, kan du rette
henvendelse til Landbrug & Fødevarer. Fører dette ikke til et
tilfredsstillende resultat, kan du i stedet rette henvendelse til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2,1.
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00
Landbrug & Fødevarer samarbejder med:
Velliv
Lautrupvang 10
2750 Ballerup
Tlf. 70 33 99 99
www.velliv.dk

E info@lf.dk
W www.lf.dk

