
  
 

Forsikringsoversigt 
for 

Danmarks Lærerforening 

 
Efter aftale mellem Danmarks Lærerforening og FG har du en gruppelivsforsikring med nr. 74020.  
 

Berettiget til at indtræde og forblive i forsikringen er DLF’s medlemmer, medlemmer af foreningen af Kommunale Chefer 
(KC), medarbejdere i Foreningens sekretariat og A-kasse, kredskontorer og på Foreningens ejendomme, medlemmer 
der gennem en personaleorganisation eller direkte er tilsluttet Lærernes Centralorganisation (LC), medarbejdere i LC's 
sekretariat og overordnede medarbejdere i Lærerstandens Brandforsikring G/S samt ægtefæller eller samlevere med 
fælles folkeregisternoteret adresse - til denne kreds - dog ikke ved plejehjemsanbringelse og udstationering, forudsat at 
de ved optagelsen i ordningen kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. 
 
Endvidere omfatter gruppelivsaftalen samtlige medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds. 
 
Samtlige medarbejdere i DLF og Lærernes A-kasse, som er ansat under HK-overenskomsten, samt fra 1. november 
1996 samtlige medarbejdere i LC’s sekretariat/Fællessekretariatet, forsikres forudsat at de ved optagelsen i ordningen er 
fuldt arbejdsdygtige. 
 
Personer, som er berettiget til medlemskab af DLF eller tilsluttede organisationer/institutioner, og som ikke har benyttet 
sig af denne mulighed, kan ikke opnå ægtefælledækning. 
 
Et gruppemedlem kan kun være omfattet af denne forsikring en gang, dog kan studerende både være med som studen-
termedlem og som ordinært medlem samtidig. Denne oversigt er et uddrag af gruppelivsaftalen og de tilhørende forsik-
ringsbetingelser. Ved uoverensstemmelser mellem forsikringsoversigten og aftalen er aftalen den gældende. 
 

Forsikringssummer 

Dødsfaldsdækning: Ved dødsfald før udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år, udbetaler vi en forsikringssum 

efter følgende skala: 
 Fyldt alder under 35 år 612.500 kr.  fyldt alder 47 år 412.500 kr. 
 fyldt alder 35 år 500.000 kr. fyldt alder 48 år 400.000 kr. 
 fyldt alder 36 år 493.750 kr. fyldt alder 49 - 50 år inkl. 387.500 kr. 
 fyldt alder 37 år 487.500 kr. fyldt alder 51 år 350.000 kr. 
 fyldt alder 38 år 481.250 kr. fyldt alder 52 år 325.000 kr. 
 fyldt alder 39 år 475.000 kr. fyldt alder 53 år 300.000 kr. 
 fyldt alder 40 år 468.750 kr. fyldt alder 54 år 275.000 kr. 
 fyldt alder 41 år 462.500 kr. fyldt alder 55 år 250.000 kr. 
 fyldt alder 42 år 456.250 kr. fyldt alder 56 - 57 år inkl. 225.000 kr. 
 fyldt alder 43 år 450.000 kr. fyldt alder 58 - 70 år inkl.* 150.938 kr. 
 fyldt alder 44 år 443.750 kr.   
 fyldt alder 45 år 437.500 kr.    
 fyldt alder 46 år 425.000 kr.  
 
*Du er dækket indtil udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år. 
 
Begrænset dødsfaldsdækning - låntagere: Ved dødsfald før udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år, udbeta-

ler vi en forsikringssum efter følgende skala: 
 Fyldt alder under 58 år 200.000 kr.   
 fyldt alder 58 år 150.938 kr.  
 fyldt alder 70 år* 0 kr. 
*Du er dækket indtil udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år. 
 
Hvis du ikke kan give efter FGs skøn tilfredsstillende helbredsoplysninger i forbindelse med ansøgning om lån i Dan-
marks Lærerforenings Låneafdeling, forsikres du med begrænset dødsfaldsdækning. Den begrænsede dækning er gæl-
dende fra ansøgningsdatoen og indtil helbredsvurderingen foreligger. Accepteres dine helbredsoplysninger, forsikres du 
på almindelige vilkår. Hvis helbredsoplysningerne ikke kan godkendes, forbliver du dækket under den begrænsede dæk-
ning. 
 
Studentermedlemmer: Ved dødsfald før udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år, udbetaler vi en forsikrings-

sum på 50.000 kr. 
 
Visse kritiske sygdomme: Ledige DLF-medlemmer, som har været omfattet af aftale 94001 - LC/KL eller aftale 85034 - 

Staten, vil kunne få udbetalt en dækning ved kritisk sygdom på 75.000 kr. før det fyldte 67. år.  Ved ledighed forstås, at 
man opfylder betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge. Spørg i DLF/FG. 

 
Hvad er gruppelivsforsikring? 
Gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing – en såkaldt risikoforsikring – hvor forsikringssummen alene udbetales 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. 
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Forsikringens ophør 
Udtrædelse af ordningen sker med virkning fra nærmest føl-
gende 1. januar, efter at FG har modtaget meddelelse herom. 
 
 
For tilmeldte ægtefæller eller samlevere ophører dækningen 
ved udgangen af det kalenderår, hvori ægteskabet ophører 
eller samlevere ophører med at have fælles folkeregistreret 
adresse, dog senest samtidig med at pågældendes ægtefælle 
eller samlever udtræder af DLF eller tilsluttede organisatio-
ner/institutioner. 
 
 
Er et gruppemedlems årsbidrag pr. 1. januar ikke DLF i hænde 
senest den 1. februar, ophører dækningen automatisk på den 
nævnte dato, klokken 00.00. Dækningen træder på ny i kraft, 
dersom DLF modtager den pågældendes årsbidrag inden den 
1. marts. Genikrafttrædelsen har da virkning fra det tidspunkt, 
hvor DLF modtager beløbet, forudsat gruppemedlemmet da er 
i live. 
 
Hvem tilfalder forsikringssummen? 
Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende. 
Det vil sige ægtefælle/samlever* eller hvis en sådan ikke efter-
lades, livsarvinger (børn, børnebørn, osv.). Efterlader du hver-
ken ægtefælle/samlever eller livsarvinger, udbetaler vi forsik-
ringssummen til arvinger, ifølge testamente eller arveloven. 
 
*Samlever skal leve sammen med gruppemedlemmet på 
fælles bopæl og 1) vente, have eller have haft et barn sammen 
med gruppemedlemmet eller 2) have levet sammen med 
gruppemedlemmet i et ægteskabslignende forhold på den 
fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 
 
For gruppemedlemmer, der har optaget et lån i henhold til 
aftale af 1. marts 1999 mellem DLF låneafdeling og Lån og 
Spar Bank A/S, er forsikringen i medfør af denne aftale pantsat 
til DLF låneafdeling til sikkerhed for låntagers engagement inkl. 
renter og omkostninger til indfrielsesdagen. 
 
Særligt for samlevere 
Vi gør opmærksom på, at det ikke kræver 2 års fælles bopæl 
før en samlever kan tilmeldes. Tilmelding kan ske fra tidspunk-
tet for registrering af fælles folkeregisteradresse.  
 
Ved udbetaling af dødsfaldsdækningen gælder dog de anførte 
krav i afsnit 2 under ”Hvem tilfalder forsikringssummen”.  
 
Ønsker du at din samlever skal modtage en evt. forsikrings-
sum, og I ikke har boet sammen i 2 år kan du lave en særlig 
begunstigelseserklæring jf. nedenstående afsnit. 
 
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 
Ved forsikringssum ved død skal FG tilbageholde følgende 
boafgift af forsikringssummen: 
 
1. Ægtefæller betaler aldrig boafgift.  
2. Der skal betales 15 % af forsikringssummen i boafgift, når 

summen tilfalder:  
a) afdødes livsarvinger og stedbørn samt disses livsarvin-

ger,  
b) afdødes forældre,  
c) afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægte-

fælle, uanset om barnet lever eller er afgået ved døden,  
d) afdødes samlever, der har/har haft eller venter barn med 

afdøde, og personer, der har haft fælles bopæl med af-
døde i de sidste 2 år før dødsfaldet,  

e) afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle,  
f) afdødes plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en 

sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet 
er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af 
plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sam-
men med plejebarnet.  
 

3. Tilfalder summen andre end de ovenfor nævnte, betales en 
boafgift på 36,25 % af summen.  
 

Dog er visse godkendte institutioner fritaget for boafgift. 
 
Skatter og afgifter 
Gruppelivsforsikringen følger Pensionsbeskatningslovens 
regler om "Livsforsikring uden fradragsret”. Udbetalingen er 
skattefri.  
 
Udbetaling af forsikringssum 
Anmeldelse af dødsfald sker til DLF som underretter FG. Ved 
anmeldelse af kritisk sygdom skal du sende en skadesanmel-
delsesblanket til FG. Skadesanmeldelsesblanketten finder du 
på www.fg.dk. Du kan også anmelde kritisk sygdom elektro-
nisk ved at logge på Mit Gruppeliv med NemID. Mit gruppeliv 
finder du ligeledes på www.fg.dk 
 
Fortsættelsesforsikring 
Hvis du udtræder af gruppelivsaftalen inden udløb, kan du 
oprette en fortsættelsesforsikring i FG. Du kan læse mere om 
reglerne for fortsættelsesforsikring, herunder forsikringsbetin-
gelserne, på www.fg.dk. 
 
Præmie 
Præmien for gruppelivsforsikringen fastsættes for et år ad 
gangen på grundlag af gruppens aldersmæssige sammensæt-
ning.  
 
Præmien, der kan være reduceret med bonus, betales af 
medlemmet. Pr. 1. januar 2016 er den årlige præmie 297 kr. 
for medlemmer under 35 år, 597 kr. for medlemmer fyldt 35 år 
til 70 år og 201 kr. for låntagere med begrænset dækning. 
 
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. Pantsætning kan 
kun ske til DLF´s låneafdeling 
 
Opsigelse 
Såvel Danmarks Lærerforening som FG kan opsige gruppe-
livsaftalen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalender-
år. 
 
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, 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 

  
Opsigelse 
Denne forsikringsoversigt er gældende fra 1. januar 2016 og 
indtil ny udgives. 

 

 
Ønsker du yderligere oplysninger, ring da til 

Forenede Gruppeliv 
Krumtappen 4 · Postboks 442 · 2500 Valby 

Telefon 39 16 78 00 · Fax 39 16 78 01 
Internet-homepage: http://www.fg.dk · E-mail: fg@fg.dk 
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