Forsikringsoversigt
for

Frie Funktionærer
(Medlemmer)
Efter aftale mellem Frie Funktionærer og FG har du en gruppelivsforsikring med nr. 98572.
Denne oversigt er et uddrag af gruppelivsaftalen og de tilhørende forsikringsbetingelser. Vær opmærksom på de specifikke diagnosekrav, der skal være opfyldt, før forsikringssum ved visse kritiske sygdomme kan udbetales.
Ved uoverensstemmelser mellem forsikringsoversigten og aftalen, er aftalen den gældende.
Forsikringssum
Visse kritiske sygdomme: Hvis du inden udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år, får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom, udbetaler vi en forsikringssum på 120.000 kr.
De kritiske sygdomme og diagnosekravene fremgår af de særlige forsikringsbetingelser for kritisk
sygdom – se www.fg.dk. Forsikringsbetingelserne kan også rekvireres ved henvendelse til FG.
Efter udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom opretholdes dækningen under visse betingelser, jf. § 3 b i forsikringsbetingelserne for kritisk sygdom.
Retten til udbetaling af sum ved kritisk sygdom bortfalder ved gruppemedlemmets død, medmindre
der inden skriftligt er 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.

Hvad er gruppelivsforsikring?
Gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing – en såkaldt risikoforsikring – hvor forsikringssummen alene udbetales, hvis du får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom, i den periode 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?
Forsikringssummen ved kritisk sygdom udbetales til dig.
Skatter og afgifter
Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskatningslovens regler.
Beskatningsform: "Livsforsikring uden fradragsret".
Forsikringssummen er fritaget for indkomstskat og 40 % afgift.

Ansøgning om udbetaling fra forsikringen
Anmeldelse af kritisk sygdom skal ske via Mit Gruppeliv som du finder på www.fg.dk
Forsikringens ophør
Ønsker du at opsige forsikringen skal dette ske skriftligt til Frie Funktionærer, Overgade 24, Postboks 925,
DK-5100 Odense C eller pr. mail fifu@f-f.dk. Dækningen ophører med udgangen af den måned, hvor du
skriftligt har opsagt forsikringen.
Ved udmeldelse af Frie Funktionærers fagforening ophører forsikringen automatisk samtidig med dit medlemskab.
Dækningen ophører dog senest ved udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år.
Fortsættelsesforsikring
Hvis du udtræder af gruppelivsaftalen inden udløb, kan du oprette en fortsættelsesforsikring i FG. Du kan
læse mere om reglerne for fortsættelsesforsikring, herunder forsikringsbetingelserne, på www.fg.dk.
Præmie
Præmien for gruppelivsforsikringen fastsættes for et år ad gangen på grundlag af gruppens aldersmæssige
sammensætning.
Præmien betales via Frie Funktionærer og udgør 1.033 kr. årligt i 2017.
Retsgrundlag
Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler samt dansk lovgivning i øvrigt gælder så længe
lovgivningen ikke er fraveget ved bestemmelser i gruppelivsaftalen.
Forsikringen kan ikke afhændes eller pantsættes.
Opsigelse
Såvel Frie Funktionærer som FG kan opsige gruppelivsaftalen med 3 måneders varsel til udgangen af et
kalenderår.
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
Klageadgang
Hvis du vil klage over FG, beder vi dig i første omgang kontakte den medarbejder eller afdeling, som har
behandlet din sag. Hvis du fortsat mener, at vi har truffet en forkert afgørelse, kan du kontakte FGs klageansvarlige på mail direktionen@fg.dk eller ved brev til Forenede Gruppeliv, 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. januar 2017 og indtil ny udgives.
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