Forsikringsbetingelser for
Finansforbundets gruppelivsforsikring
Gældende fra 1. januar 2014
§ 1. Forsikringsaftalen
Stk. 1. Forsikringsaftalen består af gruppelivsaftalen
og nedenstående forsikringsbetingelser.
Stk. 2. Lov om forsikringsaftaler gælder som supplerende aftalegrundlag, hvis loven ikke er fraveget ved
bestemmelser i forsikringsaftalen.
Stk. 3. Gruppelivsaftalen indeholder de overordnede
bestemmelser om de gruppelivsforsikrede, disses
indtræden og udtræden af ordningen samt forsikringsdækningens omfang med videre.

§ 2. Forsikringstagerne
Berettiget til at indtræde i forsikringsordningen er alle
medlemmer af Finansforbundet, som ikke er fyldt 67
år, samt de i forbundet og i kredsene ansatte. Medlemmer, der overgår til pension før det fyldte 67. år,
og som i mindst 5 år forud for pensioneringen har
været forsikret, kan bevare forsikringsdækningen
jfr. § 9.

§ 3. Betydningen af udtryk anvendt i forsikringsaftalen
a) Børn omfattet af børnesum
Gruppemedlemmets biologiske børn og adoptivbørn,
når gruppelivsaftalen indeholder bestemmelse om
udbetaling af børnesum, samt under samme forudsætning - ægtefællens biologiske børn og adoptivbørn. Ligestillet hermed er en samlevers biologiske
børn og adoptivbørn, når betingelserne under § 4 er
opfyldt.
Retten til børnesum for et barn, der ikke er gruppemedlemmets biologiske barn eller adoptivbarn, bortfalder fra det tidspunkt, hvor ægteskabet ophører som
følge af separation eller skilsmisse, eller hvor et af § 4
omfattet samlivsforhold anses for afbrudt.
Retten påvirkes ikke af, at ægteskabet/samlivsforholdet er ophørt som følge af dødsfald. Retten til
børnesum under en eventuel ægtefælledækning
indtræder og ophører efter bestemmelserne i § 8.
b) Forsikrede
Det gruppemedlem på hvis liv og helbred forsikringen
oprettes.
c) Forsikringstageren
Den virksomhed, forening, organisation eller lignende,
som FG har indgået forsikringsaftalen med. FG kan
med fuld gyldighed for gruppemedlemmerne træffe
aftale med forsikringstageren om alle spørgsmål
vedrørende forsikringsaftalen. Det enkelte gruppemedlem, jævnfør pkt. e, er dog berettiget til at aftale
individuelle bestemmelser med FG om begunstigelse.

d) Forsikringstiden
Omfatter perioden fra gruppemedlemmets respektive
medforsikrede ægtefælle/samlevers/barns indtræden
under gruppelivsaftalen og indtil udtræden sker efter
forsikringsaftalens bestemmelser, eller som følge af
gruppelivsaftalens ophør eller individuelt ifølge aftale.
e) Gruppemedlemmerne
De personer, der ifølge gruppelivsaftalen mellem FG
og forsikringstageren er indtrådt i aftalen som ejere af
den aftalte forsikringsdækning.
f) Samliv/samlever
Omfatter såvel samliv mellem personer af samme
køn som samliv mellem personer af forskelligt køn,
når der ikke foreligger ægteskabshindring.
g) Ægteskab/ægtefælle
Omfatter tillige registreret
partner.

partnerskab/registreret

h) Visse kritiske sygdomme
Kritisk sygdom dækkes efter FGs bestemmelser om:
”Dækning ved visse kritiske sygdomme i tilslutning til FGs gruppelivsaftaler og forsikringsbetingelser”, der udleveres som et tillæg til gruppelivsaftaler, der omfatter kritisk sygdom.

§ 4. Samlivsforhold omfattet af forsikringsaftalen
Stk. 1. Et gruppemedlems samlever er omfattet af en
gruppelivsaftales ægtefælledækning, og samleverens
biologiske børn og adoptivbørn er omfattet af en
gruppelivsaftales børnedækning, hvis følgende betingelser er opfyldt:
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.

§ 5. Indtræden af forsikrede
Stk. 1. Indtræden under gruppelivsaftalens forsikringsdækninger er betinget af, at der gives – efter
FGs skøn - tilfredsstillende risikooplysninger, herunder oplysning om helbredsforhold. Bestemmelserne
fremgår af gruppelivsaftalen tillige med betingelserne
for ændringer i den aftalte forsikringsdækning.
Stk. 2. Forsikringsdækningen begynder, når FG uden
forbehold har antaget forsikringen, medmindre anden
ikrafttrædelsesdato er aftalt.
Stk. 3. Hvis forsikringstageren eller forsikrede giver
FG urigtige oplysninger ved indtræden under forsik-

ringsaftalen eller ved ændring af forsikringsdækningen, er retsvirkningerne som anført i Forsikringsaftalelovens §§ 4 - 10.

§ 6. Undtagen risiko
Stk. 1. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder,
oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på
dansk område bortfalder forsikringsdækningen. Erhvervsministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand
skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det
tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes.
Stk. 2. Uden for dansk område dækker forsikringen
ikke dødsfald, der er en følge af aktiv deltagelse i krig,
oprør eller lignende operation.

§ 7. Udbetaling ved gruppemedlemmets død
Stk. 1. Gruppelivsaftalens dødsfaldsdækning udbetales, hvis gruppemedlemmet afgår ved døden i forsikringstiden, jævnfør § 3 d.
Stk. 2. Medmindre andet særligt er meddelt FG af
gruppemedlemmet eller fremgår af gruppelivsaftalen,
udbetales dødsfaldsdækningen til gruppemedlemmets ”nærmeste pårørende” efter reglerne i Forsikringsaftalelovens § 105 a, såfremt gruppemedlemmet
er blevet omfattet af gruppelivsaftalen efter 1. januar
2008. ”Nærmeste pårørende” er grupppemedlemmets
ægtefælle, en samlever, der opfylder kravene i stk. 3,
børn, arvinger ifølge testamente eller arvinger ifølge
loven.
Såfremt gruppemedlemmet er blevet omfattet af
gruppelivsaftalen før 1. januar 2008, er samlever kun
omfattet af begrebet ”nærmeste pårørende”, hvis det
er aftalt med gruppemedlemmet eller forsikringstageren.
Stk. 3. 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.
Stk. 3. Retten til dødsfaldsdækning bortfalder, hvis
der ikke findes en berettiget ifølge særlig begunstigelsesbestemmelse, gruppelivsaftalens begunstigelsesbestemmelse, testamente eller legale arvinger.
Stk. 4. Børnesum udbetales som bestemt i gruppelivsaftalen.

Stk. 5. Udbetalinger ved ægtefællens død sker til
gruppemedlemmet. Udbetalinger efter gruppemedlemmets død, jævnfør stk. 3 sker til gruppemedlemmets nærmeste pårørende.
Stk. 6. Ægtefællen kan ikke gyldigt tilbagekalde eller
ændre gruppelivsaftalens bestemmelser om begunstigelse under ægtefælledækningen.
Stk. 7. Bestemmelserne anført ovenfor i stk. 4, 5, og
6 gælder tillige samlivsforhold, når reglerne i § 4 er
opfyldt.

§ 9 Forsikringsdækningens ophør
Fra medlemmets side kan gruppelivsforsikringen
opsiges med mindst 1 måneds varsel til en måneds
udløb. Forsikringsdækningen ophører automatisk ved
udmeldelse af Finansforbundet eller ved udgangen af
den måned, hvor medlemmet fylder 67 år (gruppeliv
1), gruppeliv 2 ved udgangen af det år hvor medlemmet fylder 35 år. Desuden ophører forsikringsdækningen automatisk i tilfælde af præmierestance ud
over 1 måned fra forfaldsdato.

§ 10 Fortsættelsesforsikring
Et Gruppemedlem er i indtil 6 måneder efter udtrædelse af en gruppelivsaftale berettiget til at oprette
fortsættelsesforsikring i FG efter bestemmelserne i
”Forsikringsbetingelser for fortsættelsesforsikring”, uden afgivelse af helbredsoplysninger.

§ 11 Lovvalg og klageadgang
Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om
forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt,
finder anvendelse i det omfang denne lovgivning ikke
er fraveget ved bestemmelser i forsikringsaftalen.
Stk. 2. FG er tilsluttet „Ankenævnet for Forsikring“,
som behandler klager fra forbrugerne vedrørende
forsikringsforhold.
Stk. 3. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et
særligt klageskema. Skemaet kan rekvireres hos FG,
Ankenævnets sekretariat, Forbrugerrådet samt Forsikringsoplysningen.
Stk. 4. Når klagen indleveres, skal der betales et
gebyr fastsat af Ankenævnet. Får klageren helt eller
delvist medhold i klagen, tilbagebetaler Ankenævnet
gebyret.

§ 8 Udbetaling af ægtefælledækning
Stk. 1. Forsikringssummen udbetales, når gruppemedlemmets ægtefælle dør i forsikringstiden.
Stk. 2. Ophører ægteskabet som følge af separation
eller skilsmisse, bortfalder retten til udbetaling ved
ægtefællens død fra separationens eller skilsmissens
dato.
Stk. 3. Ophører ægteskabet som følge af gruppemedlemmets død før ægtefællen, bortfalder retten til
udbetaling ved ægtefællens død, når der er forløbet
30 dage fra gruppemedlemmets død.
Stk. 4. Børnesum ved ægtefællens død, udbetales
som bestemt i gruppelivsaftalen.

§ 12 Ophævelse af forsikringsordningen
Gruppelivsordningen kan fra Finansforbundets side
kun ophæves på grund af manglende tilslutning, eller
hvis det besluttes på et landsmøde. I tilfælde af ophævelse tager landsmødet stilling til midlernes anvendelse.

§ 13 Rådighedsforhold
Gruppemedlemmernes rettigheder efter gruppelivsaftalen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden
måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning.

