
1 

 

Tilbud om indtrædelse i gruppelivsforsikringen for Luft- og Havnekredsen 
 
Vi har godt nyt til dig, som er omfattet af gruppelivsforsikringen i HK Trafik og Jernbane, eller 
til dig, som måske endnu ikke er gruppelivsforsikret, men som ønsker et godt tilbud. Vi har 
indgået en eksklusiv aftale med Luft – og Havnekredsens Gruppelivsforsikring som vi nu kan 
tilbyde vores medlemmer. 
 
 
Fra den 1. januar 2016 har du mulighed for at indtræde i Luft- og Havnekredsens gruppelivsforsik-
ring. Her kan du vælge mellem tre forskellige pakker:  
 

1. En forsikring med dødsfaldsdækning – hvor dine efterladte får en udbetaling, hvis du mister 
livet – samt ægtefælledækning – hvor du kan få en udbetaling, hvis din ægtefælle eller 
samlever* mister livet 

2. En forsikring med dødsfaldsdækning samt dækning ved visse kritiske sygdomme – hvor 
du kan få en udbetaling, hvis du får en kritisk sygdom 

3. En forsikring med dødsfaldsdækning, ægtefælledækning samt dækning ved visse kriti-
ske sygdomme 

 
*Samlever skal leve sammen med dig på fælles bopæl og 1) vente, have eller have haft et barn 
sammen med dig eller 2) have levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på jeres fælles 
bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 
 
De forskellige forsikringsdækninger har hver en udbetaling på 200.000 kr., og forsikringen ophører 
ved udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år.  
 
 

Undgå at skulle afgive ”tilfredsstillende helbredsoplysninger” 
 
Normalt skal du afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger for at blive optaget i Luft- og Havnekred-
sens gruppelivsforsikring. 
 
Men, hvis du er omfattet af HK Trafik og Jernbanes gruppelivsforsikring og endnu ikke er fyldt 67 år 
ved udgangen af 2015, kan du inden udgangen af november 2015 flytte din nuværende gruppelivs-
forsikring fra HK Trafik og Jernbane til Luft- og Havnekredsens gruppelivsforsikring. Dette kan ske, 
uden at du skal aflevere helbredsoplysninger. Det betyder altså, at du skifter din nuværende forsik-
ring ud med en gruppelivsforsikring under Luft- og Havnekredsen.  
 
Du kan også vælge at beholde din nuværende forsikring hos HK Trafik og Jernbane, og samtidig 
søge om optagelse i Luft- og Havnekredsens gruppelivsforsikring – det vil give dig en solid dobbelt-
dækning. Bemærk dog, at hvis du ønsker dobbeltdækning, så skal du kunne aflevere tilfredsstillende 
helbredsoplysninger for at blive omfattet af Luft- og Havnekredsens gruppelivsforsikring. 
 
Hvis du søger om optagelse i Luft- og Havnekredsens gruppelivsforsikring, efter udløbet af tidsfri-
sten, bør du vente med at opsige din forsikring hos HK Trafik og Jernbane, indtil du ved, om du kan 
blive optaget i den nye gruppelivsforsikring. 
 

Til dig der endnu ikke er forsikret 
 
Hvis du ønsker at sikre dig selv og dine efterladte, er du altid velkommen til at søge om optagelse 
i Luft- og Havnekredsens gruppelivsforsikring. Ved ansøgning om optagelse skal du aflevere hel-
bredsoplysninger og optagelse i forsikringen forudsætter at disse er tilfredsstillende ud fra Forenede 
Gruppelivs skøn. 
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Du kan også forsikre dine børn 
 
Hvis du bliver omfattet af Luft- og Havnekredsens gruppelivsforsikring, har du også mulighed for at 
forsikre dine børn ved visse kritiske sygdomme.  
 
Forsikringsdækningen ”Visse kritiske sygdomme til børn” giver dig ret til en forsikringssum, hvis dit 
biologiske barn/adoptivbarn eller din ægtefælles/samlevers biologiske barn/adoptivbarn, før det 
fyldte 18. år, får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom. Det er en betingelse for dæk-
ning til din ægtefælles/samlevers biologiske barn/adoptivbarn, at barnet bor hos dig og din ægte-
fælle/samlever på diagnosetidspunktet, og har gjort det i mindst 6 måneder forud for diagnosetids-
punktet.  
 
Da dækningen er frivillig er det en betingelse, at de børn der er født, når du ansøger om forsikrings-
dækningen, kan afgive helbredsoplysninger, som kan godkendes af FG. Børn, der bliver født efter, 
at du har tegnet forsikringen og den er trådt i kraft, skal ikke afgive helbredsoplysninger. 
 
(Her skal nok også oplyses hvor stor en sum, der tilbydes og hvad dækningen koster – det kan I jo 
lige selv sætte ind, afhængigt af, hvad I vælger). 
 
 

Det med småt  
 
Hvis du bliver optaget i Luft- og Havnekredsens forsikring eller du flytter din nuværende forsikring 
fra HK Trafik & Jernbane over til Luft- og Havnekredsens forsikring, og du vælger en forsikring med 
ægtefælledækning, skal du være opmærksom på, at der er begrænsninger i forsikringen i de første 
12 måneder efter din indtrædelse.  
 
I denne periode vil ægtefællesummen nemlig kun blive udbetalt, hvis dødsfaldet skyldes et ulyk-
kestilfælde eller selvmord. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager 
personskade.  
 
Bemærk at tilbuddet om dækning ved kritisk sygdom uden afgivelse af tilfredsstillende helbredsop-
lysninger, kun gælder inden for den nævnte tidsfrist for overflytning og optagelse i Luft – og Havne-
kredsens gruppelivsforsikring. 
 
Oversigt over de kritiske sygdomme, som forsikringen dækker: 
 
Du kan finde en oversigt over de kritiske sygdomme, som forsikringen dækker i forsikrings-betingel-
serne for dækning ved visse kritiske sygdomme på Forenede Gruppelivs hjemmeside www.fg.dk. 
 
 

Vigtig forbrugeroplysning til forsikringskunderne 
 

Forskellige udbetalingsbestemmelser 
 
Hvis du er forsikret under HK Trafik og Jernbane, kan du være omfattet af forskellige udbetalings-
bestemmelser om hvem der er berettiget til at få forsikringssummen udbetalt, hvis du mister livet.  
 
Hvis du blev optaget i ordningen før den 1. januar 2008, og du ikke har indsat en begunstigelse, er 
du omfattet af de gamle regler for ”nærmeste pårørende”, som ikke omfatter samlever: 
 
Begrebet ”nærmeste pårørende” ifølge de gamle regler FAL § 105 stk. 5 
 

http://www.fg.dk/
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1. Ægtefælle 
2. Livsarvinger (børn, børnebørn osv.) 
3. Arvinger i henhold til testamente 
4. Arvinger efter arveloven 

 
Hvis du blev optaget i ordningen den 1. januar 2008 eller derefter eller du har indsat en begun-
stigelse, er du omfattet af de nye regler for ”nærmeste pårørende”. De nye regler betyder, at sam-
lever går forud for livsarvinger, hvis begunstigelsen på din forsikring er ”nærmeste pårørende”. Din 
forsikring har automatisk begunstigelsen ”nærmeste pårørende”, hvis du ikke har bestemt, at andre 
skal have forsikringssummen: 
 
Begrebet ”nærmeste pårørende” ifølge de nye regler FAL § 105 a 
 

1. Ægtefælle 
2. Samlever, hvis denne lever sammen med forsikringstageren på fælles bopæl, og har, venter 

eller har haft barn sammen, eller hvis samlever og forsikringstageren har boet sammen i et 
ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet 

3. Livsarvinger ((børn, børnebørn osv.) 
4. Arvinger i henhold til testamente 
5. Arvinger efter arveloven 

 
Forskellen på de nye og de gamle regler er altså tilføjelsen af ”samlever”.  
 
Begunstigelser overføres ikke automatisk hvis du skifter forsikring 
 
Hvis du vælger at bytte din nuværende forsikring i HK Trafik & Jernbane ud med en gruppelivsfor-
sikring under Luft- og Havnekredsens forsikring, og du har indsat en særlig begunstigelse på din 
nuværende forsikring, skal du være opmærksom på, at begunstigelsen ikke automatisk vil blive 
overført til den nye forsikring hos Luft- og Havnekredsen. Du skal altså selv aktivt indsætte en be-
gunstigelse på den nye forsikring, hvis du ønsker en anden begunstigelse end nærmeste pårørende. 
 
Læs mere om forsikringen på HK Trafik & Jernbanes hjemmeside http://www.hk.dk/trafik_jernbane  
 
Alle spørgsmål omkring forsikringerne skal ske til Stig Bargholz på telefon 29636114 eller 
mail stba@os.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Andreas Hasle, formand HK Trafik & Jernbane 
 
 
Og  
 
 
 
Stig Bargholz, formand Luft – og Havnekredsen  
 

 

 

 

 

http://www.hk.dk/trafik_jernbane
mailto:stba@os.dk
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Ja tak, jeg vil gerne skifte min nuværende forsikring hos HK Trafik og Jernbane ud med en forsik-
ring gennem Luft og Havnekredsen. Jeg vælger følgende forsikringspakke (sæt kryds): 

 
Forsikringspakker under Luft og Havnekredsen 
 

 
Forsikringspræmie pr. 
kvartal: 

 
Jeg vælger 
denne: 

 
1 - Dødsfaldsdækning og ægtefælledækning 
 
Dødsfaldsdækning           Sum 
under 70 år                         200.000 kr. 
fyldt 70 år                                       0 kr. 
 
Ægtefælledækning          Sum 
under 70 år                         200.000 kr. 
fyldt 70 år                                       0 kr. 
 

 
      600,00 kr. 

 
 

 
2 – Dødsfaldsdækning og dækning ved visse 
kritiske sygdomme 
 
Dødsfaldsdækning           Sum 
under 70 år                         200.000 kr. 
fyldt 70 år                                       0 kr. 
 
Visse kritiske sygdomme Sum 
under 70 år                         200.000 kr. 
fyldt 70 år                                       0 kr. 
 

 
    1.035,00 kr. 

 

 
3 - Dødsfaldsdækning, ægtefælledækning og 
dækning ved visse kritiske sygdomme 
 
Dødsfaldsdækning             Sum 
under 70 år                           200.000 kr. 
fyldt 70 år                                        0 kr. 
 
Ægtefælledækning             Sum 
under 70 år                           200.000 kr. 
fyldt 70 år                                        0 kr. 
 
Visse kritiske sygdomme  Sum 
under 70 år                           200.000 kr. 
fyldt 70 år                                        0 kr. 
 

 
   1.296,00 kr. 

 

 
 
                                                                      
 
Dato, cpr.nr.  og underskrift:  

 


