
Docisfaldsdmkning:  Ved dodsfald for udgangen af den mked, hvor du fylder 70 ar, udbetaler vi en forsik-
ringssum efter folgende skala: 

Fyldt alder under 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 
fyldt alder 

45 6r 
45 ar — 56 k inkl. 
57 ar — 60 ar inkl. 
61 ar 
62 6r 
63 6r 
64k 
65k 
66k 
67k 
68k 
69k 
70 ar 

360.000 kr. 
300.000 kr. 
240.000 kr. 
210.000 kr. 
180.000 kr. 
150.000 kr. 
120.000 kr. 
108.000 kr. 

84.000 kr. 
60.000 kr. 
48.000 kr. 
36.000 kr. 

0 kr. 

Den manedlige prnnie udgor 85 kr., som opkrves sammen med kontingentet. 

Fr' Forenede Gruppeliv 

ForcaufingsoveraNt 
for 

ovevenskornstansatte pa 68BrrIqge vHkar sand 
tjenesternandsansatte medllemmer af 

HK/Post & KontrrnunfikaUon 
Welidekampsgade 8 

Postboks 470 
0900 Kobenhavn C 
Ufa ny. 33 30 45 00 

Efter aftale mellem HK/Post & Kommunikation og FG har du en gruppelivsforsikring med nr. 71001. 

Denne oversigt er et uddrag af gruppelivsaftalen og de tilhorende forsikringsbetingelser. 

Ved uoverensstemmelser mellem forsikringsoversigten og aftalen er aftalen den geeldende. 

Forsikringssummer 

Hvad er gruppelivsforsikring? 
Gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikrihg uden opsparing - en sakaldt risikoforsikring - hvor forsikringssummen alene 
udbetales ved din dod, sa Inge du er omfattet af forsikringen. Forsikringen g Ider over hele verden i alle dognets 24 
timer, dog dkker forsikringen ikke ved aktiv deltagelse i krig, opror eller lignende. 

Hvem tilfalder forsikringssummen? 
Ved din dod sker udbetalingen til dine neermeste pArorende. Det vii sige gteflle/samlever* eller hvis en sadan ikke 
efterlades, livsarvinger (born, borneborn, osv.). Efterlader du hverken gteflle/samlever eller livsarvinger, udbetaler vi 
forsikringssummen til arvinger ifolge testamente eller arveloven. 

*Du og din samlever skal leve sammen pa flles bopl og 1) vente, have eller have haft et barn sammen eller 2) have 
levet sammen i et gteskabslignende forhold pa den flies bopl i de sidste 2 ar for dodsfaldet. 



Indswttelse af srIig begunstiget 
Du har ret til at indsmtte andre end "nrmeste paro-
rende" som begunstigede. Det skal ske via Mit Gruppe-
liv, som findes pa www.fg.dk  

Boafgift 
FG skal tilbageholde folgende boafgift af forsikrings-
summen: 

1. icEgtefmller betaler aldrig boafgift. 
2. Der skal betales 15 °/.0 af forsikringssummen i boafgift, 

nar summen tilfalder: 
a) afdodes livsarvinger og stedborn samt disses 

livsarvinger, 
b) afdodes formldre, 
c) afclodes barns eller stedbarns ikke fraseparerede 

gtefmlle, uanset om barnet lever eller er afgaet 
ved doden, 

d) afdodes sam lever, der har/har haft eller venter 
barn med afdode, og personer, der har haft fmlles 
bopl med afdode i de sidste 2 ar for dodsfaidet, 

e) afdocles fraseparerede eller fraskilte mgtefmlle, 
f) afclodes plejeborn, der har haft bopml has afclode 

i en sammenhngende periode pa mindst 5 at*, 
nar opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 
15 ar, og hojst en af plejebarnets formldre har 
haft bopml has afdocle sammen med plejebarnet. 

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

Dog er visse godkendte institutioner fritaget for boafgift. 

Skatter og afgifter 
Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskat-
ningslovens regler. 

Beskatningsform: "Livsforsikring uden fradragsret". 

Forsikringssummen er fritaget for indkomstskat og 40 % 
afgift. 

Udbetaling at forsikringssum 
Anmeldelse af skader sker til HK/Post & Kommunikati-
on, som underretter FG. 

Forsikringens opium.  
Dmkningen ophorer ved udgangen af den maned, hvor 
du udmelder dig af foreningen, dog senest ved udgan-
gen af den maned, hvor dmkningen ifolge gruppelivsaf-
talen ophorer. 

Fortsaettelsesforsikring 
Hvis du udtrmder at gruppelivsaftalen inden udlob, kan 
du oprette en fortsaettelsesforsikring i FG. Fortsffittel-
sesforsikringen kan oprettes med maksimalt de dmk-
finger du havde under gruppelivsaftalen. Fortsmttelses-
forsikringen er dyrere end gruppelivsforsikringen, da du 
skal betale individuel prmmie. Du skal ikke afgive hel-
bredsoplysninger. Hvis du onsker at oprette fort-
smttelsesforsikring, skal du kontakte FG senest 6 ma-
neder efter din udtrmdelse at gruppelivsaftalen. Der er 
en karens pa 3 maneder pa ikrafttraeden, hvis fortsmt-
telsesforsikringen ikke oprettes i umiddelbar forlmngel-
se at gruppelivsforsikringens ophor. 

Prwmie 
Pmmien for gruppelivsforsikringen faststtes for et ar 
ad gangen pa grundlag af gruppens aldersmssige 
sammensmtning. 

Preemien, der kan vre reduceret med bonus, betales 
via HK/Post & Kommunikation. 

Retsgrundlag 
Dansk rets almindelige bestemmelser am forsikringsaf-
taler samt dansk lovgivning i ovrigt gmlder sa Imnge 
lovgivningen ikke er fraveget ved bestemmelser i grup-
pelivsaftalen. 

Forsikringen kan ikke afhmndes eller pantsmttes. 

Opsigelse 
Save' HK/Post & Kommunikation som FG kan opsige 
gruppelivsaftalen med 3 maneders varsel til udgangen 
af et kalenderar. 

Klageadgang 
Hvis du vil klage over FG, beder vi dig i forste omgang 
kontakte den nnedarbejder eller afdeling, som har be-
handlet din sag. Hvis du fortsat mener, vi har truffet en 
forkert afgorelse, kan du kontakte FGs klageansvarlige 
pa mail direktionenfcbdk eller ved brev til FG, 
Direktionen, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby. 

Hvis du ikke er tilfreds med den klageansvarliges afgo-
relse, kan du klage til Ankenmvnet for Forsikring, 
Anker Heegaards Gade 2, 1572 Kobenhavn V, 
www.ankeforsikrimdk. 

Gyldighed 
Denne forsikringsoversigt er gmldende fra den 1. januar 2013 og indtil ny udgives. 

Onsker 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: htto://www.fc.dk  • E-mail: fcifo.dk  

03/13 



Forenede Gruppeliv 

Arveforholdene ved Gruppelivsforsikring 

Hvem tilfalder forsikringssummen? 
Gruppelivsaftalen indeholder bestemmelse om, at forsikredes nmrmeste parorende er indsat som 
begunstigede. Begrebet "nmrmeste parorende" blev pr. 1. januar 2008 wndret til ogsa at omfatte en 
samlever. Har du tegnet forsikringen for 1. januar 2008 er en samlever ikke en del af "nmrmeste 
parorende", medmindre det srligt er aftalt for den enkelte gruppelivsaftale. Kontakt FG, hvis du er i 
tvivl. 

Nmrmeste parorende 
Nmrmeste parorende er i den angivne rmkkefolge: 
1. /Egtefmlle, dog ikke hvis separation foreligger ved dodsfaldet. 
2. En samlever. (Samlever skal leve sammen med forsikrede pa flles bopml og  a)  vente, have 

eller have haft et barn sammen med forsikrede eller b) have levet sammen med forsikrede i et 
mgteskabslignende forhold pa den flles booml i de sidste 2 Ai' for dodsfaldet). 

3. Livsarvinger. 
4. Arvinger ifolge testannente. 
5. Arvinger ifolge loven. 

SrIig begunstiget 
1KKE fradragsberettiget forsikring (skattekode 5) 
Onsker forsikrede, at summen ved dod skal tilfalde andre end nmrmeste barorende, sker dette ved 
skriftlig meddelelse til FG. 

Fradragsberettiget forsikring (ratepension, skattekode 2) 
Onsker forsikrede, at summen ved dod skal tilfalde andre end nmrmeste parorende, kan folgende 
begunstiges: FEgtefmlle, fraskilt mgtefeelle eller livsarvinger, herunder stedborn og disses livsarvinger. 
Endelig kan en samlever eller dennes livsarvinger begunstiges (med en samlever forstas en navngiven 
person, der har fIles bopml med forsikrede. Der er saledes ikke krav om et egentligt samlivsforhold). 
I alle tilfmlde gmlder, at begunstigelseserklmringen skal indeholde den begunstigedes navn, cpr.nr. og 
adresse. 

Hvis forsikringen kommer til udbetaling til mgtefmlle/samlever eller til livsarvinger under 24 ar, kan 
udbetalingen ske i rater over 10 Ai*, udbetalingen beskattes som personlig indkomst. Ved udbetaling til 
andre udbetales belobet som et engangsbelob, og der skal betales en engangsafgift pa 40 %. 
Tilsvarende mulighed gmlder ogsa for de forstnmvnte. I nogle tilfmlde skal der ogsa betales boafgift. 

Boafgift 
For forsikringssummer udgor boafgiften: 
1. iEgtefmller betaler aldrig boafgift. 
2.  Der skal betales 15 % af forsikringssummen i boafgift, nar summen tilfalder: 

a) livsarvinger og stedborn samt disses afkom, 
b) formldre, 
C) afdodes barns eller stedbarns gtefmlle, uanset om barnet lever eller er afgaet ved doden, 
d) samlever, der har/har haft eller venter barn med den forsikrede, og personer, der har haft 

flles bopwl med forsikrede i de sidste 2 ãr for clodsfaldet, 
e) frasepareret eller fraskilt mgteflle, 
f) plejeborn, der har haft bopml i en sammenhmngende periode pa mindst 5 at., nar 

opholdet er begyndt, i den plejebarnet fyldte 15 Ai' og hojst en af plejebarnets formldre 
har haft bopml hos afdode sammen med plejebarnet. 

3. Tilfalder summen andre end de ovenfor nmvnte, betales en boafgift pa 36,25 % af summen. 
Dog er visse godkendte institutioner fritaget for boafgift. 

Forenede Gruppeliv • Krumtappen 4 • Postboks 442 • 2500 Valby • Tlf. 39 16 78 00 • CVR-nr. 64015028 • fg@fg.dk  • www.fo.dk  

Forenede Gruppeliv ejes af: Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv & Pension A/S, cvr-nr. 64145711 • Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, cvr-nr. 24256146 
• Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab NS, cvr-nr. 24260577 • Sampension KP Livsforsikrings a/s, cvr- nr. 55834911 • SEB Pensionsforsikring NS, cvr-nr. 
16420018 • Skandia Link Livsforsikring A/S, cvr-nr. 20952237 



Forenede Gruppeliv 

SrIig begunstigelseserklmring 

Forsikredes navn 	 Cpr.nr. 

Adresse 

Postnr./by 	 Telefon nr. 

E-mail adresse 

Gruppelivsaftale nr. og navn 71001-1 
	

HK/Post & Kommunikation 

Har du ikke gruppelivsaftale nr., og er forsikringen tegnet via arbejdsgiver, kontakt da evt. lonkontoret. 

Jeg brisker, at forsikringssummen i tilfaelde af min dod i forsikringstiden udbetales til: 

Anfor navn og cpr.nr., adresse samt evt. slmgtskab 

Skal flere begunstiges, angives fordeling mellem disse, f.eks. til lige deling eller procentfordeling. 

Vaer opmwrksom pa de smrlige regler, der glder, hvis prmien til gruppelivsforsikringen er 

fradragsberettiget, se afsnittet "Fradragsberettiget forsikring" pa nmste side. 

 

den 
	

20 

Underskrift 

  

Erklringen indsendes i udfyldt stand til Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby. 
Vi bekrfter modtagelsen skriftligt. 

 

Hentet FGnet: 11-02-2014d 
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