Øvrige relevante forsikringer
Arbejdsskade
Kommer du til skade eller får en sygdom i forbindelse med udførelse af dit arbejde,
kan der være tale om en arbejdsskade. Der kan være mulighed for flere forskellige
typer erstatninger, f.eks. varigt mén, erhvervsevnetab, tab af forsørger mv.
Kontakt HK’s HR-afdeling for yderligere hjælp.

Forsikringer for ansatte i HK
Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285.

Erhvervsansvar
Når du i forbindelse med dit erhverv for HK skader 3. mands ting eller person, kan der
blive tale om et ansvar. For at imødegå evt. erstatningskrav har HK tegnet en
erhvervsansvarsforsikring for alle medarbejdere.
Kontakt HK’s HR-afdeling for yderligere hjælp.

Gældende fra
1. januar 2020

Medlemsforsikringer
Som medlem af HK har du også mulighed for at være omfattet af HK Heltidsulykkesforsikring og HK Visse Kritiske Sygdomme. Præmien til disse to forsikringer
opkræves sammen med dit kontingent. Har du flere forsikringer f.eks.
ulykkesforsikring og/eller kritisk sygdom, bliver der udbetalt fra dem alle, såfremt
den samme skade er dækket på begge/alle forsikringerne. Som hovedregel kan du
ikke ”overforsikre” dig, når det drejer sig om personforsikring. Du kan se mere i
medlemsbrochurerne, som du finder på www.hk.dk/forsikring

HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som
medarbejder. I denne brochure kan læse mere om de forsikringer, der er en
del af dit ansættelsesforhold.

Hvem er omfattet af ulykkes- og gruppelivsforsikringen?
Du er omfattet hvis du er ansat i HK Forbundet, A-kassen, en HK-afdeling,
i Trafik & Jernbane eller på Christiansminde.
Er du midlertidigt ansat (under 3 måneder) er du dog ikke omfattet.
Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II , Forsikrings-Aktieselskabet Alka.
Regulering:
Forsikringsdækningerne
reguleres hvert år pr.
1. januar.

Skattemæssige forhold:
En udbetaling fra
forsikringen er fritaget for
indkomstskat og statsafgift.
Der skal dog eventuelt
betales boafgift i henhold til
gældende lovgivning.

Generelt:
De præcise betingelser for
gruppelivsforsikringen,
herunder diagnose for kritisk
sygdom og ulykkesforsikringen,
fremgår af de til enhver tid
gældende forsikringbetingelser
og aftaler.

Hvornår indtræder forsikringsdækningen?
Er du fuldt arbejdsdygtig, sker optagelsen straks ved ansættelsen - og ellers når
du igen er fuldt arbejdsdygtig.
Hvornår ophører forsikringsdækningen?
Du er dækket til udgangen af den kalendermåned, hvori dit ansættelsesforhold
ophører.

Gruppelivsforsikring GL134

Dækning ved Visse Kritiske Sygdomme

Hvilke forsikringsdækninger er der?

Forsikringssummen udbetales, hvis du får diagnosticeret en af følgende sygdomme:

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2020
Alder ved dødsfald
Inden overgang til folkepension

Død sum kr.
661.085

Alder ved diagnose
Inden 70 år

Kritisk sygdom sum kr.
94.083

Heltidsulykkesforsikring - Policenr. 248552285.
Hvilke forsikringsdækninger er der?
Ulykkesforsikringen dækker hele døgnet. Hvis du kommer ud for
et ulykkestilfælde, og bliver invalid eller dør, udbetales der erstatning.
Hvis ulykkestilfældet medfører en invaliditetsgrad på mindst 5 %, udbetales der en
invaliditetserstatning. Erstatningen udgør lige så mange procent af invaliditetssummen, som invaliditetsgraden er fastsat til. Er du på ulykkestidspunktet under 60 år
og fastsættes invaliditetsgraden til 30 % eller derover, fordobles erstatningen.
Bliver dine tænder beskadiget ved et ulykkestilfælde, dækkes rimelige og nødvendige
udgifter til tandbehandling.
Desuden dækkes visse følgeudgifter med indtil 2 % af invaliditetssummen pr. skade,
f.eks. til kiropraktor og lægeordineret fysioterapeut, med op til 32.660 kr.

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2020
Dødsfald som følge af ulykke
Invaliditet som følge af ulykke
Den samlede erstatning ved 100%
invaliditet kan maksimalt udgøre

816.000 kr.
1.633.000 kr.
3.266.000 kr.

For heltidsulykkesforsikringen gælder forsikringsbetingelser nr. 20-8.
Dog undtaget afsnit 11, ferierejsedækningen.
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Ondartet kræft
Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer
Dissemineret sklerose
ALS (amyotrofisk lateralsklerose)
Større organtransplantationer (hjerte, hjerte-lunge, lunge og lever)
Nyresvigt
Muskelsvind
Blodprop i hjertet
Ballonudvidelse i hjertes kranspulsårer
By-pass opererede tilfælde af koronarsklerose
Hjerteklapkirurgi
Blindhed
Døvhed
HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
AIDS
Parkinsons sygdom
Creutzfeldt-Jacobs sygdom
Meningitis
Aorta-sygdom

Dør man inden for 3 måneder efter, at der er stillet diagnose for en kritisk sygdom,
nedsættes dødsfaldssummen med en evt. udbetalt sum ved kritisk sygdom.
Dækningen Visse Kritiske Sygdomme bortfalder, hvis forsikringssummen er udbetalt.
Der kan altså kun ske én udbetaling ved kritisk sygdom i denne forsikring.
Undtagelser vedrørende Visse Kritiske Sygdomme
Hvis du, inden optagelse i ordningen, har fået stillet diagnose for en kritisk sygdom, er
den pågældende diagnose og evt. senere tilsvarende diagnoser ikke dækket.
En tidligere kritisk sygdom kan også betyde, at en eller flere andre diagnoser er
undtaget.
Har der tidligere været stillet diagnose for kræft, er en evt. senere kræftsygdom,
uanset type, ikke dækket. Dog gælder det, at hvis der tidligere har været stillet en
kræftdiagnose, og der er gået minimum 7 år uden behandling eller tilbagefald, vil en
ny kræftdiagnose være dækket. Se mere i betingelserne.

Side 3

Hvem får udbetalingen?
Invaliditetssum og kritisk sygdom udbetales til dig selv.
Ved død før overgang til folkepension
Hvis du ikke har truffet anden bestemmelse, udbetales dødsfaldssummen til dine
”Nærmeste pårørende” (som defineret i Forsikringsaftalelovens § 105 a+b).
Hvis du ikke har indsendt en begunstigelseserklæring til Alka, udbetales
forsikringssummen til dine ”Nærmeste pårørende”. Det betyder, at udbetalingen
sker til den/de personer, du efterlader, og som er nævnt først ud fra denne
rækkefølge:
1. Ægtefælle/registreret partner
2. Samlever
Betingelse:
1) Enten at du og din samlever har fælles bopæl, og venter, har eller har haft barn
sammen.
2) Eller at du og din samlever har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på
den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Særlig begunstigelse
Hvis du vil ændre på udbetalingsbestemmelsen ”Nærmeste pårørende”, kan
du få en begunstigelseserklæring hos HK’s HR-afdeling. Du kan indsætte enhver som
særlig begunstiget på denne forsikring. Det gør du ved at sende den udfyldte
begunstigelseserklæring til Alka.
Ønsker du eksempelvis, at udbetalingen skal ske til din samlever, men vedkommende
endnu ikke opfylder bestemmelsen for udbetaling efter ”Nærmeste pårørende”, se
afsnittet ”Hvem får udbetalingen? ”, skal du indsende en begunstigelseserklæring til
Alka.
Den/de begunstigede personer får derved den samlede sum udbetalt uden om boet,
og uden at dine eventuelle kreditorer kan gøre krav i beløbet.
Du skal dog være opmærksom på, at selvom du har indsat en særlig begunstiget og
hvis du efterlader ægtefælle og/eller livsarvinger (børn, børnebørn og deres børn),
kan disse gøre indsigelse mod begunstigelsen. Det betyder, at udbetalingen til den
begunstigede kan blive reduceret.
Hvis du ønsker at ændre en tidligere indsendt genkaldelig begunstigelse, skal du
indsende en ny begunstigelseserklæring til Alka. Der skal indsendes en begunstigelse
for hver ordning.

3. Livsarvinger
Forklaring: livsarvinger er dine børn, børnebørn og deres børn.

4. Efter testamente
5. Efter arveloven

Hvornår og hvor længe gælder begunstigelsen?
Hvis du indsender en begunstigelseserklæring til Alka, gælder den så længe, du er
tilmeldt ordningen. Hvis du i en periode er udmeldt af ordningen og senere indtræder
igen, træder din begunstigelseserklæring også i kraft igen.

Hvis du for eksempel ønsker, at summen skal udbetales til andre eller skal deles
mellem flere personer, skal du indsende en begunstigelseserklæring til Alka.
Se afsnittet: Særlig begunstigelse.
Forsikringssummen udbetales uden om boet, og uden at dine eventuelle kreditorer
kan gøre krav på beløbet.
Er der ingen arvinger i henhold til begunstigelsesbestemmelse, testamente eller
efter arveloven, sker der ingen udbetaling.
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Hvordan sker anmeldelsen til Alka?

Præmie og skat

Dødsfald, kritisk sygdom eller ulykkeskade skal snarest anmeldes til HK’s
HR-afdeling, som udleverer en anmeldelse. Anmeldelse og nødvendige bilag
sendes til Alka, som foretager det videre nødvendige med hensyn til udbetaling mv.

HK betaler præmien for dig og opgiver præmien til SKAT som udbetalt løn. Du betaler
derfor indkomstskat af præmien, hvorfor en udbetaling vil være skatte- og afgiftsfri.

Anmeldelsesfrist
For at være berettiget til udbetaling skal følgende anmeldelsesfrist overholdes:
➢

3 år fra skaden er sket/diagnosen er stillet.

Overholdes fristen ikke, bortfalder din ret til erstatning.

Boafgift
Du skal betale boafgift i henhold til gældende lov.

Klageadgang
Bliver du og Alka uenige om forsikringsforholdet eller en anmeldt skade og fører en
fornyet henvendelse til Alka ikke til enighed, kan sagen indbringes for:
•

Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V
Telefon 33 15 89 00 mellem 10.00 og 13.00.

Der skal klages på et særligt skema, som kan fås hos Ankenævnet for Forsikring,
Alka, Forbrugerrådet eller Forsikringsoplysningen.
Uenighed om méngrader kan alene indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Generelt
Denne brochure gælder fra 1. januar 2020 og indtil en ny udgives.
Brochuren er et uddrag af de forsikringsordninger, HK har etableret for de ansatte.
De præcise betingelser fremgår af de til enhver tid gældende aftaler og
forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan fås hos Alka.
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