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GRUPPELIVSFORSIKRING
Indledning og generelle oplysninger
Forsikringsaftalen
Ved en gruppelivsaftale forstås en overenskomst mellem en virksomhed, en forening eller en
organisation - herefter kaldet forsikringstager - og Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II - herefter kaldet Alka.
Aftalen omhandler gruppelivsforsikring af virksomheders personale eller kundegrupper, foreningers eller organisationers medlemmer, der herefter kaldes gruppemedlemmer.
Forsikringsbetingelserne kan være fraveget i gruppelivsaftalen mellem forsikringstageren og
Alka.
Lov om forsikringsaftaler og dansk lovgivning i øvrigt gælder som supplerende aftalegrundlag, hvis lovene ikke er fraveget i gruppelivsaftalen eller i disse forsikringsbetingelser.
I enhver situation, hvor gruppelivsaftalen og disse forsikringsbetingelser omhandler bestemmelser for ægteskab/ægtefælle, er disse også gældende for registreret partnerskab/registreret partner.

1.

Indtrædelse

1.1
1.1.1

Oplysninger
Optagelse i gruppelivsforsikringen er betinget af, at der gives efter Alkas skøn tilfredsstillende
risikooplysninger - herunder eventuelle oplysning om helbredsforhold. Bestemmelser om
indtræden fremgår af gruppelivsaftalen.

1.1.2

Dækning under gruppelivsforsikringen indtræder den dag, Alka antager forsikringen, medmindre anden ikrafttrædelsesdato er aftalt.

1.1.3

Ved ændring af gruppelivsforsikringen gælder samme regler som ved optagelse i gruppelivsforsikringen.

1.1.4

Er der ved tegningen eller senere af forsikringstageren eller gruppemedlemmet, givet urigtige
eller ufuldstændige oplysninger, er retsvirkningerne som foreskrevet i Forsikringsaftalelovens
§§ 4 - 10.

2.

Udbetaling ved død

2.1
2.1.1

Nærmeste pårørende
Den forsikringssum, der forfalder ved gruppemedlemmets død fremgår af gruppelivsaftalen
leloven § 105 a, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og Alka.

• ægtefælle,
• samlever, der opfylder kravene nedenfor,
• livsarvinger,
• arvinger ifølge testamente,
• arvinger ifølge loven.
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En 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.
2.1.2

Er der ingen arvinger i henhold til begunstigelsesbestemmelse, testamente eller efter loven,
sker der ingen udbetaling.

2.2
2.2.1

Børnesummer
Omfatter gruppelivsforsikringen børnesummer, udbetales disse som bestemt i gruppelivsaftalen. Som børn betragtes også stedbørn og børn i ægteskabslignende forhold jfr. punkt 6.

2.3
2.3.1

Dokumentation
Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan dokumentation, som Alka finder
nødvendig.

3. A

Invalidesum

3.A.1
3.A.1.1

Nedsættelse af arbejdsevnen
Omfatter gruppelivsforsikringen invalidesum, vil retten til udbetaling indtræde, når gruppemedlemmets arbejdsevne - efter datoen for optagelse i gruppelivsordningen, men inden det i
aftalen fastsatte tidspunkt for dækningens ophør, dog senest inden det 67. år - på grund af
sygdom eller ulykkestilfælde varigt er nedsat.

3.A.1.2

En sådan nedsættelse af arbejdsevnen foreligger, når gruppemedlemmet tilkendes offentlig
førtidspension, og arbejdsevnetabet, efter Alkas skøn, primært skyldes helbredsmæssige årsager.

3.A.2
3.A.2.1

Udbetaling
Udbetaling sker til gruppemedlemmet.

3.A.2.2

Efter udbetaling ophører invalidesumsdækningen.

3.A.3
3.A.3.1

Dokumentation
Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan dokumentation, som Alka finder
nødvendig.

3. B

Udløbssum

3.B.1
3.B.1.1

Udbetaling
Omfatter gruppelivsforsikringen udløbssum, udbetales denne som bestemt i gruppelivsaftalen.

3.B.1.2

Udbetaling af udløbssum kan tidligst finde sted ved det fyldte 60. år og skal senest finde sted
ved det 70. år.

3.B.1.3

Udbetaling sker til gruppemedlemmet.

3.B.1.4

Efter udbetaling ophører denne dækning.

3.B.2
3.B.2.1

Dokumentation
Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan dokumentation, som Alka finder
nødvendig.
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4.

Visse Kritiske Sygdomme og børnedækning/kritisk sygdom

4.1
4.1.1

Særskilte betingelser
Gruppelivsforsikringen kan indeholde dækning ved Visse Kritisk Sygdomme og børnedækning/kritisk sygdom hvilket fremgår af gruppelivsaftalen.

4.1.2

For gruppelivsaftaler, der omfatter disse dækninger udleveres særskilte forsikringsbetingelser herfor.

5.

Medforsikret ægtefælle

5.1
5.1.1

Udbetaling
Omfatter gruppelivsforsikringen medforsikring af gruppemedlemmets ægtefælle, udbetales
den ved ægtefællens død forfaldne forsikringssum til gruppemedlemmet.

5.1.2

Hvis gruppemedlemmet er død, sker udbeta

5.2
5.2.1

Ophør
Forsikringen for ægtefællen ophører ved separation/skilsmisse eller samtidig med, at gruppemedlemmet udtræder af gruppen.

5.2.2

Ved gruppemedlemmets død opretholdes ægtefælledækningen dog i 30 dage efter dødsfaldet.

6.

Ægteskabslignende forhold

6.1
6.1.1

Samlivsforhold
Omfatter gruppelivsforsikringen medforsikring af gruppemedlemmets ægtefælle og/eller ret
til børnesummer, sidestilles papirløse samlivsforhold med ægteskab under følgende betingelser:
• Parret skal uafbrudt i de sidste 2 år forud for for-sikringsbegivenheden have haft fælles folkeregisternoteret adresse.
• Parret skal uafbrudt i de sidste 2 år forud for for-sikringsbegivenheden have levet i ægteskabslignende forhold, uden at der i dette tidsrum har foreligget ægteskabshindring efter
lovgivningen.

6.2
6.2.1

Udbetaling
Forsikringssummen ved den medforsikrede samlevers død, udbetales til gruppemedlemmet.
gsaftaleloven.

6.2.2

Ved gruppemedlemmets død opretholdes dækningen for samleveren i 30 dage efter dødsfaldet.

6.2.3

Børnesummer udbetales som bestemt i gruppelivsaftalen.

6.2.4
skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og Alka jfr. punkt 2.
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7.

Skatte- og afgiftsforhold

7.1
7.1.1

Skat og afgift fratrækkes udbetalingen
Skatter og afgifter, som det i henhold til lovgivningen påhviler Alka at tilbageholde, fragår i
udbetalingen.

8.

Undtagen risiko

8.1
8.1.1

Krig
Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder
dækningen efter gruppelivsforsikringen.
Det ansvarlige ministerium 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.

8.1.2

Uden for dansk område dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der er en følge af
aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende.

9.

Præmiebetaling

9.1
9.1.1

Forfald og påkrav
Præmien forfalder til betaling den første dag i hver aftalt præmiebetalingsperiode.

9.1.2

Betales en præmie ikke, ophører forsikringsdækningen den sidste dag i forfaldsmåneden,
dog tidligst 7 dage efter at påkrav har fundet sted.

9.1.3

Præmien beregnes på det til enhver tid til Finanstilsynet anmeldte grundlag.

10.

Rådighedsforhold

10.1
10.1.1

Omsætning
Gruppelivsforsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning og vil i tilfælde af udtrædelse af forsikringsforholdet ikke have opnået
nogen form for værdi.

11.

Bonus

11.1
11.1.1

Fordeling
Gruppelivsforsikringen deltager i Alkas bonusfordeling efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet.
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12.

Præmiefri dækning

12.1
12.1.1

Ved arbejds- og erhvervsudygtighed
Udtræder et gruppemedlem inden det fyldte 67. år på grund af sygdom eller ulykkestilfælde,
der medfører, at den pågældendes arbejds- og erhvervsevne nedsættes til 1/3 eller derunder, kan den i gruppelivsaftalen anførte dækning ved dødsfald opretholdes uden præmiebetaling, så længe arbejds- og erhvervsudygtigheden varer, dog længst i 3 år.

12.1.2

Er forsikringstageren en forening eller en organisation, og er gruppemedlemmet erhvervsudygtig i ovenfor nævnte omfang, uden dog at være udtrådt af gruppen, gælder samme ret til
dødsfaldsdækning uden præmiebetaling i indtil 3 år, for den tid arbejds- og erhvervsudygtigheden varer ud over 3 måneder.

12.1.3

For at præmiefri dækning kan ydes henholdsvis opretholdes, må den forsikrede forevise sådanne bevisligheder for arbejds- og erhvervsudygtigheden, som Alka skønner nødvendige.

12.1.4

Efter udbetaling af invalidesum opretholdes dødsfaldsdækningen uden præmiebetaling i
indtil 3 år, regnet fra den dato fra hvilken offentlig pension er bevilget jf. punkt 3.A.

12.1.5

Præmiefri dækning omfatter også dødsfaldsdækning for medforsikret ægtefælle.

12.1.6

Medforsikret ægtefælles arbejdsudygtighed berettiger ikke til præmiefri dækning.

13.

Ankenævn

13.1
13.1.1

Klagemulighed
Bliver gruppemedlemmet og Alka uenige om forsikringsforholdet, eller en skade gruppemedlemmet har anmeldt, og fører en fornyet henvendelse til Alka ikke til enighed, kan gruppemedlemmet indbringe sagen for:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00 mellem 10.00 og 13.00
Gruppemedlemmet skal klage på et særligt skema, som kan fås hos Ankenævnet, Alka, Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer eller Forsikringsoplysningen.
Når klagen indleveres, skal der betales et gebyr fastsat af Ankenævnet. Får klageren helt eller
delvist medhold i klagen, tilbagebetaler Ankenævnet gebyret.

14.

Forældelse

14.1
14.1.1

Frister
Forældelsesfristen for krav på dødsfaldssummer er 2 år, regnet fra udløbet af det kalenderår,
i hvilket den berettigede fik kundskab om kravet og senest 5 år efter dødsfaldet.

14.1.2

For skader indtrådt 1. januar 2008 eller senere, gælder desuden Forsikringsaftalelovens § 29
af 1. januar 2008 om forældelse. Disse overgangsregler er gældende til 1. januar 2011.

14.1.3

Hvis et gruppemedlem, som har krav på invalidesum eller udløbssum, undlader at fremsætte
det før sin død, bortfalder dette krav ved gruppemedlemmets død.

14.1.4

Hvis et gruppemedlem udtræder af en gruppelivsforsikring med ret til invalidesum og/eller
udløbssum, skal krav om udbetaling heraf fremsættes inden 6 måneder efter udtrædelsen.
Tilsvarende regler gælder ved ændring eller ophør af gruppelivsaftalen.
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15.

Udtræden af gruppen

15.1
15.1.1

Ophør af dækning
Når et gruppemedlem udtræder af sin gruppe, enten ved fratrædelse fra den virksomhed, der
er forsikringstager, eller ved udmeldelse af den forening/organisation, der er forsikringstager, eller fordi den pågældende i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af gruppen, ophører dækningen den sidste dag i den måned, hvori udtrædelsen sker.

16.

Opsigelse og varsling

16.1
16.1.1

Frister
Gruppelivsaftalen kan opsiges såvel af forsikringstageren som af Alka med 3 måneders varsel
til udgangen af et kalenderår.

16.1.2

Såfremt et for Alka anmeldt nyt beregningsgrundlag medfører højere præmie for ordningen,
er forsikringstageren berettiget til at opsige gruppelivsaftalen med 30 dages varsel, når opsigelsen finder sted inden 30 dage efter meddelelsen om forhøjelse.

16.1.3

Alka kan ændre forsikringsbetingelserne med 3 måneders varsel til forsikringens hovedforfald. Hvis en ændring medfører forringede vilkår, er forsikringstageren berettiget til at opsige
gruppelivsaftalen med 30 dages varsel, når opsigelsen finder sted inden 30 dage efter meddelelsen om ændringen.
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