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Hvad er en gruppelivsforsikring?

En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du
kan få. Alle, der er med i en gruppelivsordning, betaler den samme
præmie uanset køn, helbred og
alder. Sagt på en anden måde, det er
en solidarisk forsikringsform. Derfor
skal du heller ikke oplyse os om dit
helbred for at være med.

ringer som f.eks. gruppelivsforsikring
og dermed en ekstra værdi som
medlem af Fødevareforbundet NNF.
Hvem er omfattet af forsikringen?
Forsikringen gælder for alle medlemmer af Fødevareforbundet NNF.
Hvornår er du dækket?
Du er dækket straks fra optagelse
som medlem af Fødevareforbundet
NNF. Forsikringen ophører den
31/12-2019. Dog ophører forsikringen
straks, hvis du melder dig ud eller
slettes af forbundet.

En særlig medlemsfordel
Fødevareforbundet NNF har indgået
aftale med Alka Forsikring om gruppelivsforsikring. Som medlem kan du
få fordelene af billige kvalitetsforsik2

Sådan er du dækket
Gældende fra 1. januar 2018

Alder ved død
Hovedsum kr.
		

Børnesum pr. barn i alderen:
0-16 år
17 år
18 år
19 år

20 år

86.832

21.899

18.771

15.642

12.513

6.257

- 59 år

79.596

21.899

18.771

15.642

12.513

6.257

-

60 år

72.361

21.899

18.771

15.642

12.513

6.257

-

61 år

65.125

21.899

18.771

15.642

12.513

6.257

-

62 år

57.887

21.899

18.771

15.642

12.513

6.257

-

63 år

50.652

21.899

18.771

15.642

12.513

6.257

64 - folkepensionsalder

43.416

21.899

18.771

15.642

12.513

6.257

Overgået til folkepension *

7.236

0

0

0

0

0

Til og med 58 år

Invalidesum og udløbssum udgør 20.626 kr.

Børn:
Som børn regnes også stedbørn og adoptivbørn.
Stedbørn dog kun, hvis de er optaget i husstanden. Dvs. at de er registreret i folkeregistret på
din adresse. I samlivsforhold med over 2 års
varighed sidestilles din samlevers børn med
stedbørn. Dette gælder dog kun, hvis din samlevers børn har samme adresse som dig.

Generelt om invalide- og udløbssum:
Dit krav på invalidesum og udløbssum bortfalder, hvis du ikke har anmeldt det til Alka inden
din død, eller senest 6 måneder efter du udtræder af gruppelivsforsikringen, eller senest 6
måneder efter, at gruppelivsaftalen mellem
Fødevareforbundet NNF og Alka eventuelt er
ophørt.

Regulering:
Forsikringssummerne reguleres ikke.

*Overgået til folkepension
Medlemmer, der ikke er berettiget til udløbssum, er efter overgang til folkepension omfattet
af en hovedsum på 7.236 kr. ved død, hvis
medlemskab af forbundet bevares.

Skattemæssige forhold:
Præmien til forsikringen er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen. En udbetaling fra
forsikringen er fritaget for indkomstskat og
statsafgift. Af dødsfaldssummen skal der
betales boafgift i henhold til gældende lov.
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Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen udbetales, hvis du mister
arbejdsevnen, hvis du dør, eller ved
folkepensionsalderen.

Samtidig nedsættes dækningen ved
død med den udbetalte invalidesum.
Den nedsatte dækning ved død opretholdes indtil 31/12-2019, dog længst
til folkepensionsalderen. Herefter
bortfalder dækningen. Dækningen
ophører samtidig med aftalen.

Invalidesum
Invalidesummen udbetales, hvis du
inden folkepensionsalderen tilkendes
offentlig førtidspension. Dit arbejdsevnetab skal efter Alkas skøn primært
skyldes helbredsmæssige årsager.
Nedsættelsen af arbejdsevnen skal
ske inden for forsikringstiden. Hvis
du er tilkendt offentlig førtidspension
inden optagelse i gruppelivsforsikringen, er du ikke berettiget til invalidesum.
Du skal have opnået 1 års uafbrudt
medlemskab af forbundet, medmindre arbejdsevnetabet skyldes et
ulykkestilfælde. Når invalidesum er
udbetalt, ophører invalidedækningen.

Udløbssum
Udløbssummen udbetales ved folkepensionsalderen. Det er en betingelse, at du:
• ikke tidligere har fået udbetalt
invalidesummen, og
• har være medlem i en uafbrudt
periode siden det fyldte 60. år.
Når udløbssummen er udbetalt, ophører din gruppelivsforsikring.

ØKONOMISK
TRYGHED FOR DIG
OG DINE
EFTERLADTE
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Hvem får udbetalingen ved død?
Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring i Alka er tilrettet, så den
følger de nyeste lovregler om, hvem
der er dine ”nærmeste pårørende”.

3. Livsarvinger
Livsarvinger er dine børn, børne-		
børn og deres børn

4. Efter testamente
5. Efter arveloven

Udbetalingsreglerne bestemmer,
at hovedsummen plus eventuelle
børnesummer udbetales til den/de
personer du efterlader, som er nævnt
først ud fra denne rækkefølge:

Det er meget vigtigt, at du vurderer
din egen private situation og om du
skal foretage dig noget i forhold til
udbetalingsreglerne for din gruppelivsforsikring. Disse udbetalingsregler
kaldes begunstigelsesbestemmelser.

1. Ægtefælle/registreret partner
2. Samlever

Stil dig selv spørgsmålet: ”Hvis jeg
dør i morgen, hvem skal så have min
forsikring udbetalt?” Det er ikke et
rart spørgsmål, men du skylder dine
nærmeste at tage stilling - før det
måske er for sent!

Betingelse:
a) Enten at du og din samlever har 		
fælles bopæl, og venter, har eller 		
har haft barn sammen.
b) Eller at du og din samlever har 		
levet sammen i et ægteskabslig-		
nende forhold på den fælles bopæl
i de sidste 2 år før dødsfaldet
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Hvis du vil ændre på begunstigelsesbestemmelsen
Hvis du for eksempel ønsker, at
summen skal udbetales til andre eller skal deles mellem flere personer,
skal du indsende en begunstigelseserklæring til Alka.

Bemærk: 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 udbetalingen skal
ske til din samlever, men vedkommende endnu ikke opfylder udbetalingsreglerne efter ”nærmeste pårørende” princippet, så skal du indsende en begunstigelseserklæring
til Alka.

Hvis du ønsker at ændre en tidligere
indsendt genkaldelig begunstigelse,
skal du indsende en ny begunstigelseserklæring til Alka.
Hvornår og hvor længe gælder
begunstigelsen?
Hvis du indsender en begunstigelseserklæring til Alka, gælder den så
længe, du er medlem af Fødevareforbundet NNF. Hvis du i en periode
er udmeldt af Fødevareforbundet
NNF og senere bliver medlem igen,
træder din begunstigelseserklæring
i kraft igen.

Forsikringssummen udbetales altid
uden om boet og uden, at eventuelle
kreditorer kan gøre krav på beløbet.
Er der ingen til at modtage forsikringssummen i henhold til begunstigelsesbestemmelsen, testamente
eller efter arveloven, sker der ingen
udbetaling.

Erklæringer efter 1. januar 2008
Hvis Alka har modtaget din begunstigelseserklæring efter 1. januar
2008, følger den automatisk med
dig, hvis du senere bliver medlem af
et andet LO-forbund, som også har
eller får gruppelivsforsikring i Alka.
Hvis du er medlem af flere LOforbund samtidig, gælder begunstigelseserklæringen alle disse
gruppelivsforsikringer. Se hvilke
forbund dette gælder på alka.dk.

Du kan få en begunstigelseserklæring ved henvendelse til Fødevareforbundet NNF eller på nnf.dk. Du
har mulighed for at indsætte enhver
som særlig begunstiget. Du skal
være opmærksom på, at begunstigelsen vil omfatte både hovedsum
og eventuel børnesum - se oversigt
side 3.
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Erklæringer før 1. januar 2008
Hvis Alka har modtaget din begun
stigelseserklæring før 1. januar
2008, gælder den kun for den gruppelivsforsikring, som du var dækket
af, da du indsendte erklæringen.
Hvis du skifter forbund, skal du derfor huske at indsende en ny begunstigelseserklæring.

Hvordan får de efterladte
forsikringen udbetalt?
Hvis du dør, skal det snarest mulig
anmeldes til den lokalafdeling, du har
været tilmeldt. Sammen med anmeldelsen vedlægges kopi af følgende:
• Dødsanmeldelse eller anden 		
dokumentation for dødsfaldet.
• Kopi af eventuel vielsesattest.
• Kopier af eventuelle børns fødselseller dåbsattester.

Hvem får udbetalingen?
Invalidesum
Invalidesummen udbetales til dig selv.
Via din afdeling indsender du en ansøgning til Alka og vedlægger en kopi
af kommunens kendelse om førtidspension.

Fødevareforbundet NNF bekræfter,
at der kan ske udbetaling og sender
herefter anmeldelsen til Alka, der
udbetaler forsikringssummen til
den/de pårørende.

Udløbssum
Udløbssummen udbetales til dig
selv. Via din afdeling indsender du en
ansøgning til Alka.

Ved død efter folkepensionsalderen
Summen udbetales til den person fra
familien eller omgangskredsen, der
har fået boet udlagt til begravelsesudgifter, og ellers til boet.
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Endnu en medlemsfordel
Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring
er en særlig medlemsfordel.
Har du spørgsmål vedrørende forsikringen
kan du henvende dig til din lokale afdeling
eller direkte til Alka Forsikring på telefon
70 12 14 16.

MERE VÆRDI
I DIT
MEDLEMSKAB

Fødevareforbundet NNF
Molestien 7
2450 København SV
Telefon 38 18 72 72
nnf@nnf.dk
nnf.dk

Alka Forsikring
Engelholm Allé 1
2630 Taastrup
Telefon 70 12 14 16
alka@alka.dk
alka.dk
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