Generelt om gruppelivsforsikringen
Som medlem i Lægeforeningen kan du tegne en gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv.
Ægtefæller og samlevere til Lægeforeningens medlemmer kan også tegne en gruppelivsforsikring
på samme vilkår.
Lægernes gruppelivsforsikring er en livsforsikring, hvor du for en beskeden årlig betaling kan sikre
dine efterlevende et godt økonomisk rygstød i en vanskelig situation.
Gruppelivsforsikringen dækker også visse kritiske sygdomme.
For at tegne forsikringen skal du udfylde en tilfredsstillende helbredserklæring.
Flere muligheder for dækning
Vælg mellem fem moduler alt efter dit behov.
Alle forsikringssummer er engangsbeløb og skattefri.

Modul 1 Modul 2
Sum ved død
Alder under 51 år
51 - 62 år, begge år
inklusive
63 - 70 år, begge år
inklusive
Sum pr. efterladt barn
under 21 år
Sum ved visse kritiske
sygdomme
Alder under 60 år
60 - 70 år, begge år
inklusive
Årlig præmie

Modul 3

Modul 4

Modul 5

674.200 1.011.300 1.685.500 2.022.600 2.696.800
583.184

874.775 1.457.959 1.749.550 2.332.734

337.100

505.650

842.750 1.011.300 1.348.400

67.420

101.130

168.550

202.260

269.680

91.017

136.526

227.543

273.052

364.069

70.117
1.320

105.175
1.980

175.292
3.300

210.350
3.960

280.467
5.280

Fradrag og beskatning
De årlige præmiebetalinger ikke fradragsberettiget. Til gengæld er eventuelle udbetalinger
skattefri.
Ved død skal modtageren dog betale boafgift. Ægtefæller er fritaget for at betale boafgift. Se
nærmere information om boafgift under afsnittet herom.
Pantsætning
Ifølge forsikringsbetingelserne §21 kan forsikringen ikke pantsættes.
Dog, er der gjort en undtagelse for Lægernes Pension & Bank, så gruppelivsforsikringen kan
pantsættes til Lægernes Pension & Bank i forbindelse med optagelse af lån og/eller kredit.
Ophør
Forsikringen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år.
Forsikringen ophører også, hvis du melder dig ud af Lægeforeningen. Ophøret sker den følgende 1.
januar.
Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål til Lægeforeningens gruppelivsordning, kan du kontakte medlemsservice på tlf.
35 44 83 23 eller e-mail gruppeliv@dadl.dk.
Du kan ansøge om at tegne forsikringen på www.laeger.dk/laegeforeningens-gruppelivsforsikring.

Begunstigelse og arveforhold
Gruppelivsordningen indeholder en bestemmelse om, at den forsikredes nærmeste pårørende er
begunstiget ved den forsikredes død.
Begrebet nærmeste pårørende er pr. 1.1.2008 ændret til også at omfatte en samlever. Dette gælder
også for de forsikrede, der er kommet med i aftalen før nævnte dato.
1. Ægtefælle. Dog ikke hvis separation eller skilsmisse foreligger ved dødsfaldet.
2. En samlever. Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og
a) vente, have eller have haft et barn sammen med den forsikrede eller
b) have levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de
sidste 2 år før dødsfaldet.
3. Livsarvinger.
4. Arvinger ifølge testamente.

5. Arvinger ifølge lovgivningen:
a) Afdødes forældre eller disses efterkommere (søskende og søskendebørn).
b) Afdødes bedsteforældre eller disses børn (afdødes onkler og tanter, men ikke fætre og kusiner).
Særligt begunstigede
Ønsker du, at summen ved død skal tilfalde andre end dine nærmeste pårørende, kan du ændre
udbetalingsbestemmelsen via Mit Gruppeliv på www.fg.dk (log ind kræver NemID).
Boafgift
For forsikringssummer udgør boafgiften:
1. Ægtefælle/registreret partner betaler aldrig boafgift.
2. Der skal betales 15% af forsikringssummen i boafgift, når summen tilfalder:
a) Livsarvinger og stedbørn og disses børn
b) Afdødes forældre
c) Afdødes barns eller stedbarns ægtefælle, uanset om barnet lever eller er afgået ved døden
d) Samlever, der har/har haft eller venter barn med den forsikrede, og personer, der har haft fælles
bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet
e) Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle
f) Plejebørn, der har haft bopæl i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er
begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos
afdøde sammen med plejebarnet.
3. Tilfalder summen andre end de ovenfor nævnte, betales en boafgift på 36,25% af summen. Dog
er visse godkendte institutioner fritaget for boafgift.

