Forenede Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for Fortsættelsesforsikring
Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2020 og erstatter
tidligere betingelser af 1. januar 2016

§ 1. Fortsættelsesforsikring
Stk. 1. Forsikringsbetingelserne gælder for fortsættelsesforsikring oprettet i FG.
§ 2. Aftalegrundlag
Stk. 1. Fortsættelsesaftalen indeholder de overordnede
bestemmelser om forsikrede, indtræden og udtræden af
fortsættelsesforsikringen samt forsikringsdækningens
omfang m.v.
Stk. 2. Forsikringsbetingelserne for fortsættelsesforsikring
gælder uanset de betingelser, som var gældende for den
gruppelivsaftale, der giver adgang til at oprette fortsættelsesforsikringen.
Fortsættelsesforsikringen kan dog højst have de forsikringsdækninger, forsikringssummer og den udløbsalder, som var
gældende for den gruppelivsaftale, der giver adgang til at
oprette fortsættelsesforsikringen.

b) Forsikringstiden
Omfatter perioden fra fortsættelsesforsikringens ikrafttræden
og indtil udtræden sker efter fortsættelsesaftalens bestemmelser.
c) Samliv/samlever
Omfatter såvel samliv mellem personer af samme køn som
samliv mellem personer af forskelligt køn, når der ikke foreligger ægteskabshindring.
d) Ægteskab/ægtefælle
Omfatter tillige registreret partnerskab/registreret partner.
§ 4. Ikrafttræden
Stk. 1. Oprettelse af fortsættelsesforsikring i FG skal ske
senest 6 måneder efter udtrædelse af en gruppelivsaftale,
der berettiger til at oprette fortsættelsesforsikring. Ved udløbet
af denne tidsfrist bortfalder retten til at oprette fortsættelsesforsikring i FG.

Forsikrede kan med 30 dages varsel til udgangen af et
kvartal fravælge forsikringsdækninger og nedsætte forsikringssummer og udløbsalder. Forsikringsdækninger kan
ikke tilvælges, og forsikringssummer og udløbsalder kan
ikke forhøjes eller forlænges, efter fortsættelsesforsikringen
er oprettet.

Stk. 2. Fra udtrædelse af gruppelivsaftalen og indtil fortsættelsesforsikringen træder i kraft, jf. stk. 5 og 6, er der ikke
forsikringsdækning fra fortsættelsesforsikringen.

Stk. 3. Fortsættelsesforsikringen kan omfatte følgende forsikringsdækninger:

Stk. 4. FG kan kræve dokumentation for, hvilken gruppelivsaftale forsikrede senest har været omfattet af.

a) Dækning ved forsikredes død, herunder børnesum,
jf. § 6
b) Dækning ved forsikredes invaliditet (invalidesum), jf.
§7
c) Dækning ved forsikredes kritiske sygdom, jf. § 2,
stk. 4

Stk. 5. Forsikringsdækningen begynder den dato, hvor FG
modtager forsikredes skriftlige accept af tilbud om fortsættelsesforsikring, under forudsætning af, at FG uden forbehold
kan antage fortsættelsesforsikringen, med mindre senere
ikrafttrædelsesdato er aftalt.

Stk. 4. Kritisk sygdom dækkes efter FGs bestemmelser om:
”Dækning ved visse kritiske sygdomme”. Når der er sket
udbetaling af sum ved kritisk sygdom, er der fortsat dækning,
jf. § 3 b i bestemmelserne om ”Dækning ved visse kritiske
sygdomme”.
Stk. 5. Der er ikke ret til præmiefri dækning ved erhvervsevnetab.
§ 3. Definitioner
a) Forsikrede
Den person, som FG har indgået aftale om fortsættelsesforsikring med, og på hvis liv fortsættelsesforsikringen oprettes.

Stk. 3. Oprettelse af fortsættelsesforsikring kræver ikke afgivelse af helbredsoplysninger.

Stk. 6. Oprettes fortsættelsesforsikringen ikke med forsikringsdækning i umiddelbar forlængelse af gruppelivsforsikringens ophør, træder fortsættelsesforsikringen først i kraft
med forsikringsdækning og præmiebetaling 3 måneder efter,
at FG har antaget forsættelsesforsikringen.
Stk. 7. Fortsættelsesforsikringen ophører på den dato, der er
angivet i forsikringsmeddelelsen. Fortsættelsesforsikringen
ophører endvidere, hvis forsikrede skriftligt opsiger den, eller
præmiebetalingen misligholdes, jf. § 10.
§ 5. Undtagen risiko
Stk. 1. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område
bortfalder forsikringsdækningen. Ressortministeren træffer
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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.
Stk. 2. Uden for dansk område dækker fortsættelsesforsikringen ikke invaliditet eller dødsfald, der er en følge af aktiv
deltagelse i krig, oprør eller lignende operation.
§ 6. Udbetaling ved forsikredes død
Stk. 1. Dødsfaldsdækningen udbetales, hvis forsikrede afgår
ved døden i forsikringstiden, jf. § 3 b.
Stk. 2. Med mindre andet særligt er meddelt FG af forsikrede,
udbetales dødsfaldsdækningen til forsikredes ”nærmeste
pårørende” efter reglerne i forsikringsaftalelovens § 105
a. ”Nærmeste pårørende” er forsikredes ægtefælle, en
samlever, der opfylder kravene i stk. 3, børn, arvinger ifølge
testamente eller arvinger ifølge loven.
Stk. 3. Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles
bopæl og 1) vente, have eller have haft et barn sammen med
forsikrede eller 2) have levet sammen med forsikrede i et
ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste
2 år før dødsfaldet.

varsel, når opsigelsen finder sted inden 30 dage efter meddelelsen om ændringen.
§ 9. Fortrydelsesret
Stk. 1. Forsikrede kan bruge fortrydelsesretten inden for en
frist på 30 dage.
Stk. 2. Fristen regnes fra den dag, hvor forsikrede modtager
dokumentation for fortsættelsesforsikringen i form af forsikringsmeddelelse, der viser dækninger, præmie m.v. Fristen
regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forsikrede har modtaget underretning om, at fortsættelsesforsikringen er oprettet.
Stk. 3. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag, 24.
december eller 31. december, udløber fristen den følgende
hverdag.
Stk. 4. Hvis forsikrede ønsker at bruge fortrydelsesretten,
skal forsikrede give FG skriftlig besked herom.
Stk. 5. Hvis forsikrede har benyttet sin fortrydelsesret, er
forsikringsbegivenheder, der er indtruffet fra oprettelsestidspunktet til tidspunktet for fortrydelsen, ikke dækket af
fortsættelsesforsikringen.

§ 7. Udbetaling af Invalidesum
Stk. 1. Invalidesummen udbetales, hvis forsikredes erhvervsevne i forsikringstiden på grund af sygdom eller ulykke
skønnes varigt nedsat til en tredjedel eller derunder. Såfremt
forsikrede ved lægebehandling, omskoling, genoptræning eller uddannelse kan bringe sin erhvervsevne over førnævnte
grænse, er betingelserne for udbetaling ikke opfyldt.

§ 10. Præmiebetaling og præmieberegning
Stk. 1. Præmien fastsættes for et år ad gangen. Præmien
(tarifpræmien) fastsættes på baggrund af alderen for den
forsikrede og FGs tariffer, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Stk. 2. Nedsættelsen af erhvervsevnen bedømmes af FG
under hensyn til forsikredes helbredsmæssige forhold ud
fra en ren lægelig vurdering. FG er berettiget til at indhente
oplysninger fra læger, der behandler eller har behandlet
forsikrede, og til at lade forsikrede undersøge af en af FG
valgt læge.

Stk. 3. Betales første præmie ikke senest 14 dage efter forfaldsdato, ophører fortsættelsesforsikringen og dermed FGs
ansvar med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen.

Stk. 3. Udbetalingen omfatter den invalidesum, der var gældende den dag, hvor forsikredes erhvervsevne blev skønnet
varigt nedsat i det i stk. 1 nævnte omfang.
Stk. 4. Retten til udbetaling af invalidesum bortfalder ved
forsikredes død, med mindre der inden skriftligt er søgt om
udbetaling over for FG, og forsikrede på dette tidspunkt opfyldte betingelserne anført under stk. 1.
Stk. 5. Er fortsættelsesforsikringen ophørt, skal skriftlig anmodning om udbetaling være fremsat over for FG inden 6
måneder efter udløbet af forsikringstiden, jf. § 3 b. Ved udløbet
af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af invalidesum
for invaliditet, der ikke er anmeldt.
Stk. 6. Når den aftalte invalidesum er udbetalt, ophører forsikredes ret til yderligere udbetaling af invalidesum.

Stk. 2. Præmien forfalder til forudbetaling hvert kvartal.
Præmie og forfaldsdato fremgår af forsikringsmeddelelsen.

Stk. 4. Betales senere præmie ikke senest 21 dage efter
forfaldsdatoen, sender FG påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at fortsættelsesforsikringen ophører,
hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den i påmindelsen
angivne frist.
Stk. 5. Præmien kan kun betales via Betalingsservice. Er
præmien ikke betalt på forfaldsdatoen, gælder ovenstående
regler, således at FG ved første præmie sender en opkrævning, jf. stk. 3, og ved senere præmie sender en påmindelse,
jf. stk. 4.
Stk. 6. Der betales ikke præmie for den i § 4, stk. 4 nævnte
periode på 3 måneder uden forsikringsdækning.
Stk. 7. FG tilbagebetaler præmie for den periode, der er betalt
udover erstatningsdatoen, med mindre der er ret til fortsat
forsikringsdækning.
Stk. 8. Ved dødsfald tilbagebetaler FG præmie for den periode, der er betalt udover dødsdagen, til afdødes bo.

§ 8. Opsigelse af Fortsættelsesforsikringen
Stk. 1. Fortsættelsesforsikringen kan opsiges af forsikrede
med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Opsigelsen er
bindende.

§ 11. Skatte- og afgiftsforhold
Stk. 1. Fortsættelsesforsikringen oprettes som en livsforsikring uden fradragsret.

Stk. 2. FG kan ændre forsikringsbetingelser og tarif med 3
måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 2. Udbetalingerne er skattefri, men FG kan efter lovgivningen være pålagt at tilbageholde afgiftsbeløb.

Stk. 3. Ved ændring af forsikringsbetingelserne og ved
tarifændringer, som medfører højere præmie, er forsikrede
berettiget til at opsige fortsættelsesforsikringen med 30 dages

§ 12. Generelle regler
FG er ved enhver udbetaling berettiget til at kræve forevist
dokumentation, som er nødvendig efter FGs skøn.

§ 13. Rådighedsforhold
Stk. 1. Forsikredes rettigheder efter fortsættelsesaftalen kan
ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til
genstand for omsætning eller retsforfølgning.
Stk. 2. Forsikredes rettigheder efter fortsættelsessaftalen
indebærer ikke noget krav på en kontant godtgørelse (tilbagekøbsværdi) ved udtræden af fortsættelsesforsikringen.
§ 14. Lovvalg og klageadgang
Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i
det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i fortsættelsesaftalen.
Stk. 2. FG er tilsluttet ”Ankenævnet for Forsikring”, som
behandler klager fra forbrugerne vedrørende forsikringsforhold.
Stk. 3. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt
klageskema. Skemaet kan rekvireres hos FG, Ankenævnets
sekretariat, Forbrugerrådet samt Forsikringsoplysningen.
Stk. 4. Når klagen indleveres, skal der betales et gebyr fastsat af Ankenævnet. Får klageren helt eller delvist medhold i
klagen, tilbagebetaler Ankenævnet gebyret.

