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Gruppelivsforsikring for medlemmer af  
Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF)  

 

Vilkår for gruppelivsforsikringen 
 

Gruppelivsaftale 98519 
 

Dækningskategori 1-4 
 
 

§ 1  
Indledning 

 
Stk. 1 
 
Du er omfattet af gruppelivsforsikringen i en af dækningskategorierne 1-4, jf. § 4. Gruppelivsforsik-
ringen kan opretholdes så længe du er medlem af HKKF, jf. dog § 3 om ophør af gruppelivsforsik-
ringen.  
 
Vilkår for gruppelivsforsikringen gælder for dækningskategori 1-4. Det betyder, at der kan være 
bestemmelser nedenfor, som ikke gælder for dig. Det afhænger af, hvilken dækningskategori du er 
omfattet af. 
 
Stk. 2 
Du kan du se dine dækninger og forsikringssummer efter gruppelivsaftalen på PensionsInfo. Du kan 
kun være omfattet af gruppelivsforsikringen én gang, selvom du har flere medlems- eller ansættel-
sesforhold. 
 
Stk. 3 
Du kan se dækninger, forsikringssummer og betingelser der gælder for gruppelivsforsikringen, i be-
stemmelserne nedenfor. 
 

 
§ 2 

Særlige bestemmelser for gruppelivsforsikringen 
 
Stk. 1 
Tidsmæssige regler for dækning 
Det er en forudsætning for udbetaling fra gruppelivsforsikringen, at forsikringsbegivenheden, som 
berettiger til udbetaling for den enkelte forsikringsdækning, sker i forsikringstiden. Der udbetales den 
forsikringssum, som var gældende den dag, hvor forsikringsbegivenheden indtrådte. 
 
Stk. 2 
Karensbestemmelse ved ægtefællesum 
Hvis du er omfattet af en dækningskategori, som indeholder ægtefællesum, gælder en særlig ka-
rensbestemmelse. I de første 12 måneder fra det tidspunkt, hvor din helbredserklæring accepteres 
i FG, udbetales ægtefællesummen kun, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller selvmord.  
 
Ved samtidig forstås, at der højst må være 1 måned mellem, at du og din ægtefælle/samlever har 
givet helbredsoplysninger. 
 
Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 
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Hvis din ægtefælle/samlever selv er medlem af HKKF og er blevet optaget i gruppelivsforsikringen 
samtidig med dig, bortfalder karensperioden.  
 
Stk. 3 
Hvis din gruppelivsforsikring indeholder udbetaling af ægtefællesum til en samlever, skal betingel-
serne for samlivsforhold i § 4, stk. 2 i ”Forsikringsbetingelserne for Gruppelivsforsikring” være opfyldt. 
 
Stk. 4 
Hvis forsikringsdækningen indeholder udbetaling af børnesum, fremgår det af § 3 a i ”Forsikrings-
betingelserne for Gruppelivsforsikring”, hvilke børn der er omfattet forsikringsdækningen.  
 
Stk. 5 
Vilkår for fortsættelsesforsikring 
Udtræder du af gruppelivsforsikringen inden udløb, kan du oprette en fortsættelsesforsikring i FG til 
individuel præmie. Fortsættelsesforsikringen skal oprettes senest 6 måneder efter du er udtrådt af 
gruppelivsforsikringen.  
 
Der er ikke forsikringsdækning fra tidspunktet, hvor du udtræder af gruppelivsforsikringen og til fort-
sættelsesforsikringen er trådt i kraft.  
 
Du skal være opmærksom på, at hvis FG ikke modtager din skriftlige accept af tilbud på fortsæt-
telsesforsikring senest på dagen, hvor du udtræder af gruppelivsforsikringen, bliver der tillagt en 
karensperiode på 3 måneder, hvor der ikke er forsikringsdækning. Karensperioden starter fra 
datoen, hvor FG modtager din skriftlige accept af fortsættelsesforsikringen. Der skal ikke betales 
præmie i karensperioden.   
 
Reglerne for fortsættelsesforsikring, herunder regler om karens for dækning, fremgår af ”Forsikrings-
betingelser for fortsættelsesforsikring”, som du finder på FGs hjemmeside, www.fg.dk, under ”Pri-
vat”.  
 
Stk. 6 
Vilkår for gruppelivsforsikringen, som giver en uddybende information om gruppelivsforsikringen, er 
tilgængelige på FGs hjemmeside, www.fg.dk, under ”Privat”. Vilkårene bliver opdateret en gang år-
ligt, eller hvis der sker ændringer af gruppelivsforsikringen, som har betydning for dig.  
 
 

§ 3 
Hvornår ophører gruppelivsforsikringen og hvordan kan gruppelivsforsikringen opsiges 

 
Stk. 1  
Gruppelivsforsikringen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år.  
 
Stk. 2 
Du kan opsige gruppelivsforsikringen skriftligt til FG med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Det 
samme opsigelsesvarsel gælder ved ændring af gruppelivsforsikringen, jf. § 16, stk. 2. Opsigelsen 
er bindende. 
 
Stk. 3  
Gruppelivsforsikringen ophører derudover, hvis du misligholder præmiebetalingen, jf. §§ 11 og 12.  
 
Ved manglende betaling af præmie, jf. § 12, stk. 3, ophører gruppelivsforsikringen ved udgangen af 
det kvartal, hvortil der er betalt præmie. 
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§ 4 

Dækninger og forsikringssummer 
 

Stk. 1 
Du er omfattet af én af følgende dækningskategorier 1-4, jf. § 1, stk. 2: 
 

Dækningskategori 1 

Dækning Forsikringssum 2023 

Dødsfaldssum 

 under 46 år 1.163.000 kr. 
 fyldt 46 år 803.500 kr. 
 fyldt 56 år 486.300 kr. 
 70 år *  0 kr. 

Børnesum 
 under 21 år 116.300 kr. 
 fyldt 21 år 0 kr. 

Ægtefællesum 

 under 46 år 581.500 kr. 
 fyldt 46 år 401.800 kr. 
 fyldt 56 år 243.200 kr. 
 70 år*  0 kr. 

Invalidesum 

 under 46 år 581.500 kr. 
 fyldt 46 år 436.100 kr. 
 fyldt 56 år 290.800 kr. 
 70 år*  0 kr. 

*Dækningen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år 

 

Dækningskategori 2  

Dækning Forsikringssum 2023 

Dødsfaldssum 

 under 46 år 1.163.000 kr. 
 fyldt 46 år 803.500 kr. 
 fyldt 56 år 486.300 kr. 
 70 år*  0 kr. 

Invalidesum 

 under 46 år 581.500 kr. 
 fyldt 46 år 436.100 kr. 
 fyldt 56 år 290.800 kr. 
 70 år*  0 kr. 

*Dækningen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år 
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Dækningskategori 3 

Dækning Forsikringssum 2023 

Dødsfaldssum 

 under 46 år 1.163.000 kr. 
 fyldt 46 år 803.500 kr. 
 fyldt 56 år 486.300 kr. 
 70 år*  0 kr. 

Børnesum 
 under 21 år 116.300 kr. 
 fyldt 21 år 0 kr. 

*Dækningen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år 

 

Dækningskategori 4  

Dækning Forsikringssum 2023 

Dødsfaldssum 

 under 46 år 1.163.000 kr. 
 fyldt 46 år 803.500 kr. 
 fyldt 56 år 486.300 kr. 
 70 år*   0 kr. 

Børnesum 
 under 21 år 116.300 kr. 
 fyldt 21 år 0 kr. 

Ægtefællesum 

 under 46 år 581.500 kr. 
 fyldt 46 år 401.800 kr. 
 fyldt 56 år 243.200 kr. 
 70 år *  0 kr. 

*Dækningen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år 

 
Stk. 2 
Aftrapning af forsikringssummer 
Forsikringssummerne for dødsfaldsdækningen og invalidesummen aftrappes fra den dato, hvor du 
fylder 46 år, og nedtrappes pr. den dato, hvor du fylder 46 år og 56 år, med mindre du er udtrådt af 
gruppelivsforsikringen, jf. § 3. 
 

 
§ 5  

Ændring af dækningskategori 
 

Stk. 1 
Med virkning fra 1. januar 2023 kan du vælge at ændre din dækningskategori til dækningskategori 
A eller dækningskategori B. Se dækninger og forsikringssummer i stk. 4. 
 
Hvis du er omfattet af dækningskategori 3 eller dækningskategori 4, som ikke indeholder invalide-
sum, og du ønsker at ændre til dækningskategori B, skal du give nye helbredsoplysninger, som skal 
godkendes af FG. 
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Hvis du er omfattet af dækningskategori 1 eller dækningskategori 2, kan du ændre til dækningska-
tegori A eller dækningskategori B uden at give helbredsoplysninger. 
 
Stk. 2 
Hvis du ønsker at skifte til dækningskategori B, som indeholder dækning ved invaliditet (invalidesum) 
og du ikke kan give tilfredsstillende helbredsoplysninger på grund af nedsat syn- og/eller hørelse, 
optages du i forsikringen med en begrænsning i forsikringsbetingelserne med følgende klausul(er): 
 
For blindhed 
 

- Der er ikke ret til udbetaling af invalidesummen, hvis erhvervsevnenedsættelsen skyldes 
blindhed. 
 

For døvhed 
 

- Der er ikke ret til udbetaling af invalidesummen, hvis erhvervsevnenedsættelsen skyldes 
døvhed. 

 
Stk. 3 
Ønsker du at skifte dækningskategori, skal du give FG skriftlig besked senest den 1. i måneden 
inden et kvartals afslutning. Forsikringsdækningen for den nye dækningskategori træder herefter i 
kraft den 1. i måneden i næstfølgende kvartal. 
 
Stk. 4 
Dækningskategorier, der kan skiftes til fra 1. januar 2023.  
 

Dækningskategori A   

Dækning Forsikringssum 2023 

Dødsfaldssum 

 under 46 år 1.163.000 kr. 
 fyldt 46 år 803.500 kr. 
 fyldt 56 år 486.300 kr. 
 70 år*   0 kr. 

*Dækningen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år 

 

Dækningskategori B  

Dækning Forsikringssum 2023 

Dødsfaldssum 

 under 46 år 1.163.000 kr. 
 fyldt 46 år 803.500 kr. 
 fyldt 56 år 486.300 kr. 
 70 år*   0 kr. 

Invalidesum 

 under 46 år 581.500 kr. 
 fyldt 46 år 436.100 kr. 
 fyldt 56 år 290.800 kr. 
 70 år*   0 kr. 

*Dækningen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 70 år 
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Stk. 5 
Aftrapning af forsikringssummer 
Forsikringssummerne for dødsfaldsdækningen og invalidesummen aftrappes fra den dato, hvor du 
fylder 46 år., og nedtrappes pr. den dato, hvor du fylder 46 år og 56 år, med mindre du er udtrådt af 
gruppelivsforsikringen, jf. § 3. 
 

 
§ 6 

Udbetaling ved død 
 

Stk. 1  
Forsikringssummen ved dødsfald udbetales, hvis du dør før gruppelivsforsikringen ophører, jf. § 3. 
 
Stk. 2 
Forsikringssummen ved dødsfald udbetales til dine nærmeste pårørende efter forsikringsaftale-
lovens § 105a, medmindre du skriftligt har meddelt FG, at andre skal have udbetalt forsikringssum-
men, se dog særlige bestemmelser nedenfor. Du kan ikke vælge at gøre en særlig begunstigelse 
uigenkaldelig. 
 
Hvis du ved din død efterlader dig en ægtefælle, og har du oprettet en særlig begunstigelse, vil den 
særlige begunstigelse bortfalde.  
 
Hvis du har særligt begunstiget en samlever, men jeres samliv er ophørt på dødsfaldstidspunktet, 
vil den særlige begunstigelse bortfalde, med mindre samlivet er ophørt, fordi den ene af jer har fået 
ophold på institution.  
 
Hvis en særlig begunstigelse er ophørt efter bestemmelserne ovenfor, vil forsikringssummen ved 
dødsfald blive udbetalt til dine ”nærmeste pårørende”, jf. forsikringsaftalelovens § 105a, som er i 
nævnte rækkefølge: 
 

1. Ægtefælle/registreret partner 
2. Samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen eller man har 

boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. 
3. Livsarvinger 
4. Arvinger i henhold til testamente 
5. Arvinger i henhold til arveloven 

 
Hvis du ønsker at oprette en særlig begunstigelse, skal du udfylde en særlig begunstigelse. Det gør 
du via Mit Gruppeliv på www.fg.dk. 
 

 
§ 7 

Udbetaling af ægtefællesum 
 

Stk. 1 
Hvis du er omfattet af en dækningskategori med ægtefællesum, udbetales ægtefællesummen, hvis 
din ægtefælle/samlever dør før gruppelivsforsikringen ophører, jf. § 3. Ægtefællesummens størrelse 
svarer til din alder ved din ægtefælle/samlevers død. 
 
Ægtefællesummen udbetales til dig. 
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§ 8 

Udbetaling af børnesum 
 

Stk. 1 
Hvis du er omfattet af en dækningskategori med børnesum, og efterlader du dig børn under 21 år, 
udbetales en børnesum for hvert barn. 
 

 
§ 9 

Udbetaling ved invalidesum 
 
Stk. 1 
Hvis du er omfattet af en dækningskategori med invalidesum, udbetales invalidesummen, hvis din 
erhvervsevne skønnes varigt nedsat til en tredjedel eller derunder på grund af sygdom eller ulykke, 
før den aftalte udløbsalder for dækningen og inden udgangen af den måned, hvor forsikringen op-
hører, jf. § 3 og jf. klausulerne i § 5, stk. 2.   
 
Nedsættelsen af erhvervsevnen vurderes af FG ud fra en lægelig vurdering af dine helbredsmæssige 
forhold.  
 
Invalidesummens størrelse fastsættes og udbetales på det tidspunkt, hvor FG vurderer, at din ge-
nerelle erhvervsevne varigt er nedsat til en tredjedel eller derunder.  
 
Invalidesummen udbetales til dig. 
 
Stk. 2 
Livstruende- og uhelbredelig sygdom 
Invalidesummen kan udbetales, selvom betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis du som følge af 
livstruende- og uhelbredelig sygdom er i terminalfasen. 
 
Stk. 3 
Frist for anmeldelse 
Hvis du udtræder af gruppelivsforsikringen, skal skriftlig anmodning om udbetaling være fremsat 
overfor FG inden 6 måneder efter udløbet af forsikringstiden, jf. § 2, stk. 1. Ved udløbet af denne 
tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af invalidesum ved invaliditet, der ikke er anmeldt. 
 
 

§ 10 
Præmiefri dækning 

 
Stk. 1 
Du kan søge om præmiefri dækning, hvis din erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke ned-
sættes til en tredjedel eller derunder. Den præmiefri dækning kan ydes i maksimalt 3 år, dog længst 
til gruppelivsforsikringens ophør, jf. § 3. 
 
Stk. 2 
Den præmiefri dækning træder i kraft fra det tidspunkt, hvor din erhvervsevne uafbrudt har været 
nedsat til en tredjedel eller derunder i mindst 3 måneder og under forudsætning af, at du efter de 3 
måneder, fortsat er omfattet af gruppelivsforsikringen. 
 
Stk. 3 
Den præmiefri dækning ophører, når betingelserne for præmiefri dækning ikke længere er opfyldt 
eller ved udgangen af den måned, hvor gruppelivsforsikringen ophører, jf. § 3. 
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Stk. 4 
Du kan kun opnå præmiefri dækning for en samlet periode på i alt 3 år, uanset om du opfylder 
betingelserne for præmiefri dækning flere gange i forsikringstiden.  
 
Stk. 5 
Når den præmiefri dækning ophører, kan du genindtræde i gruppelivsforsikringen uden at give nye 
helbredsoplysninger, forudsat, at du indtræder i umiddelbar forlængelse af ophør af den præmiefri 
dækning. 
 
Er gruppelivsforsikringen ophørt, jf. § 3, kan du ikke genindtræde i gruppelivsforsikringen. 
 
Stk. 6 
Præmiefri dækning gælder ikke for din medforsikrede ægtefælle/samlever. 
 
Stk. 7 
Frist for anmeldelse 
Hvis du udtræder af gruppelivsforsikringen, skal skriftlig anmodning om præmiefri dækning være 
fremsat overfor FG inden 6 måneder efter udløbet af forsikringstiden, jf. § 2, stk. 1. Ved udløbet af 
denne tidsfrist bortfalder retten til præmiefri dækning, der ikke er anmeldt. 
 
 

§ 11 
Præmiens betaling 

 
Stk. 1 
Præmien betales via Betalingsservice eller via FI-kort (indbetalingskort), hvis betalingen ikke er til-
meldt Betalingsservice. FG har ret til at afvise anden betalingsmåde, også selvom betalingen er 
rettidig. 
 
Stk. 2 
Betaling via indbetalingskort og påmindelse om betaling medfører gebyr. Gebyr for betaling via ind-
betalingskort udgør 25 kr. pr. betaling. Gebyr ved påmindelse udgør 100 kr. pr. påmindelse. Be-
løbene gælder til andre beløb oplyses. 
 
Stk. 3 
Betales præmien ikke via Betalingsservice eller via indbetalingskort, har FG ret til at opsige gruppe-
livsforsikringen til ophør i henhold til § 12, stk. 3. 
 
 

§ 12 
Præmie, betalingsfrister mv. 

 
Stk. 1 
Præmien fastsættes for et år ad gangen i samarbejde med HKKF. Præmien fastsættes på baggrund 
af gruppens aldersmæssige sammensætning og FGs tariffer, der er anmeldt til Finanstilsynet samt 
gruppens risikoregnskab. 
 
Stk. 2 
Præmien opkræves forud ved hvert kvartals begyndelse. 
 
Stk. 3 
Præmien betales årligt via Betalingsservice. Tilmeldes betalingen ikke til Betalingsservice, betales 
præmien via indbetalingskort. Betalingsfristen er 21 dage efter første påkrav. Betales præmien ikke 
sender FG en påmindelse, hvori der er oplyst en betalingsfrist på opkrævningsblanketten. Betales 
præmien fortsat ikke sender FG et opsigelsesbrev, der indeholder virkningerne af manglende 
betaling og oplysninger om mulighederne for at få genoptaget gruppelivsforsikringen.  
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Betales præmien ikke senest 21 dage efter modtagelse af opsigelsesbrevet, ophører gruppelivsfor-
sikringen uden yderligere varsel. 
 
Stk. 4 
Ved dødsfald tilbagebetaler FG præmie for den periode, der er betalt ud over dødsdagen, til afdødes 
bo. 

 
 

§ 13 
Omkostninger, garantipræmie og bonus 

 
Stk. 1  
Til dækning af omkostninger og garantipræmie sker der fradrag i præmien. Størrelsen af omkost-
ningerne og garantipræmie fastsættes af FG i henhold til enhver tid gældende bonusregulativ, der 
er anmeldt til Finanstilsynet. 
 
Stk. 2  
En eventuel bonus anvendes til at nedsætte de fremtidige præmier og/eller til at forbedre dækning-
erne i gruppelivsforsikringen. 
 
Stk. 3  
FG vurderer årligt i samarbejde med HKKF, hvor meget bonus der kan anvendes til ovenstående. 
 
Stk. 4  
Du får ikke udbetalt bonus, når gruppelivsforsikringen ophører.   

 
 

§ 14 
Skatte- og afgiftsforhold 

 
Stk. 1 
Gruppelivsforsikringen er omfattet af pensionsbeskatningslovens regler. For gruppelivsforsikringen 
gælder: 
 
Beskatningsform: ”Livsforsikring uden fradragsret”. Det betyder, at forsikringssummerne er skattefri 
ved udbetaling, men der skal i visse tilfælde betales boafgift, alt afhængig af modtagers slægtsfor-
hold til dig. Der betales boafgift i henhold til den til enhver tid gældende boafgiftslov. 
 
Du kan læse mere om afgift af en eventuel udbetaling på www.fg.dk. 
 

 
§ 15 

Anmeldelse af sygdom eller dødsfald 
 
Stk. 1 
Ansøgning om udbetaling ved dødsfald skal sendes til FG. Ansøgningsblanket kan findes på 
www.fg.dk. 
 
Stk. 2 
Ansøgning om udbetaling ved invaliditet (invalidesum) kan ske via Mit Gruppeliv på www.fg.dk. 
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§ 16 

Ændring af gruppelivsforsikring 
 
Stk. 1  
FG kan ændre forsikringsbetingelser og tarif med 1 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.  
 
Stk. 2 
Ved ændring af forsikringsbetingelserne og ved tarifændringer som medfører højere præmie, er du 
berettiget til at opsige gruppelivsforsikringen, jf. § 3 stk. 2. 

 
 

§ 17 
Undtagen risiko 

 
Stk. 1  
Under krigstilstande, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på 
dansk område bortfalder forsikringsdækningen. 
 
Stk. 2  
Ressortministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte 
tilstand skal anses for indtrådt, og i bekræftende fald om det tidspunkt hvorfra fareforøgelsens ind-
træden og ophør skal regnes. 
 
Stk. 3  
Uden for dansk område dækker gruppelivsforsikringen ikke dødsfald, der er en følge af aktiv deltag-
else i krig, oprør eller lignende operation. Begrænsningen gælder ikke, hvis du er udsendt af den 
danske stat, og arbejdet foregår i FN-, EU- eller NATO-regi. Det betyder, at FG dækker, når soldater 
er udsendt som led i FNs, EU’s eller NATOs fredsskabende eller fredsbevarende operationer. 
 
 

§ 18 
Generelle regler og forsikringsbetingelser 

 
Stk. 1 
For forsikringen gælder forsikringsbetingelserne:  
 
”Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring”, og 
”Forsikringsbetingelser for Fortsættelsesforsikring”, 
 
med mindre andet fremgår af aftalen. 
 
Stk. 2  
Der er følgende afvigelser fra de i stk. 1 nævnte forsikringsbetingelser: 
 
I ”Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring”: 
 

 § 14: Bestemmelsen om bidragsfri dækning under orlov gælder ikke. 
 
Stk. 3  
Ved uoverensstemmelser mellem forsikringsmeddelelsen, Vilkår for forsikringen og gruppelivsafta-
len, er det gruppelivsaftalen der er indgået mellem FG og HKKF om gruppelivsforsikring, der er den 
gældende. 
 
Stk. 4 
FG er ved enhver udbetaling berettiget til at kræve forevist dokumentation, som er nødvendig efter 
FGs skøn. 
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Stk. 5 
FG er tilsluttet PensionsInfo, hvor du kan se hvilke ydelser du er berettiget til efter gruppelivsforsik-
ringen.  
 
Stk. 6 
FG sender breve til dig via e-Boks uanset om du får notifikationer fra e-Boks.   
 
 

§ 19 
Rådighedsforhold 

 
Stk. 1 
Dine rettigheder efter gruppelivsforsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde 
gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning. 
 
Stk. 2 
Dine rettigheder efter gruppelivsforsikringen indebærer desuden ikke noget krav på en kontant godt-
gørelse (tilbagekøbsværdi eller bonus), når du udtræder af gruppelivsforsikringen. 
 

 
§ 20 

Lovregler 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 forsikringsaftalen. 
 
Stk. 2  
FG er tilsluttet ”Ankenævnet for Forsikring”, som behandler klager fra forbrugerne vedrørende for-
sikringsforhold. 
 
Stk. 3  
Klager til ankenævnet sker digitalt fra ankenævnets hjemmeside, www.ankeforsikring.dk. Du kan 
læse mere om dine klagemuligheder på www.fg.dk. 
 
Stk. 4 
Når klagen indleveres, skal der betales et gebyr fastsat af ankenævnet. Får du helt eller delvist 
medhold i klagen, tilbagebetaler ankenævnet gebyret til dig. 
 

 
§ 21 

Forsikringsformidling 
 
Stk. 1  
FG er forsikringsformidler, og FG formidler og indgår gruppelivsaftaler på vegne af FGs ejerselska-
ber, som alle er livsforsikringsselskaber. FG har indgået Forsikringsformidlingsaftale med ejersel-
skaberne og FG yder forsikringsformidling inden for rammerne af ejerselskabernes tilladelse til at 
drive forsikringsvirksomhed. FGs ejerselskaber ejer en lige stor del af FG. 
 
FGs ejerselskaber er:  
 

- Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, CVR-nr. 24256146,  
- Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S, CVR-nr. 64145711 
- Sampension Livsforsikring A/S, CVR-nr. 55834911, og 
- Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, CVR-nr. 24260577  
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Stk. 2 
FG modtager vederlag for formidlingen fra FGs ejerselskaber. Du kan få størrelsen af vederlaget 
oplyst ved henvendelse til FG. 
 
Stk. 3 
FG er registreret som forsikringsformidler i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. Kontrol 
af registreringen kan ske på Finanstilsynets hjemmeside www.ft.dk, under ’Register over forsikrings-
formidlere og accessoriske forsikringsformidlere’. 
 
Stk. 4  
Du kan læse mere om forsikringsformidling på www.fg.dk, bl.a. om i hvilket omfang FG yder rådgiv-
ning samt information om klagemuligheder. 
 

 
§ 22 

Databeskyttelse 
 

Stk. 1  
FG er underlagt de til enhver tid gældende regler om databeskyttelse. Det betyder, at FG behandler 
dine personoplysninger som, bl.a. CPR-nr. og helbredsoplysninger sikkert og fortroligt, så oplys-
ningerne ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller ændres ved en fejl. 
Stk. 2 
FG indsamler og behandler kun persondata, som er nødvendige for administration af forsikringen, 
og persondata slettes, når det ikke længere er nødvendigt for FG at beholde oplysningerne. 
 
Stk. 3 
FG har i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse udpeget en databeskyttelsesrådgi-
ver, som bistår i afklaringen af spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Du kan læse mere om FGs 
behandling og beskyttelse af persondata på www.fg.dk i FGs persondatapolitik. 
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