Ny variant af invalidesum
Pr. 1. januar 2020 er der mulighed for at vælge en ny variant af invalidesum:
Halvdelen af invalidesummen udbetales, hvis forsikrede bliver tilkendt ressourceforløb med
ressourceforløbsydelse, og den resterende del af invalidesummen udbetales, hvis forsikrede bliver
tilkendt offentlig førtidspension, alt efter nærmere kriterier. Hvis forsikrede tilkendes offentlig
førtidspension uden et ressourceforløb, bliver hele invalidesummen udbetalt med det samme.
FG bedømmer således ikke graden af erhvervsevnetabet, men følger den offentlige kendelse.
Vi kontakter snarest vores kunder, som har invalidesum med 2/3 erhvervsevnetab som
udbetalingskriterium, da den nye variant er en overvejelse værd. Det er en fordel ved det nye
produkt, at flere personer tidligere i deres sygdomsforløb kan få udbetalt en del af invalidesummen.
Hvis jeres gruppelivsaftale ikke omfatter dækning ved invaliditet, og I ønsker at høre mere om
mulighederne for dækning ved invaliditet og/eller ønsker et tilbud, kan I kontakte kunde@fg.dk.
Brug for en gennemgang af jeres dækninger?
Har I de rette dækninger og summer? Tag fat i jeres Key Account Manager i FG eller kundeafdelingen på kunde@fg.dk
Nye forsikringsbetingelser
Vi tilpasser løbende vores forsikringsbetingelser. Vi arbejder med at gøre dem lettere at forstå, og
vi følger nøje den medicinske udvikling.
1. januar 2020 træder der nye forsikringsbetingelser i kraft. De nye forsikringsbetingelser
indeholder kun forbedringer for de forsikrede og præciseringer. Ændringerne kræver således ikke
varsling om skærpelser overfor de forsikrede.
De væsentligste ændringer er:
Forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme - voksne
Bedre dækning
Ændringerne for voksne indebærer bl.a., at diagnosen ”Kræft” opdeles afhængig af, om der er tale
om en solid kræftsvulst, eller om der er tale om en hæmatologisk sygdom (sygdomme i blod, lymfe
eller knoglemarvens bloddannende celler). Derudover lempes diagnosekravene for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), så kravet om stadieinddeling slettes. Derudover er diagnosen småcellet
lymfocytært lymfom (SLL) indføjet under bestemmelsen om CLL.
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Diagnosen ”Større organtransplantationer” udvides, så transplantation af bugspytkirtel omfattes, og
diagnosen ”Aorta sygdom” udvides, så der også udbetales, når der er udført operation, uanset
størrelsen af aortaudvidelsen.
Derudover er der foretaget præciseringer.
Forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme - børn
Ændringerne for børn svarer til ændringerne i ovenstående afsnit om voksne.
Derudover er der indføjet en bestemmelse om, at det er en betingelse for dækning, at barnet er
levendefødt.
Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring
En bestemmelse om den nye variant af invalidesum er indføjet i § 8.
Derudover er der foretaget præciseringer.
Forsikringsbetingelser for fortsættelsesforsikring
Det præciseres, at forsikringsbetingelserne for fortsættelsesforsikring gælder, uanset de
betingelser, som var gældende for den forsikring, der giver ret til fortsættelsesforsikring.
Derudover indføjes, at når der er sket udbetaling af sum ved kritisk sygdom, vil der fortsat være
dækning, hvis der stilles en anden dækningsberettiget diagnose. I bestemmelsen om ”Opsigelse af
fortsættelsesforsikringen” præciseres, at en opsigelse er bindende.
Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte skadeafd@fg.dk.
Forsikringsbetingelserne kan ses på www.fg.dk
Pristalsregulering 2020
For gruppelivsforsikringer med aftalt pristalsregulering forhøjes forsikringssummerne med 2,41
% i 2020. Forhøjelsen beregnes på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks
for den private og offentlige sektor.
Hvis jeres gruppelivsforsikring ikke allerede reguleres automatisk, så kontakt FGs kundeafdeling
på kunde@fg.dk.
Pensionsdagen
Forsikring & Pension afholder igen i år kampagnen ”Pensionsdagen”. Pensionsdagen er et fælles
brancheinitiativ, der har til formål at engagere danskerne i deres pension.
Pensionsdagen er i år søndag 27. oktober 2019 – årets tema er ”Begunstigelse”.
Ved de forsikrede, hvem der er deres nærmeste pårørende, som skal have udbetalt deres
gruppelivsforsikring, hvis de dør i forsikringstiden? – og har de forsikrede styr på, om en særlig
begunstigelse af en tidligere samlever/ægtefælle fortsat skal gælde?
Mange danskere tror, at arveloven og testamente gælder for pension og livsforsikring, og at en
begunstigelse af en tidligere samlever/ægtefælle automatisk bortfalder ved skilsmisse, eller når
samlivet ophører. Men det gør de ikke. Derfor er det vigtigt, at de forsikrede kender reglerne for arv
og pension – og tager aktivt stilling til, hvem der skal have pengene.
Vi opfordrer derfor til, at I informerer jeres medlemmer/medarbejdere om Pensionsdagen, og
opfordrer dem til at foretage et tjek om udbetalingsbestemmelsen passer til deres situation.
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På www.fg.dk kan de forsikrede se, hvem der er deres nærmeste pårørende og hvornår de
eventuelt skal ændre deres begunstigelse. De kan også læse mere om Pensionsdagen.
I FG sidder vi klar ved telefonerne mandag til fredag fra kl. 9.00 til 15.00 på telefon nr. 39 16 78 85,
og besvarer gerne de spørgsmål, de forsikrede kan have til deres gruppelivsforsikring.
De forsikrede er også – som altid - velkommen til at sende en besked via kontaktformularen.
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