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Skandia Link Livsforsikring A/S udtræder af FG 
Skandia Link Livsforsikring A/S udtræder med virkning fra den 1. januar 2022 af ejerskabet til 
Forenede Gruppeliv (FG).  
 
Det betyder, at den solidariske hæftelse for opfyldelse af jeres forsikringsaftale herefter vil påhvile 
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv & Pension A/S, Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, 
Sampension Livsforsikring A/S og Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, samt at FG herefter kun 
formidler forsikringer for disse selskaber.  
 
Ændringen af ejerkredsen medfører ikke ændringer af FG derudover. 
 
Nye services i 2022 
Vi udvikler nye services, og i løbet af 2022 får de forsikrede mulighed for at: 
 

• Se en dækningsoversigt på Mit Gruppeliv – denne oversigt vil erstatte den nuværende 
forsikringsoversigt, I som gruppeledelse er ansvarlig for at udlevere til jeres med-
arbejdere/medlemmer 

• Anmelde alle skader elektronisk via Mit Gruppeliv 
• Få besked om dækninger og vilkår, når de bliver omfattet af en gruppelivsforsikring 
• Få besked, når de bliver udmeldt af en gruppelivsforsikring, herunder om deres mulighed for 

at søge præmiefri dækning eller fortsætte forsikringen med en fortsættelsesforsikring 
 

Ved ophør af forsikringsdækning  
…skal I være opmærksomme på at informere jeres medarbejdere/medlemmer om deres 
forsikringsmuligheder ved fratrædelse. Hvis jeres medarbejdere fratræder deres stilling pga. 
sygdom, mens de har forsikringen, har de mulighed for at søge om præmiefri dækning. Hvis 
fratrædelsen ikke sker pga. sygdom, har de mulighed for at fortsætte forsikringen med en 
fortsættelsesforsikring. De kan læse mere om deres muligheder på www.fg.dk/privat/ophor-af-
forsikringsdaekning/ 
 
Mulighed for indbetaling og indberetning til FG via jeres lønsystem 
Det er muligt at overføre indbetaling og indberette persondata til FG via jeres lønsystem. Ved brug 
af lønsystemet til- og frameldes jeres medarbejdere løbende. På den måde opdateres registreringen 
af medarbejdere til stadighed. 
 
Tag kontakt til kundeafdelingen i FG kunde@fg.dk, hvis I ønsker at høre nærmere om mulighederne 
for brug af jeres lønsystem. 
 
Tilpasning af jeres gruppelivsforsikring   
En gruppelivsforsikring et godt supplement til en pensionsordning og et sikkerhedsnet, hvis uheldet 
er ude. Det er vigtigt, at I med mellemrum regulerer dækningen, så den passer til de forsikredes 
behov. 
 
Gruppelivsforsikring er en enkel forsikringstype, der giver en kontant udbetaling til den forsikrede 
eller den forsikredes efterladte ved mistet erhvervsevne, kritisk sygdom eller død. Den giver en 
økonomisk hjælp og en større tryghed i en svær tid.  
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Med en gruppelivsforsikring i FG er jeres medarbejdere godt dækket ind. Gruppelivsforsikringen 
udbetales, uanset om jeres medarbejdere har andre lignende forsikringer.  
 
Tag fat i jeres Key Account Manager i FG eller kundeafdelingen på kunde@fg.dk og få en drøftelse, 
om I har de rette forsikringsdækninger og forsikringssummer på jeres aftale. 
 
FGnet 
Vi udvikler løbende vores selvbetjeningsportal FGnet. Præmiebreve fremgår nu på FGnet og vil ikke 
længere blive fremsendt med fysisk post eller via mail.  
 
Mange kunder registrerer deres forsikrede i FG via FGnet. For at sikre overholdelse af 
persondatareglerne er det vigtigt, at I løbende til- og afmelder jeres forsikrede, så FG altid har 
opdaterede data.  I får adgang til FGnet ved at gå ind fgnet.fg.dk. Login sker med med-
arbejdersignatur. 
 
Pensionsdagen 
Pensionsdagen er et fælles brancheinitiativ, der har til formål at engagere danskerne i deres pension 
og forsikringer, herunder, hvem der får pengene, når man dør.  
 
Pensionsdagen er i år den 31. oktober 2021. I FG er årets tema ”Hvem får pengene ved din død…?” 
 
Mange danskere tror, at arveloven og testamenter gælder for pension og livsforsikring, og at en 
begunstigelse af en tidligere samlever/ægtefælle automatisk bortfalder ved skilsmisse, eller når 
samlivet ophører. Men sådan er det ikke. Derfor er det vigtigt, at de forsikrede tager aktivt stilling til, 
hvem der skal have pengene. 
 
Vi opfordrer derfor til, at I informerer jeres medlemmer/medarbejdere om Pensionsdagen ved at 
henvise til www.pensionsdagen.dk og derudover opfordrer dem til at foretage et tjek, om 
udbetalingsbestemmelsen passer til deres situation. På www.fg.dk/Livsforsikring kan de læse mere 
om udbetaling af livsforsikring, og hvornår de eventuelt skal ændre deres udbetalingsbestemmelse.  
 
De forsikrede kan se deres pensioner og forsikringer på www.pensionsInfo.dk. 
 
I FG sidder vi klar ved telefonerne mandag til fredag fra kl. 9.00 til 14.00 på telefon nr. 39 16 78 00, 
og besvarer de spørgsmål, de forsikrede kan have til deres gruppelivsforsikring.  
De forsikrede er også – som altid - velkommen til at sende en besked via vores Kontaktformular 
 
Pristalsregulering 2022 
For gruppelivsforsikringer med aftalt pristalsregulering forhøjes forsikringssummerne med 1,49 % i 
2022. 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 og hør nærmere om mulighederne. 
 
 
 

Venlig hilsen 
 

FG 
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