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Nye og bedre services 
Vores overordnede mål er at levere enkle og billige gruppelivsforsikringer. For at opfylde det mål 
skal vores services hele tiden opdateres og tilpasses efter omgivelsernes forventninger og lovkrav 
mv. Vi øger løbende vores digitalisering, så vi kan forbedre services og øge udbuddet af 
serviceydelser.  
 
På grund af efterspørgsel fra kunderne har vi senest optimeret vores system til opkrævning af 
gruppelivspræmie direkte hos de forsikrede via Betalingsservice. Vi kan også opkræve andre typer 
af betalinger hos de forsikrede, f.eks. medlemskontingent. 
 
Derudover har vi indgået en aftale om udvikling af et nyt udbetalingssystem med fintech- og 
konsulentfirmaet Mancofi, som skal bidrage til at effektivisere og smidiggøre vores udbetalinger til 
fordel for vores kunder og de forsikrede. 
 
I 2023 ser vi frem til at introducere digital dækningsoversigt på Mit Gruppeliv - denne vil erstatte den 
nuværende forsikringsoversigt, I som gruppeledelse er ansvarlig for at udlevere til jeres 
medarbejdere/medlemmer.  
 
Det er vigtigt, at alle jeres medarbejdere/medlemmer informeres om deres dækninger og vilkår, når 
de bliver omfattet af en gruppelivsforsikring, og om deres rettigheder ved udtrædelse af 
gruppelivsforsikringen, f.eks. til at søge om præmiefri dækning eller til at fortsætte forsikringen som 
en fortsættelsesforsikring. Derfor forbereder vi en ny service, hvor FG kan tilbyde at informere jeres 
medarbejdere/medlemmer om vilkårene for ind- og udtrædelse af en gruppelivsforsikring.  
 

Ændring af forrentning af bonusoverskud og indestående på bonuskonto i FG  
Renten har svinget i 2022, og vi har ændret forrentningen af bonusoverskud og forrentningen af 
bonusindestående på konto i FG i forhold til tidligere information i FG-Nyt af december 2021. 
Forrentning af bonusoverskud gælder fra 1. juli 2022 til udbetaling af eventuelt bonusoverskud 1. 
marts 2023.  
 

Forrentning af bonus der kommer til udbetaling 

Periode Rentesats 

1. juli 2022 til 31. december 2022 -1,0 % 

1. januar 2023 til 1. marts 2023 -0,3 % 

 

Forrentning af indestående på bonuskonto i FG 

Periode Rentesats 

1. januar 2022 til 31. juli 2022 -1,4% 

1. august 2022 til 8. september 2022 -1,0% 

9. september 2022 til 31. december 2022 -0,3% 

Foreløbig for 2023* -0,3% 
*Satsen er foreløbig og besluttes endeligt november 2023. 
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Omkostningssatserne pr. 1. januar 2023 
Satserne i bonusregulativet pristalsreguleres med 2,18 % i 2023. 
 
Herudover har vi foretaget mindre tilpasninger i bonusregulativet af grundbeløbet for en 
gruppelivsaftale, tillæg for en undergruppe og styktillæg pr. forsikret, som skyldes GDPR og 
kundekendskabsprocedurer. Samtidig har vi fjernet omkostningen for indberetning til FG via 
lønsystem. Kontakt Kundeafdelingen via kunde@fg.dk hvis I har spørgsmål til bonusregulativet. 
 
Pristalsregulering 2023 
For gruppelivsforsikringer med aftalt pristalsregulering forhøjes forsikringssummerne med 2,18 % i 
2023. 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. 
 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 
 
Venlig hilsen 

 
FG 
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