FORSIKRINGSOVERSIGT 2018 (3)
Som medlem af CS er du omfattet af nedennævnte forsikringsordninger.
Denne forsikringsoversigt er en kort orientering om din forsikringsdækning og erstatter evt. tidligere.
Oversigten bør opbevares blandt dine øvrige forsikringer eller personlige papirer.

√ CS medlemsforsikring (max til det 70. år)

√ CS frivillig forsikring med ægtefælle/samlever dækning (max til det 62. år og 65. år)
(Sundhedsforsikring er ikke tilvalgt)

Livsforsikring
Ved medlemmets død udbetales til nærmeste pårørende* evt. begunstigede
1)
2)
Før 51 år
kr. 100.000 + 619.000 ............................................................ kr. 719.000
fra 51 - 59 år kr. 100.000 + 376.000 ............................................................ kr. 476.000
fra 60 - 64 år kr. 100.000 + 284.000 ............................................................ kr. 384.000
fra 65 - 69 år kr. 100.000 + 000.000 …………………………………………………….……kr. 100.000
2) Yderligere udbetales en sum for hvert barn under 21 år ........................kr. 50.000
Ved ægtefælle/samlevers** død udbetales til medlemmet
1)
2)
Før 51 år
kr. 50.000 + 619.000 ............................................................ kr. 669.000
fra 51 - 59 år kr. 50.000 + 376.000 ............................................................ kr. 426.000
fra 60 - 64 år kr. 50.000 + 284.000 ............................................................ kr. 334.000
fra 65 - 69 år kr. 50.000 + 000.000............................................................. kr. 50.000
2) Yderligere udbetales en sum for hvert barn under 21 år .......................kr. 50.000

*Det vil sige ægtefælle/samlever** eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger, arvinger
ifølge testamente.
**Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og vente, have, have haft barn
sammen med forsikrede eller leve sammen med forsikrede i ægteskabslignende forhold
på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Bemærk gruppe 2) ingen 2 års regel ved samlevers død.
Husk annullering af ægtefælle/samlever dækningen for gruppe 2), hvis samlivet ophæves.

Erhvervsudygtighed
Hvis medlemmet på grund af sygdom afskediges og erhvervsevne nedsættes med 2/3,
udbetales til medlemmet
2)
før 51 år ....................................................................................................... kr. 408.000
fra 51 - 59 år ................................................................................................ kr. 204.000
fra 60 - 61 år ................................................................................................ kr. 102.000
Hvis et medlem ikke har kunnet afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger,
kan forsikringen i nogen tilfælde være oprettet uden invalidedækningen.
Medlemmet har i så fald fået direkte besked ved indgåelse af aftalen.
1) Forsikringssum fra CS medlemsforsikring
2) Forsikringssum fra CS frivillige forsikring

Heltidsulykkesforsikring
Forsikringssum kr. 1.000.000 (1)
Ved medlemmets invaliditet på grund af ulykke, udregnes erstatningen i forhold til invaliditetsgraden.
Udbetaling fra 5% og tillægserstatning fra 30% invaliditet.
Erstatningsbeløbet udbetales til medlemmet.
Eks. ved 5% invaliditet ydes erstatning på .................................................... kr.
50.000
ved 30% invaliditet ydes erstatning på .................................................. kr. 600.000
ved 100% invaliditet ydes erstatning på ................................................ kr. 2.000.000
Herudover dækkes rimelige udgifter til tandbehandling og lægebehandling foranlediget af ulykkestilfældet.

Medlemmets invaliditet på grund af ulykke i arbejdstiden dækkes endvidere af arbejdsgivers lovpligtige
arbejdsskadeforsikring.

Begunstigelse
Bemærk såfremt du ikke er gift, kan du evt. udfærdige en begunstigelse.
Læs nærmere i forsikringsfolderne eller på hjemmesiden hos Forenede Gruppeliv (FG).
En nem og hurtig måde, at få et overblik over arverækkefølge, samt oprette, ændre eller slette begunstigelser på
CS forsikringsordninger.
Klik ind på www.fg.dk - Mit Gruppeliv og brug dit NemID
Husk altid at annullere dine begunstigelser, hvis der sker ændringer i dit “privatliv”.
(Uigenkaldelig begunstigelseserklæring accepteres ikke).

Præmie - Information
Præmien er oplyst i tilhørende forsikringsfoldere.
Foldere der passer til denne forsikringsoversigt:
Gruppelivsforsikring (aftale 85012) og ulykkesforsikring (policenr. 682-100.000.778) for
CS-medlemmer
CS frivillige forsikring (aftale 90025)

Ønsker du bedre forsikring?
Der er mulighed for at tegne Sundhedsforsikring (operation og behandlingsforsikring).
Er du interesseret i at vide mere herom, kan du finde oplysningerne på www.cs.dk forsikring.

Til orientering
Som ansat i staten, kan du endvidere være omfattet af CFU forsikringsaftale (85034). Præmien vil i så fald
fremgå af din lønseddel. Aftalen er indgået mellem Finansministeriet og Forenede Gruppeliv og har
følgende dækning:

Ved ansattes død
Ved visse kritiske sygdomme
Ved visse kritiske sygdomme for børn u/ 18 år

kr. 370.000 + for hvert barn u/ 21 år kr. 30.000
kr. 100.000
kr. 50.000

Mdr. præmie udgør kr. 108,35

Forsikringsoversigt og begunstigelse for denne ordning (85034) kan ses på www.fg.dk
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