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Livsforsikring
Forsikringen er tegnet i Forenede Gruppeliv (FG) - aftale 85012 - og dækker alle CS
medlemmer, der betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.

Forsikringsdækning
Sum kr. 100.000 ved medlemmets død inden udgangen af den måned, hvori
medlemmet fylder 70 år.
Sum kr. 50.000 ved ægtefælle/samlevers* død inden udgangen af den måned, hvori
medlemmet fylder 70 år.
* Samlever skal leve sammen med forsikrede på fælles bopæl og 1) vente,
have, have haft et barn med forsikrede eller 2) have levet sammen med
forsikrede i ægteskabslignende forhold på fælles bopæl i de sidste 2 år
før dødsfaldet

Hvem tilfalder forsikringssummen?
Ved medlems død udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende, jf.
forsikringsaftaleloven § 105a, hvis andet ikke er aftalt mellem medlemmet og FG. Er
der truffet særlig aftale, og efterlader medlemmet ved sin død samlevende
ægtefælle, er den særlige begunstigelse ugyldig.
Ved ægtefælle/samlevers* død udbetales forsikringssummen til medlemmet (fælles
adresse), subsidiært medlemmets nærmeste pårørende.
Nærmeste pårørende er følgende personkreds i nævnte rækkefølge efter

Forsikringsaftaleloven (FAL) §105A
1.

ægtefælle

2.

samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn eller har boet
sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet

3.

livsarvinger – børn, børnebørn m.v.

4.

arvinger i henhold til testamente

5.

øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen)
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Nærmere orientering om udbetalingsbetingelser – boafgift og begunstigelse kan
findes på Forenede Gruppelivs hjemmeside www.fg.dk Du er også velkommen til at
kontakte FG på telefon 3916 7800 – eller på kontaktformularen på www.fg.dk

BEGUNSTIGELSE
Klik ind på www.fg.dk - Gå på Mit Gruppeliv - brug dit NemID
På mit Gruppeliv kan du hurtig
-

få noteret en begunstigelse, kun hvis du ikke er gift og evt. ønsker en samlever
begunstiget (hvis kravene i FAL § 105a ikke er opfyldt), måske børn frem for en samlever eller
andre, skal du udfylde en særlig begunstigelse

-

få ændret eller slettet en begunstigelse.

Uigenkaldelig begunstigelseserklæring accepteres ikke på CS forsikringsordninger.
HUSK ALTID at annullere begunstigelser, hvis der sker ændringer i familieforholdene.

Boafgift
0%
15%

ægtefælle
børn, stedbørn og deres børn, forældre, personer med fælles folkeregisteradresse de sidste 2 år før dødsfaldet, samlever med fælles bopæl og
der har/har haft eller venter barn med forsikrede. Fraseparerede eller fraskilt
ægtefælle

36,25% andre.

Klager
Kan der ikke opnås en tilfredsstillende ordning med selskabet, kan der klages til:
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1. 1572 København V
telefon 33 15 89 00 (kl. 10-13) E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
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Medforsikret ægtefælle/samlever
Forsikringen for ægtefælle/samlever ophører:
1.
2.
3.
4.

30 dage efter medlemmets død,
ved skilsmisse, separation eller samlivet ophører,
senest samtidig med, at kontingentbetalingen ophører, eller
med udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år.

Lovgivning
Lov om forsikringsvirksomhed samt dansk rets almindelige regler, med mindre andet
er bestemt i gruppelivsaftalen med tilhørende forsikringsbestemmelser.

Bonus
CS deltager i FG’s bonusordning efter regler anmeldt til Finanstilsynet.

Præmiefri dækning
Hvis et medlem mister 2/3 af erhvervsevnen, kan dødsfaldsdækningen opretholdes
for medlemmet og for medforsikrede ægtefælle/samlever uden præmiebetaling, så
længe erhvervsudygtigheden varer, dog længst i 3 år og max. til det 70. år.
Retten til præmiefri dækning indtræder først fra det tidspunkt, hvor
erhvervsudygtigheden har varet i mindst 3 måneder og under forudsætning af, at
man fortsat er medlem af CS.
Ansøgning om præmiefri dækning skal fremsendes, inden 6 mdr. efter afsked, til CS forsikring.

Rådighedsforhold
Forsikringen kan ikke sælges, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for
omsætning og vil i tilfælde af udtræden af gruppen ikke have nogen værdi.

Fortsættelsesforsikring
Hjemsendte medlemmer under 70 år kan tegne en fortsættelsesforsikring uden afgivelse af
helbredsoplysninger. Fortsættelsesforsikringen kan tegnes med op til samme sum ved død
som var gældende i gruppelivsforsikringen. Dette har alene interesse for personer, hvis
helbredsforhold ikke tillader tegning af forsikring til normal præmie.
Fortsættelsesforsikringen tegnes i FG til individuel præmie – altså ikke til den lave
gruppelivspræmie.
Ønske om fortsættelsesforsikring skal meddeles FG inden 6 måneder efter hjemsendelse.
Fortsættelsesforsikringen omfatter ikke ret til præmiefri dækning.
Vær opmærksom på, at hvis fortsættelsesforsikringen ikke oprettes med forsikringsdækning
i umiddelbar forlængelse af gruppelivsforsikringens ophør, træder fortsættelsesforsikringen
først i kraft med forsikringsdækning og præmiebetaling 3 måneder efter, at FG har antaget
fortsættelsesforsikringen.
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Anmeldelse af dødsfald og udbetaling af dødsfaldssum
Dødsfald anmeldes straks til CS – forsikring telefon 36 90 89 14 eller mail
kirsten@cs.dk
Forsikringssummen bliver udbetalt umiddelbart efter FG har modtaget de fornødne
oplysninger.
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Heltidsulykkesforsikring
Forsikringen er tegnet i TRYG, - policenr. 682-100.000.778 - og dækker alle CS
medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.
Dette er et uddrag af forsikringsbetingelserne og erstatter derfor ikke disse.

Forsikringsdækning
Forsikringssum kr. 1.000.000.
Udbetaling fra 5% invaliditetsgrad og dobbelterstatning ved mén fra 30%.
Hvad dækker forsikringen
Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig
hændelse, der forårsager personskade.
Eks.
- Faldulykker
- Personskade ved færdselsuheld (også fører på motorcykel/scooter/45-knallert)
- Vridskader under sport
- Skader som følge af farlig sport, sket efter den 01.01.2018, er omfattet.

Tandbehandling
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter som følge af en ulykke, hvis
udgifterne ikke dækkes af anden vej, fx den offentlige sygesikring eller en
arbejdsskadeforsikring.
Hvis tanden eller tændernes tilstand før ulykkestilfældet var forringet, kan
erstatningen nedsættes eller bortfalde. Med forringet menes fyldninger, sygdom,
rodbehandling, slid, paradentose mv.
Tandskade opstået ved spisning eller tygning er ikke dækket.

Øvrige behandlingstyper som følge af ulykke hos
• fysioterapeut
• kiropraktor
• zoneterapeut
• akupunktør
• kranio-sekral terapeut
i det omfang, udgifterne ikke betales på anden vis, f.eks. af den offentlige sygesikring
eller af arbejdsskadeforsikringen.
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Fastsættelse af invaliditetsgrad
Invaliditetsgrad (méngrad) fastsættes efter Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES)
méntabel.
På Arbejdsmarkeds Erhvervssikrings hjemmeside, www.aes.dk, ligger oplysninger om
méngrader samt den gældende méntabel.
Eksempler på beregning af erstatninger ved forskellige méngrader

Invaliditetsgrad
5%
30%
100%

Tillægserstatning
0%
30%
100%

Samlet % erstatning Samlet erstatning
5%
60%
200%

50.000 kr.
600.000 kr.
2.000.000 kr.

Følgende undtagelser fra dækningen
1. Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller bestående lidelse.
2. Straks erstatning ved knoglebrud og lignende
3. Følger af ulykkestilfælde forårsaget af sikrede:
• med vilje,
• ved grov uagtsomhed,
• ved selvforskyldt beruselse,
• ved påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer
4. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde og følgerne af et ulykkestilfælde,
der skyldes udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande
herunder borgerkrig.
Dog gælder, at såfremt en sikret person, under udsendelse/besøg/møde i et
krigsområde eller andre tilsvarende urolige områder, skulle blive ramt at et
ulykkestilfælde, vil de skader som almindeligvis også ville være sket under
ferie eller ophold i Danmark, også være omfattet af forsikringen.

Bemærk
Erstatning for skadeslidtes ting samt svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og
udgifter til medicin er ikke omfattet af forsikringen.
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Anmeldelse af ulykke
Skadeanmeldelsen finder du på www.cs.dk under forsikring – medlemsforsikring
Efter udfyldelse fremsendes anmeldelsen til CS pr. post eller scannes til
kirsten@cs.dk Anmeldelsen bliver påtegnet og anlagt i Tryg, hvorfra
skadesbehandlingen foregår.

Geografisk dækning
Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning i alle EU-medlemslande inkl. Norden og
Grønland.
Resten af verden er dækket under rejser og ophold i indtil 12 måneder.

Tilsyn og garantifond
Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for
skadeforsikringsselskaber.

Klagemuligheder
Er du ikke enig i Tryg Gruppeforsikrings afgørelse, så kontakt afdelingen.
Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte
Trygs klageansvarlige afdeling, Postkode j22, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
telefon 44 20 42 91 E-mail: Kvalitet@tryg.dk
Kan der ikke opnås en tilfredsstillende ordning med Tryg Kvalitetsafdeling, kan du
klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1. 1572 København V
telefon 33 15 89 00 (kl. 10-13) E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Tryg
Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr.
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved
danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.
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Tjenestemændenes Forsikring (TJM)
Heltidsulykkesforsikring hos TJM Forsikring
Medlemmer, der ved kontraktophør overgår til pensionistmedlem i CS, og i den
forbindelse mister den kollektive ulykkesforsikring, kan tegne en
heltidsulykkesforsikring hos TJM forsikring uden at der skal afgives
helbredsoplysninger.

Fakta om dækningen:
•
•
•
•
•
•

Forsikringssum på 1 mio. kroner ved fysisk og psykisk varigt mén
Dobbelt erstatning ved varigt mén fra 30%
Dødsfaldssum på 50.000 kroner
Amputationsdækning
Tandskadeerstatning
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling.

Prisen afhænger af alder, hvor du bor, beskæftigelse og om du skal have dækning for
kørsel på motorcykel. For en pensionist på 60 år udgør den årlige præmie i 2018 ca.
1.170 kr. – 1.347 kr. afhængig af om du bor i lejlighed eller hus, i København eller i
Jylland. Kører du på MC, scooter eller lign. er prisen op til 1.700 kr. Priserne er inkl.
skadeforsikringsafgift.

Fordele ved ulykkesforsikringen
Der er flere fordele ved ulykkesforsikringen hos TJM Forsikring, som er enestående i
forhold til mange andre seniorforsikringer, f.eks.:
• Heltidsdækning – som giver dig øget frihed, for så er du også dækket, hvis du
tager et lille job med få ugentlige arbejdstimer
• Du har fri adgang og kan tegne forsikringen, uanset hvordan dit
helbredsforløb har været.
• Du får tildelt din egen lokale forsikringstillidsmand, som kan rådgive dig om
dækninger, også i forbindelse med andre forsikringer.
• Din ægtefælle eller samlever kan blive forsikret på samme vilkår.
• Dine voksne børn kan blive forsikret, hvis du har tegnet ulykkesforsikringen.
• Du kan vælge en anden sum end angivet, hvis det ikke svarer til dine behov.
• Mulighed for øvrige tillægsdækninger, herunder attraktive dækninger ved
sygdom.
• Mulighed for at få bonus – uanset om du har haft en skade.

Sådan tegner du forsikringen
Kontakt TJM Forsikring på tlf. 70 33 28 28. Husk at gøre opmærksom på, at du er CS
medlem.
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Fakta om TJM Forsikring
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Forsikrer kun medlemmer af de organisationer, der er indgået aftale med
Voksne børn kan også blive kunder, når en af forældrene er kunde og
medlem af en af de organisationer, der er indgået aftale med (CS)
Adgangskortet er dit medlemskab af CS.
Tilbyder alle forsikringer, som privatpersoner har behov for
Har 80 forsikringstillidsmænd fordelt over hele landet, der rådgiver og sælger
til medlemmer
Mindre hovedkontor med 60 ansatte – beliggende i Valby
Med forsikringer i TJM Forsikring er du automatisk medlem af
TryghedsGruppen og har mulighed for at få udbetalt en årlig bonus.
TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg, som TJM
Forsikring samarbejder med. Tryghedsgruppen står også bag TrygFonden.
Forsikringsselskabet med Danmarks mest tilfredse kunder for 8. år i træk.
Adgang til CS´ ferielejligheder i Marbella – Fuengirola – Prag.
Adgang til en lang række af særlige kundefordele.
Mulighed for selvbetjening via tjm-forsikring.dk – Min side.
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Fælles bestemmelser for livsforsikring og ulykkesforsikring
Oprettelse
Alle CS medlemmer som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat
kontingent er forsikret. Det kræver ikke helbredserklæring ved indmeldelsen.
Medlemskab af CS skal være indgået før det 60. år.

Præmien i 2018
Forsikringspræmien, der udgør kr. 77,- pr. måned, betales sammen med det
månedlige CS kontingent (lønkode 8950).

Skatteforhold:
Præmien kan ikke fratrækkes den selvangivne indkomst, hvorfor kontingentet
reduceres med præmiebeløbet, inden dette indberettes til selvangivelsen.
Erstatningen udbetales fuldt ud, dvs. uden fradrag af skat eller afgift. Der kan blive
tale om boafgift i forbindelse med udbetaling fra livsforsikringen (se boafgift under
livsforsikring). Nærmere orientering om skat og afgift kan findes på www.fg.dk

Orlov
Forsikringen kan fortsætte under orlov, såfremt medlemmet overfor CS udtrykker
ønske herom. Der skal betales fuldt medlemsskab til CS under orlov.

Ophør
Ved udmeldelse af CS ophører forsikringsdækningen med udgangen af den
kalendermåned, hvori kontingentbetalingen ophører. Forsikringen udløber med
udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år.

Bemærkning
Denne forsikringsfolder orienterer om forsikringsdækning m.v. og er et uddrag af
gruppelivsaftalen og de tilhørende forsikringsbetingelser. Ved uoverensstemmelser
er gruppelivsaftalen gældende.

