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Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring
Forsikringen er tegnet i Forenede Gruppeliv (FG).

Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft
Forsikringen er obligatorisk og træder i kraft for alle ansatte med pligtigt bidrag til
arbejdsmarkedspension i CS Fonde. Pensionsforsikringspræmien betales af pensionsbidraget og fremgår af lønsedlen (lønkode for forsvarets ansatte 8271/8272 eller
7200/7210).

Ophør
Forsikringen ophører senest ved udgangen af den kalendermåned, hvori pågældende
fylder 67 år.
Ligeledes bortfalder forsikringen, hvis det pligtige arbejdsmarkedspensionsbidrag og
forsikringspræmie ophører.
Arbejdsmarkedspensionen er herefter sat i bero eller en tillægspension til tjenestemandspensionen, uden forsikringsdækning.
Det vil sige, forsikringen ophører enten pga. alder - fratrædelse eller overgang til anden kontraktform uden arbejdsgiverbetalt arbejdsmarkedspension/forsikring.

Forsikringens opdeling
➢ ved medlemmets død udbetales dødsfaldssum + børnerente.
➢ hvis medlemmet, af helbredsmæssig årsag, bliver afskediget og er 2/3 erhvervsudygtig, udbetales invaliderenten.
➢ ved ægtefælle/samlevers** død udbetales summen til medlemmet.
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Forsikringsdækning i 2019
(A) Sum ved medlems død før 67. år
+ børnerente

p.a.

710.000 kr.
35.000 kr.

(B) rente ved medlems erhvervsudygtighed før 67. år

p.a.

142.000 kr.*

(C) sum ved ægtefælle/samlevers** død før medlemmets 67. år

427.000 kr.

(A) Børnerenten udbetales for hvert barn under 21 år.
Ligestillet med medlemmets egne biologiske børn og adoptivbørn er en ægtefælles eller samlevers biologiske børn og adoptivbørn, hvis følgende betingelser er opfyldt:
Samlever skal leve sammen med gruppemedlemmet på fælles bopæl og 1)
vente, have, have haft et barn sammen med gruppemedlemmet eller 2) have
levet sammen med gruppemedlemmet i et ægteskabslignende forhold på
den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

(B) Når gruppemedlemmets erhvervsevne, ved en lægelig vurdering, er nedsat
med mindst 2/3 og samtidig bliver afskediget på grund af helbredsmæssige
årsager, udbetales den årlige rente med 1/12 hver måned, så længe erhvervsevnen er nedsat, dog længst til det 67. år.
*Dersom et medlem før 01.01.2003, ikke har kunnet afgive tilfredsstillende
helbredsoplysninger, er invaliderenten nedsat med 75%. Medlemmet har fået
direkte besked.
(C) 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 den fælles bopæl i de sidste 2 år før
dødsfaldet.

Forsikringspræmie i 2019
pr. måned
+ 8% AM-bidrag af den indkomstskattefrie præmieandel

kr. 230,00
kr. 16,52

Bruttopræmie

kr. 246,52

Skatteforhold
Præmien for erhvervsudygtighed og børnerente fratrækkes
lønnen inden skatteberegning
kr. 190,00
Præmien for dødsfaldsdækning fratrækkes lønnen efter
skatteberegning, da den ikke er fradragsberettiget

kr. 40,00

Regulering
Forsikringsdækning og præmien reguleres hvert år pr. 1. januar.
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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, 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)

Nærmere orientering om udbetalingsbetingelser – boafgift og begunstigelse kan findes på Forenede Gruppelivs hjemmeside www.fg.dk Du er 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.
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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

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 forsikring/-pensionsindbetalingen ophører eller
med udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 67 år.

Orlov
Forsikringen kan fortsætte under orlov, såfremt pensionsmedlemmet overfor CS forsikring udtrykker ønske herom og selv indbetaler præmien.

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

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

Bonus
Pensionsforsikringen i CS Pensionsfond deltager i FG’ bonusfordeling efter regler
anmeldt til Finanstilsynet.
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Præmiefri dækning
Fratræder et medlem pga. erhvervsudygtighed, der medfører, at pågældende mister
2/3 af erhvervsevnen, kan dødsfaldsdækningen opretholdes for medlemmet og for
medforsikret ægtefælle/samlever uden præmiebetaling, så længe erhvervsudygtigheden varer, dog længst i 3 år og max. til det 67. år
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 67 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.
Der kan ikke tegnes fortsættelsesforsikring for ægtefælledækningen.

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.

Anmeldelse 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. Børnerenten udbetales årligt for hvert barn. Børnerenten er skattepligtig A-indkomst for det enkelte barn.

Anmeldelse af erhvervsudygtighed
Afskediges et medlem på grund af sygdom/invaliditet, bør CS – forsikring omgående
informeres, telefon 36 90 89 14 eller mail kirsten@cs.dk gerne straks efter afskedigelsesbrevet fra forsvaret er modtaget, idet der må påregnes tid til sagsbehandling.
FG underretter herefter medlemmet skriftligt om, hvilke oplysninger, dokumenter
m.m. der skal fremsendes.
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Udbetaling af invaliderente
Udbetaling af invaliderenten får virkning fra den dag, nedsættelsen af erhvervsevnen
har varet uafbrudt i 3 måneder, dog tidligst efter fratrædelse fra forsvaret. Invaliderenten udbetales i månedlige rater med 1/12 af invaliderentebeløbet.
Invaliderenten er skattepligtig A-indkomst.
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