
Din lokale forening registrerer din tilmelding til ordningen, men den endelige optagelse 
finder først sted, når Forenede Gruppeliv har modtaget den elektroniske helbredserklæ-
ring og vurderet, om du kan optages i ordningen. 

Herefter vil du få tilsendt en præmieopkrævning direkte fra din lokale forening.

1. Ret henvendelse til din lokale forening og  
anmod om tilmelding til gruppelivsordningen. 

2. Udfyld og indsend herefter det elektroniske  
helbredsskema som du finder på  
www.lf.dk/medlemstilbud under ”Gruppeliv”.

Sådan tilmeldeR dU diG

For at blive tilmeldt ordningen, skal du ansøge om optagelse, dvs.:  
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Landbrug & Fødevarer 
axelborg, axeltorv 3 
1609 København V

t +45 3339 4000 
F +45 3339 4141

e info@lf.dk 
W www.lf.dk

GRUppeliV 

Yderligere oplysninger

Vedrørende kritisk sygdom, dødsfaldsdækning, 
præmiefritagelse og begunstigelse:

Krumtappen 4
2500 Valby
Tlf. 39 16 78 00
www.fg.dk
fg@fg.dk

Vedrørende ulykkesforsikringen:

Tryg
Klausdalsbrovej 601 · 2750 Ballerup
Tlf. 44 20 26 16
kollektivulykke@tryg.dk

Vedrørende generelle spørgsmål henvises til din lokale forening 
eller Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer tilbyder også:
Pension og Sundhedsforsikring.

Læs mere på www.lf.dk/medlemstilbud

Landbrug & Fødevarer samarbejder med:

Nordea Liv & Pension
Klausdalsbrovej 615 · 2750 Ballerup
Tlf. 70 33 99 99 Fax 43 33 98 98
nordealivogpension@nordea.dk 
www.nordealivogpension.dk

- for medlemmer af lokale landboforeninger,  
regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

Hent tilmeldingsblanket og læs mere om ordningerne på www.lf.dk/medlemstilbud

Gruppeliv

Den Basale grunddækning Familiens økonomiske fremtid

pension

Behandling og Forebyggelse

sundheds- 
forsikrinG

Forenede GruppelivFG

”FoRmålet med landBRUG & FødeVaReRS GRUppeliVSoRdninG eR  

iKKe GÆldSSiKRinG, men tRYGHedSSiKRinG, oG deRFoR eR oRdninGen  

KReditoRBeSKYttet oG Kan iKKe pantSÆtteS. 

landBRUG & FødeVaReRS GRUppeliVSoRdninG UdSpRinGeR aF det ene 

FoRmål, at SiKRe de eFteRladte et øKonomiSK RådeRUm, Så de HaR  

mUliGHed FoR, at opRetHolde en anStÆndiG tilVÆRelSe HViS UHeldet 

SKUlle VÆRe Ude”  

 

Seniorkonsulent Marlene Kristoffersen, Landbrug & Fødevarer.



Forsikringsdækning  

Engangssum ved død*  

Engangssum ved ulykke* * *  

Engangssum ved visse  
kritiske sygdomme**

Under 45 år - 600.000 kr. 

45 til 49 år - 550.000 kr. 

50 til 59 år - 267.000 kr. 

60 til 65 år - 166.000 kr.

Eksempler 

Méngrad: Udbetaling: 

10% - 38.000 kr. 

50% - 380.000 kr. 

100% - 760.000 kr. 

Under 65 år - 50.000 kr.

Under 45 år - 600.000 kr. 

45 til 49 år - 550.000 kr. 

50 til 59 år - 267.000 kr. 

60 til 65 år - 166.000 kr.

Eksempler 

Méngrad: Udbetaling: 

10% - 38.000 kr. 

50% - 380.000 kr. 

100% - 760.000 kr.

Under 65 år - 50.000 kr.

Landmand Ægtefælle/samlever  

•	 Det er altid din alder, der er afgørende for, hvor stor udbetalingen er  
– også ved ægtefællens/samleverens død. Hvis din ægtefælle/
samlever  dør inden for det  første år efter optagelsen i ordningen, 
udbetales for sikringssummen kun i tilfælde af ulykke eller selvmord 
– se også afsnittet ”Karenstid”. Din ægtefælle/samlever er længst 
dækket til udgangen af det kalenderår, hvor han/hun fylder 65 år.

•	  Ved kritisk sygdom er det en betingelse for udbetalingen, at du  
eller din ægtefælle/samlever er i live på ansøgningstidspunktet.  
Forsikringssummen bliver udbetalt, hvis du eller din ægtefælle/
samlever får en dækningsberettiget kritisk sygdom inden udgangen 
af det år, I fylder 65 år. Diagnoser, der er stillet eller operationer foretaget før indmeldelsestidspunktet, eller før dækningen er trådt i kraft, giver 
ikke ret til udbetaling fra forsikringen. For kræft gælder, at hvis forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret kræft, og der 
er gået mindst 10 år uden forsikrede har fået stillet en kræftdiagnose, vil der være ret til udbetaling, hvis der atter diagnosticeres en kræftsygdom. 
Har du, inden forsikringstiden, fået konstateret blodprop i hjertet eller fået foretaget en bypassoperation/ballon-udvidelse, er du ikke omfattet 
af disse diagnoser længere.

•	 Hvis du eller din ægtefælle/samlever kommer ud for en ulykke inden udgangen af det år, I fylder 65 år, udbetales erstatning, hvis ulykken med-
fører en méngrad på 5 % eller derover. Hvis mèngraden er på 30 % eller mere, ydes der dobbelt erstatning. Erstatningens størrelse er fastsat ud 
fra en forsikringssum på 380.000 kr. Ménerstatningen, der ikke må forveksles med udbetaling ved nedsat erhvervsevne, vurderes med udgangs-
punkt i Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Erstatningen tager udgangspunkt i forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet.

“I den ideelle verden, sørger den fornuftige land-
mand for, at supplere sin gruppelivsordning med 
en pensionsopsparing, således at opsparingen i 
den ene ordning stiger i takt med at dækningerne 
falder i den anden” 

Marlene Kristoffersen, seniorkonsulent i landbrug & Fødevarer

HVad UdGøR dÆKninGen?
Gruppelivsordningen
Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer
dig og familien en engangsudbetaling, hvis du eller
din ægtefælle/samlever:
•	 kommer ud for en ulykke, der afstedkommer en  

méngrad på mindst 5%,
•	 får konstateret visse kritiske sygdomme eller i værste fald
•	 dør. 

Hvad er fordelene?
•	 det er medlemmernes egen ordning, og overskud retur-

neres enten i form af lavere præmie eller højere dækning.
•	 ordningen omfatter ca. 9.000 familier, hvilket giver billig 

administration og god økonomi.
•	 lempelige krav til helbredsoplysninger, gør det lettere at 

blive optaget i ordningen.

Hvem kan tilmelde sig?
•	 alle aktive medlemmer under 60 år kan tilmelde sig ord-

ningen - også din ægtefælle eller samlever - se afsnittet 
”Forsikringssummerne kan fordobles”.

•	 medarbejdere under 60 år ansat hos aktive medlemmer 
kan benytte aftalen på samme vilkår forudsat, at der 
indbetales atp-bidrag for medarbejderen. 

Hvornår er en samlever dækket?
Din samlever er dækket af forsikringen, hvis I på skadestids-
punktet lever sammen på fælles bopæl og enten

a) venter, har eller har haft barn sammen eller
b) har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fæl-

les bopæl i de sidste 2 år før skadestidspunktet.
Uanset ovenstående gælder dog forbehold beskrevet under 
punktet ”Karenstid”.

Hvem tilfalder forsikringssummerne?
Forsikringssummerne ved død udbetales til dine nærmeste på-
rørende. “Nærmeste pårørende” er i den angivne rækkefølge:

1. din ægtefælle, do ikke hvis separation foreligger på 
tidspunktet for dødsfaldet.

2. din samlever, hvis i på dødsfaldstidspunktet lever sam-
men på fælles bopæl og enten 
a) venter, har eller har haft barn sammen eller 
b) har levet sammen i ægteskabslignende forhold på    
     fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 
 

3. dine livsarvinger.
4. dine arvinger ifølge testamente.
5. dine arvinger ifølge loven.

Forsikringssummen ved død, som gælder for din ægtefælle/
samlever, bliver udbetalt til dig eller dine efterladte. For-
sikringssummen ved visse kritiske sygdomme eller ulykke bliver 
udbetalt til dig eller din ægtefælle/samlever.

Anden begunstigelse
Ønsker du, at forsikringssummen skal udbetales til andre end 
ovennævnte “nærmeste pårørende”, skal du etablere en sær-
skilt begunstigelseserklæring. 

På www.fg.dk kan du ved brug af NemID logge på “Mit Grup-
peliv”, hvor du både kan se og ændre din begunstigelse. Du kan 
også printe begunstigelseserklæringen ud og indsende den til 
Forenede Gruppeliv, se adressen på bagsiden.

Forsikringssummerne kan fordobles
Hvis både du og din ægtefælle/samlever er aktive medlemmer 
af den lokale forening, kan I begge tegne en gruppelivsforsik-
ring. Det betyder naturligvis også, at der skal betales dobbelt 
præmie. I skal begge afgive helbredsoplysninger, og hvis I 
indsender tilfredsstillende helbredsoplysninger samtidig (højst 
en måned imellem), bortfalder karenstiden for ægtefællen/
samleveren.

Hvornår dækker forsikringen?
Død: Engangssummen ved død bliver udbetalt ved din eller din 
ægtefælles/samlevers død - undtagen død som følge af aktiv 
deltagelse i krig. Husk også at læse afsnittet om ”Karenstid” og 
”Hvornår er en samlever dækket”. 
Visse kritiske sygdomme: Alle i denne ordning er automatisk 
omfattet af dækningen ved visse kritiske sygdomme med 
tilhørende forsikringsbetingelser. Det samme gælder de 
medforsikrede ægtefæller/samlevere, som dog først er dækket 

HVad koster det?
Den årlige præmie er 2.280 kr i 2014. Præmien fastsættes 

for et år ad gangen på baggrund af den forsikrede gruppes 

aldersmæssige sammensætning, antallet af skader m.m. 

Præmien er ens for alle uanset alder, køn og civilstand, og 

opkræves hvert år af den lokale/regionale fornening.

fuldt ud af forsikringen et år efter tilmeldingen - se afsnittet 
om ”Karenstid” og ”Hvornår er en samlever dækket”. Hvis du 
eller din ægtefælle/samlever ved optagelsen i ordningen lider 
af en kritisk sygdom, eller tidligere har fået konstateret en 
kritisk sygdom, er denne diagnose ikke dækket af forsikringen. 
Har du fået konstateret kræft, inden forsikringen trådte i kraft, 
er du dog berettiget til en udbetaling, hvis du får stillet en ny 
kræftdiagnose og der er forløbet 10 år uden tilbagefald regnet 
fra den forrige kræftdiagnose.

Kollektiv Ulykke
Ulykkesforsikringen bliver udbetalt, hvis du eller din ægtefælle/
samlever kommer ud for en ulykke, der medfører en méngrad 
på mindst 5% - se afsnittet om ”Hvornår er en samlever dæk-
ket”. Fra 30% méngrad ydes dobbelt erstatning.
Ulykkesforsikringen dækker ulykker i Norden og Grønland, samt 
i EU-medlemslandene. Forsikringen dækker også under rejser 
og ophold af indtil 1 års varighed i resten af verden. Der er dog 
følgende undtagelser, hvor forsikringen ikke dækker:
•	 Ulykke som følge af aktiv krigsdeltagelse.
•	 Ulykke som følge af forsikredes forsætlige deltagelse i sport 

mod betaling, boksning, motorløb mv.
•	 Briller, uanset om de benyttes i ulykkesøjeblikket.
•	 tandskader.
•	 Ulykkestilfælde, der skyldes bestående sygdom eller syg-

domsanlæg, bortset fra ildebefindende eller besvimelse.
•	 Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, hvis forvær- 

ringen skyldes en bestående eller tilfældigt tilstødende 
sygdom.

•	 Skader på kroppen sket som følge af nedslidning eller over 
belastning, der ikke er pludselig.

Forsikringsbetingelserne, som gælder for denne kollektive ulyk-
kesforsikring, har nr. 1370 og du kan rekvirere dem hos Tryg, se 
bagsiden. 

Karenstid
For dækningen ved død og kritisk sygdom er der en karenstid 
for den medforsikrede ægtefælle/samlever. Hvis den medfor-
sikrede ægtefælle/samlever dør eller får konstateret en kritisk 
sygdom inden for de første 12 måneder efter tilmelding, er 
han/hun ikke dækket af forsikringen, dog med undtagelse af 
død som følge af ulykke eller selvmord. Se hvordan I undgår 
karenstiden i afsnittet ”Forsikringssummerne kan fordobles”. På 
ulykkesforsikringen er der ingen karenstid.

FølGende SYGdomme eR 
dækket aF Forsikringen 

•	 ondartede kræftformer
•	 Bypassoperation/ballonudvidelse
•	 Blodprop i hjertet
•	 Hjerteklapkirurgi
•	 Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
•	 Visse muskel- og nervesygdomme
•	 Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer
•	 dissemineret sklerose
•	 Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
•	 Større organtransplantationer  

(hjerte, lunge, knoglemarv og lever)
•	 HiV-infektion som følge af blodtransfusion  

eller arbejdsbetinget smitte
•	 amyotrofisk lateralsklerose (alS)
•	 Uigenkaldeligt nyresvigt
•	 aidS
•	 parkinsons sygdom
•	 Blindhed
•	 døvhed
•	 aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren)
•	 Følger efter hjerne- eller hjernehindebetæn-

delse
•	 Følger efter Borreliainfektion i nervesystemet  

efter flåtbid
•	 Større forbrændinger af 3. grad  

(også forfrysninger eller ætsninger)
•	 indoperation af iCd-enhed.

Du kan læse mere om de præcise diagnosekrav og 
undtagelser i de særlige forsikringsbetingelser for 
kritisk sygdom, som du kan rekvirere hos Forenede 
Gruppeliv eller hente på  www.fg.dk.


