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Forsikringsoversigt 2021

Gruppeliv

Opgraderet

Gruppeliv er tryghed i hverdagen
for dig og din familie
Din forsikringsoversigt
I denne folder kan du læse om, hvad
gruppelivsforsikringen indeholder, og om det kunne
være noget for dig.

Gruppelivsforsikringen indeholder
• Livsforsikring
• Kritisk sygdom-forsikring
• Ulykkesforsikring

Forsikringen dækker hvis du dør – dog ikke, hvis du
dør som følge af aktiv krigsdeltagelse. I gruppe 1
dækker forsikringen desuden, hvis din ægtefælle/
samlever dør før dig.

Kritisk sygdom

Individuel eller med
ægtefælledækning
Du har enten en individuel forsikring, som kun
dækker dig (gruppe 2), eller en forsikring, der også
dækker din ægtefælle/samlever (gruppe 1).
Hvis du ikke har en ægtefælle eller samlever, så kan
du med fordel skifte til individuel forsikring.
Hvis din ægtefælle/samlever er væsentligt yngre end
dig, eller hvis han/hun allerede har en
gruppelivsforsikring via sit job eller pensionskasse, så
kan du også med fordel skifte til en individuel
forsikring.

Også til ægtefælle og
medarbejdere

Hvis du og din ægtefælle/samlever ønsker hver jeres
individuelle gruppelivsforsikring, kan I vælge det.
Forsikringen kan også oprettes af
medarbejdermedlemmer og af ansatte hos aktive
medlemmer.
Forsikringen skal oprettes før man fylder 60 år.
Hvis du har spørgsmål til gruppelivsordningen bedes
du henvende dig til din lokale landboforening eller
familielandbrugsforening.

Priser 2021

Forsikringen dækker de fleste kritiske sygdomme og, i
tilfælde af kræft, op til to diagnoser. I gruppe 1 er
både du og din ægtefælle/samlever dækket af
forsikringen. For-sikringen træder i kraft, ved
konstatering af visse kritiske sygdomme.

Ulykke

Forsikringen dækker ulykker i Norden og Grønland
samt i EU-lande. Forsikringen dækker ekstraordinært
også ved ulykker relateret til brug af ATV-køretøjer,
forudsat at det sker som et led i det daglige arbejde
på bedriften. Forsikringen dækker også under rejser
og ophold af indtil 1 års varighed i resten af verden. I
gruppe 1 er både du og din ægtefælle/samlever
dækket af ulykkesforsikringen. Forsikringen omfatter
varige mén fra 5 %.

Ophør

Forsikringen ophører automatisk ved udgangen af det
år, hvor du fylder 70 år. Hvis du har
ægtefælledækning (gruppe 1) ophører forsikringen
også for din ægtefælle/samlever, uanset at han/hun
er under 70 år.
Hvis du og din ægtefælle/samlever har hver jeres
forsikring i gruppe 2 følger ophør jeres respektive
alder, og jeres forsikringer udløber først ved
udgangen af det år, hvor I fylder 70 år.

Gruppe 2: 2.586 kr./år

Gruppe 1: 5.172 kr./år

Hvis du er gift eller har en samlever, er han/hun
også dækket af forsikringen.

lf.dk/medlemsfordele

Hvad dækker forsikringen?
Død

Gruppeliv

Dækker kun dig, der har tegnet
forsikringen.

