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Information om Gruppelivsforsikring hos

Gruppeliv
Med Gruppeliv i Topdanmark Liv & Pension kan den enkelte skole hjælpe de efterladte med at løse det
umiddelbare økonomiske problem.
Hvad er formålet med Gruppeliv?
Med en gruppelivsdækning sikres medarbejderens familie en økonomisk håndsrækning i en vanskelig
situation
Denne støtte kan være et vigtigt bidrag til at hjælpe de efterladte videre med deres tilværelse.
Dækning
Forsikringssummen på kr. 275.000 kr. udbetales ved en medarbejders død inden det 65. år som
udgangspunkt til nærmeste pårørende.
Summen udbetales uden beskatning.
Der er ingen opsparing indbygget i denne forsikring.
Børnesum
En økonomisk støtte til børn i tilfælde af forælderens/medarbejderens død.
Dækning
Forsikringssummen på kr. 15.000 udbetales til børn under 21. år i tilfælde af medarbejderens død.
Summen udbetales uden beskatning.
Begunstigelse
Forsikringen er etableret uden fradragsret, men samtidig uden beskatning ved en eventuel udbetaling.
Dette indebærer, at der er valgfrihed med hensyn til at indsætte begunstiget/begunstigede på forsikringen.
Kreditorbeskyttelse
Når der er indsat en begunstigelse på en forsikring, sker udbetaling til den begunstigede og dermed
beskyttet over for dødsboets kreditorer.
Kritisk sygdom
Medarbejderen og familien sikres mod økonomiske følger af pludselig opstået alvorlig sygdom.
Hvad er kritisk sygdom?
Kritiske sygdomme er en række alvorlige sygdomstilfælde:
Visse ondartede kræftformer
Blodprop i hjertet
AIDS
Bypass-opererede tilfælde af koronarsklerose (forkalkning af hjertets kranspulsåre)
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Blindhed/døvhed
Hjerteklapkirurgi
Hjerneblødning/blodprop i hjernen med blivende følger
HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
Nyresvigt
Større organtransplantationer
Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
Dissemineret sklerose
Creutzfeldt-Jakobs sygdom
Dækning
Forsikringssummen på kr. 100.000 udbetales i tilfælde af én eller flere af de omtalte sygdomstilfælde
inden medarbejderens 65. år.
Når Topdanmark Liv & Pension har modtaget de relevante dokumenter, sker udbetalingen i løbet af
ganske få dage. Beløbet udbetales kontant og skattefrit, når diagnosen stilles.
Flere udbetalinger
Kritisk sygdom kan udbetales flere gange. Dog skal følgende betingelser være opfyldt:
Der skal være gået mindst 6 måneder mellem diagnosetidspunkterne.
Den efterfølgende diagnose må ikke falde ind under den eller de samme diagnoser, som tidligere
har været årsag til udbetaling.
Hvad kan forsikringen bruges til?
Forsikringssummen kan bruges til hvad som helst. Beløbet kan f.eks. bruges til hurtig behandling på
privat hospital eller til at afbøde virkningen af sygdommen på den private økonomi.
Præmie
Præmien udgør 116,55 pr. måned indbetales af den enkelte skole til Topdanmark Liv & Pension,
samtidig med lønudbetalingen for den pågældende måned.
Bidragsfri dækning under orlov
Under retsbestemt orlov samt anden orlov, kan forsikringsdækningerne opretholdes uden præmiebetaling.
En fuldstændig beskrivelse af forsikringerne og de dertil hørende betingelser vil senere blive
fremsendt.
Spørgsmål og rådgivning
Willis' pensionsrådgivere besvarer gerne spørgsmål, der måtte opstå i forhold til indholdet i denne folder,
samt i tiden fremover. Tilmelding til ordningen sker ved henvendelse til nedennævnte:
Al daglig kontakt:
Jacob Holm Nielsen, Pensionsrådgiver, Århus, jhn@willis.dk, telefon 87 41 04 88
Personlige samtaler og rådgivning:
Torben Søgaard, Pensionsmægler/partner, Århus, tso@willis.dk
Hvem er Willis?
Willis er Danmarks største forsikringsmægler inden for pensions- og skademæglermarkedet. Vi yder
uvildig professionel rådgivning inden for alle aspekter af skadesforsikring og Risk Management samt
inden for pensions- og benefitløsninger.
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Du kan få yderligere information om Willis på www.willis.dk
Kontakt Willis:
København: Tuborgvej 5
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 66 00
Århus:

Brendstrupgårdsvej 13
8200 Århus N.
Tlf. 87 41 04 44

Odense:

Nedergade 35
5000 Odense C
Tlf. 63 13 73 00

Aalborg:

Hasserisvej 134
9000 Aalborg
Tlf. 96 31 02 00
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