Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse
kritiske sygdomme
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§ 1. Gruppeforsikring
Disse vilkår beskriver gruppeforsikringen for Pensionskassen for Sundhedsfaglige.
Gruppeforsikringen er en 1-årig forsikring, der kan ændres fra år til år af pensionskassens bestyrelse og i yderste konsekvens helt bortfalde. Bestyrelsen kan ændre både størrelsen af dækningerne og vilkårene for dækning.
§ 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning
Gruppeforsikringen omfatter følgende gruppemedlemmer:
1.1

Medlemmer af pensionskassen, som enten er
a) berettiget til førtidspension fra pensionskassen, medmindre overgang til førtidspension
har fundet sted på grundlag af en hvilende pensionsret, eller
b) fritaget for bidragsbetaling på grund af sygdom eller ulykke, eller
c) bidragydende medlemmer, medmindre medlemmet modtager pension på grundlag af
en hvilende pensionsret fra pensionskassen, eller
d) omfattet af bidragsfri dækning, eller
e) bidragydende medlemmer, der i henhold til pensionskassens pensionsvilkår er omfattet
af en ordning med ingen eller meget begrænset risikodækning, medmindre medlemmet modtager pension på grundlag af en hvilende pensionsret fra pensionskassen.

1.2

Gruppeforsikringen omfatter ikke medlemmer, der er ansat som tjenestemænd og som
alene får indbetalt bidrag, der stammer fra pensionsgivende tillæg. Tilsvarende gælder for
tjenestemænd, der måtte overgå til dækning som nævnt i pkt. 1.1 a), b) eller d).

1.3

Medlemmer efter pkt. 1.1, e), er ikke omfattet af dækningen efter stk. 2, b).

1.4

Pensionskasserne i PKA har indgået et samarbejde. Når et pensionskassemedlem er omfattet af gruppeforsikringsordningen via én af betingelserne i pkt. 1.1, opretholdes medlemskabet via denne pensionskasse, så længe betingelsen i pkt. 1.1 er opfyldt. Opfylder
medlemmet ikke længere betingelsen i pkt. 1.1, og er vedkommende medlem af flere af
de tilknyttede pensionskasser, opfattes betingelserne i pkt. 1.1 som prioriterede til bestemmelse af, hvilken betingelse der på ethvert tidspunkt definerer den pågældendes
dækninger. Medlemskab af en pensionskasse, hvorfra der udbetales pension, går forud for
medlemskab, hvorfra der er ydet bidragsfritagelse osv. Inden for samme kategori er det
den udbetalte pensionsstørrelse henholdsvis bidragets størrelse, der er afgørende for, via
hvilken pensionskasse medlemmet er omfattet af gruppeforsikringen. Ved indtræden i
gruppeforsikringsordningen gælder sidstnævnte prioritering ligeledes ved samtidig opfyldelse af betingelserne i pkt. 1.1. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse for medlemskab i Pensionskassen for Farmakonomer.

Stk. 2. Gruppeforsikringen omfatter følgende forsikringsdækninger:
a) Dækning ved gruppemedlemmets død, jævnfør § 5.
b) Dækning ved gruppemedlemmets førtidspensionering, jævnfør § 6.
c) Dækning ved gruppemedlemmets tilkendelse af ressourceforløbsydelse, jævnfør § 6a
d) Dækning ved visse kritiske sygdomme, jævnfør § 7.
Gruppeforsikringssummerne fastsættes for maksimalt 1 år ad gangen, og fremgår af pensionskassens hjemmeside. Der kan højst ske udbetaling af de enkelte summer én gang til
hvert gruppemedlem, der er eller har været omfattet af samme gruppeforsikring, eller af
pensionskassens tidligere gruppeforsikringsaftale med PKA+ Pension Forsikringsselskab
A/S, jævnfør dog undtagelsen i § 7, stk. 5, vedrørende sum ved visse kritiske sygdomme.
§ 3. Udtræden af gruppeforsikringen
Gruppemedlemmet udtræder af gruppeforsikringen ved udgangen af den måned, hvor gruppemedlemmet ophører på arbejdsmarkedet, med mindre gruppemedlemmet fastholder sin dækning
i henhold til § 2, pkt. 1.1 a) - e).
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Stk. 2. Er gruppemedlemmet fortsat på arbejdsmarkedet på tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen udtræder gruppemedlemmet af gruppeforsikringen ved udgangen af den måned, hvori gruppemedlemmet opnår folkepensionsalderen, med mindre gruppemedlemmet
tegner fortsættelsesforsikring, jf. § 10, stk. 2.
Stk. 3. Udtræder et gruppemedlem af forsikringsaftalen, fordi gruppemedlemmet i øvrigt ikke
længere opfylder betingelserne for at være omfattet af gruppeforsikringsaftalen, ophører
forsikringsdækningen den sidste dag i den måned, hvori udtrædelsen sker, med mindre
andet er aftalt i gruppeforsikringsaftalen.
Stk. 4. Gruppemedlemmet udtræder af gruppeforsikringen under hvilende medlemskab af pensionskassen den dag, det hvilende medlemskab starter. Dog udtræder gruppemedlemmer
omfattet af § 2, pkt. 1.1, e), af gruppeforsikringen efter en periode, der udgør 3 gange
det antal måneder, som medlemskabet har bestået, dog højst 12 måneder efter ophør af
bidragsbetaling.
§ 4. Betydning af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene
a) Forsikringstiden
Forsikringstiden for en given dækning omfatter perioden fra gruppemedlemmets indtræden i
gruppeforsikringen, jf. § 2 og indtil personen udtræder af gruppeforsikringen efter gruppeforsikringsvilkårenes bestemmelser, jf. § 3, eller som følge af gruppeforsikringens ophør eller individuelt ifølge aftale.
b) Gruppemedlemmer
De personer, der er omfattet af forsikringsdækningen.
c) Karenstid
Den periode, der forløber fra gruppemedlemmets indtræden i gruppeforsikringsordningen og
indtil en given dækning træder i kraft. Der er aftalt karenstid for dækningen ved visse kritiske
sygdomme.
d) Samliv/samlever
Omfatter såvel ægteskabslignende samliv mellem personer af samme køn som ægteskabslignende samliv mellem personer af forskelligt køn, når der ikke foreligger ægteskabshindringer.
e) Ægtefælle/ægteskab
Omfatter den ægtefælle, gruppemedlemmet lever i ægteskab med ved forsikringsbegivenhedens indtræden. Omfatter tillige registreret partner/registreret partnerskab.
§ 5. Udbetaling af sum ved død
Sum ved død udbetales, hvis gruppemedlemmet afgår ved døden i forsikringstiden.
Stk. 2. Med mindre andet skriftligt er meddelt pensionskassen af gruppemedlemmet, udbetales
sum ved død til gruppemedlemmets “nærmeste pårørende” efter reglerne i Forsikringsaftalelovens § 105a, såfremt gruppemedlemmet er blevet omfattet af gruppelivsaftalen efter 1. januar 2008. Nærmeste pårørende er gruppemedlemmets ægtefælle, en samlever,
der opfylder kravene i stk. 3, børn, arvinger ifølge testamente, eller arvinger ifølge loven.
Såfremt gruppemedlemmet er blevet omfattet af pensionskassens gruppeforsikring før 1.
januar 2008 er samlever ikke omfattet af begrebet ”nærmeste pårørende” medmindre
gruppemedlemmet skriftligt har meddelt pensionskassen andet.
Stk. 3. Samlever skal leve sammen med gruppemedlemmet på fælles bopæl og
1) vente, have eller 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.
Stk. 4. Efterlades ingen ægtefælle, livsarvinger eller andre legale arvinger, særligt begunstigede
eller testamentsarvinger, sker der ingen udbetaling.
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Stk. 5. Sum ved død er nedsat med 25 % for hver gang, der tidligere har været foretaget udbetalinger i henhold til gruppeforsikringen af sum ved visse kritiske sygdomme eller den tidligere sum ved ægtefælle/samlevers død. Sum ved død er nedsat med 30 %, hvis der er
sket udbetaling af sum ved førtidspension – og med 15 % ved udbetaling af sum ved ressourceforløbsydelse. Nedsættelsen beregnes altid ud fra størrelsen af den til enhver tid
gældende sum ved død på gruppeforsikringen.
Stk. 6. Efter udbetaling af sum ved død bortfalder forsikringsdækningerne.
§ 6. Udbetaling af sum ved førtidspension
Sum ved førtidspension udbetales, jævnfør dog stk. 7, såfremt gruppemedlemmet efter indtræden eller genindtræden i ordningen opfylder følgende betingelser fra en dato, der ligger inden for
forsikringstiden:
• at gruppemedlemmet bliver berettiget til førtidspension i henhold til bestemmelserne i pensionskassens pensionsvilkår, og
• at bidragsbetaling fra arbejdsgiveren er ophørt, hvilket dog ikke gælder for medlemmer, som
direkte overgår til en stilling, der er tilpasset resterhvervsevnen, og
• at gruppemedlemmet er i live, når retten til summen indtræder.
Stk. 2. Retten til udbetaling af sum ved førtidspension efter stk. 1 indtræder samtidig med retten
til førtidspension fra pensionskassen.
Stk. 3. Udbetalingen omfatter den sum, der var gældende den dag, hvor gruppemedlemmet opfyldte betingelserne i stk. 1.
Stk. 4. Sum ved førtidspension udbetales til gruppemedlemmet.
Stk. 5. Når der er sket udbetaling af sum ved førtidspension, bortfalder denne forsikringsdækning.
Stk. 6. Der udbetales alene halv sum ved førtidspension til gruppemedlemmer, der før 1. januar
2005 opfylder betingelsen i stk. 1, og som før 1. januar 2005 har fået udbetalt sum ved
visse kritiske sygdomme efter § 7.
Stk. 7. Har gruppemedlemmet fået udbetalt sum ved ressourceforløbsydelse, nedsættes den til
enhver tid gældende sum ved førtidspension med 50 %
Stk. 8. Har gruppemedlemmet fået udbetalt sum ved førtidspension, nedsættes den til enhver tid
gældende sum ved død som nævnt i § 5, stk. 5 med 30 %, jævnfør dog § 7, stk. 8.
§ 6a. Udbetaling af sum ved ressourceforløbsydelse
Sum ved ressourceforløbsydelse udbetales, såfremt gruppemedlemmet efter indtræden eller genindtræden i ordningen opfylder følgende betingelser fra en dato, der ligger inden for forsikringstiden:
• at gruppemedlemmet overgår til ressourceforløbsydelse i det offentlige med en tilkendt varighed på mindst et år, og
• at bidragsbetaling fra arbejdsgiveren er ophørt, og
• at gruppemedlemmet er i live, når retten til summen indtræder
Stk. 2. Retten til udbetaling af sum ved ressourceforløbsydelse efter stk. 1 indtræder ved påbegyndelsen af det tilkendte forløb i det offentlige efter 1. august 2016. Er forløbet tilkendt
før 1. august 2016 er det en betingelse, at man ikke er i beskæftigelse, herunder bevilget
eller ansat i fleksjob, modtager revalideringsydelse, er raskmeldt eller modtager kontanthjælp pr. 1. august 2016.
Stk. 3. Udbetalingen udgør halvdelen af den sum ved førtidspension, der var gældende den dag,
hvor gruppemedlemmet opfyldte betingelserne i stk. 1 og 2.
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Stk. 4. Sum ved ressourceforløbsydelse udbetales til gruppemedlemmet
Stk. 5. Når der er sket udbetaling af sum ved ressourceforløbsydelse, bortfalder denne forsikringsdækning.
Stk. 6. Har gruppemedlemmet fået udbetalt sum ved ressourceforløbsydelse, nedsættes den til
enhver tid gældende sum ved førtidspension med 50 %. Sum ved død nedsættes tillige
med 15 %.
§ 7. Udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme
Sum ved visse kritiske sygdomme udbetales, såfremt gruppemedlemmet i forsikringstiden – efter
udløbet af en eventuel karenstid, jf. stk. 2 – får stillet en diagnose der opfylder kriterierne i pensionskassens liste over kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringen. Udbetalingen omfatter
den sum, der var gældende den dag, hvor kriterierne for udbetaling blev opfyldt.
Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme, at diagnosen ikke
stilles inden for de første 3 måneder efter, at gruppemedlemmet er indtrådt eller genindtrådt i gruppeforsikringsordningen (karenstid).
Stk. 3. Sygdomme, der er konstateret før udløbet af karenstiden, er ikke dækket. I forhold til diagnoser inden for gruppen ”Tumorer og visse ondartede blodsygdomme”, fortolkes denne
bestemmelse sådan, at der er dækning, hvis et medlem efter karenstidens udløb får diagnosticeret en anden kræftform end den, der blev diagnosticeret inden forsikringen trådte i
kraft. Det samme gælder, hvis den kræftform, der blev diagnosticeret inden forsikringen
trådte i kraft, diagnosticeres igen, og der siden første diagnose er gået mindst fem år
uden tilbagefald. Diagnoser, der stilles efter dækningens ophør, giver ikke ret til udbetaling.
Stk. 4. Sum som følge af kritisk sygdom udbetales til gruppemedlemmet.
Stk. 5. Der kan alene udbetales én sum inden for hvert af de sygdomsområder, der er nævnt under punkterne C, D, E, F, H, I, J og K i listen over kritiske sygdomme, der er omfattet af
forsikringen. Inden for sygdomsområderne A, B og G kan sum ved visse kritiske sygdomme udbetales to gange, hvis der er tale om en anden diagnose, og medlemmet har
haft mindst fem sygdomsfrie år op til den anden diagnose, der søges om udbetaling på.
Der må derudover ikke være sammenhæng mellem tidligere og nuværende diagnose. Inden for sygdomsområde A betyder det, at der ikke må være tale om forværring, tilbagefald eller metastaser fra den tidligere diagnose, samt at der ikke må være tale om skader
opstået som følge af behandlingen. Inden for sygdomsområde B betyder det, at den senest stillede diagnose ikke må være en følge af den først stillede diagnose eller behandlingen heraf. Er sum ved visse kritiske sygdomme udbetalt to gange, bortfalder denne forsikringsdækning.
Stk. 6. Har gruppemedlemmet før 1. januar 2005 fået stillet en dækningsberettiget diagnose, er
det en betingelse for udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme, at gruppemedlemmet ikke var fyldt 60 år på diagnosetidspunktet, og at der ikke før 1. januar 2005 var sket
udbetaling af invalidesum (sum ved førtidspension), jævnfør § 6.
Stk. 7. Den til enhver tid gældende sum ved død nedsættes med 25 %, hvis et gruppemedlem
har fået udbetalt sum ved visse kritiske sygdomme en gang og med 50 %, hvis et gruppemedlem har fået udbetalt sum ved visse kritiske sygdomme to gange, jævnfør § 5, stk. 5.
Stk. 8. Har gruppemedlemmet inden 1. januar 2005 både fået udbetalt sum ved visse kritiske
sygdomme og invalidesum (sum ved førtidspension), jævnfør § 6, nedsættes sum ved død
med i alt 25 %. Har gruppemedlemmet 1. juli 2006 eller senere fået udbetalt sum ved
visse kritiske sygdomme for anden gang, nedsættes sum ved død med yderligere 25 %.
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§ 8. Anmodning om udbetaling
Et gruppemedlem, der er berettiget til udbetaling i henhold til gruppeforsikringen eller gruppemedlemmets efterladte, der er berettigede til sum ved død, skal fremsætte skriftlig anmodning
om udbetaling over for pensionskassen.
Stk. 2. Er et gruppemedlem udtrådt af pensionskassen, eller er gruppeforsikringen ophørt som
følge af opsigelse eller af andre grunde, skal anmodning om udbetaling være fremsat over
for pensionskassen inden 6 måneder efter udløbet af forsikringstiden, jævnfør § 3. Ved
udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling i henhold til §§ 5, 6 og 7.
Stk. 3. Krav på udbetaling i henhold til §§ 6, 6a og 7 bortfalder ved gruppemedlemmets død.
§ 9. Dokumentation
Pensionskassen er ved enhver udbetaling berettiget til at kræve forevist dokumentation, som er
nødvendig efter pensionskassens skøn. Samme dokumentation kan kræves som forudsætning for
ydelse - eller fortsat opretholdelse - af præmiefri dækning efter bestemmelserne under § 10.
§ 10. Fortsættelsesforsikring
Gruppemedlemmet er alene berettiget til at fortsætte forsikringsforholdet i henhold til pensionskassens regler for selvbetaling af pensionsbidrag.
Stk. 2. Gruppemedlemmer, der fortsat arbejder ved opnåelse af folkepensionsalderen kan fortsætte forsikringsforholdet ved betaling af særskilt præmie. Ved pensionering og/eller ophør af præmiebetaling kan forsikringsforholdet dog ikke fortsættes.
§ 11. Skatte- og afgiftsforhold
Pensionskassen kan efter lovgivningen være pålagt at tilbageholde skatte- og afgiftsbeløb ved
ind- og udbetalinger.
§ 12. Rådighedsforhold
Gruppemedlemmets rettigheder i henhold til gruppeforsikringen kan ikke afhændes, pantsættes
eller på anden måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning.
Stk. 2. Gruppemedlemmets rettigheder i henhold til gruppeforsikringen indebærer ikke noget
krav på en kontant godtgørelse (tilbagekøbsværdi) ved udtræden af gruppeforsikringen.
§ 13. Undtagen risiko
Gruppeforsikringen dækker ikke dødsfald, der er en direkte følge af udløsning af atomenergi eller
radioaktive kræfter. Hvis dødsfaldet direkte eller indirekte skyldes nogen form for nuklear, kemisk
eller biologisk terrorisme, dækkes det ikke af gruppeforsikringen. Denne regel gælder også
selvom andre årsager bidrager til dødsfaldet.
Stk. 2. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende
art på dansk område, bortfalder dækningen efter gruppeforsikringen. Erhvervsministeren træffer
efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for
indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal
regnes.§ 14
Undtagelser for medlemsgrupper med særlige dækninger
For gruppemedlemmer omfattet af dækningerne beskrevet i § 7a, stk. 1 nr. 4 og § 7b i pensionskassens pensionsvilkår gælder følgende:
1. Medlemmet er ikke omfattet af dækningerne ’sum ved førtidspension’, jf. § 6 og ’Sum ved
ressourceforløbsydelse', jf. § 6a
2. Der sker ikke nedsættelse af sum ved død ved tidligere udbetalinger af ydelser på gruppeforsikringen, jf. § 5, stk. 5, § 7, stk. 7 og 8.
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3. Karensbestemmelsen i pensionsvilkårenes § 7, stk. 2 gælder tilsvarende ved forhøjelser af
sum ved visse kritiske sygdomme.
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