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Denne gruppelivsforsikring anvendes på det private arbejdsmarked, som
en del i overenskomstaftaler med virksomheder, som ikke er medlem af
en arbejdsgiverorganisation.

Hvem er omfattet af forsikringen?
Ansatte der arbejder hos en af de tilmeldte arbejdsgivere på HK’s overenskomstområde. Forsikringen dækker indtil den til enhver tid gældende folkepensionsalder, så længe man betaler præmie til ordningen. Der stilles ikke krav om
helbredsoplysninger.
Hvornår træder forsikringen i kraft?
Den ansatte er forsikret fra den førstkommende
1. januar eller 1. juli, når de ovennævnte betingelser er opfyldt.
Hvor stor er forsikringssummen?
Forsikringen købes i moduler af 60.000 kr. Der kan maks. købes 8 moduler af
60.000 kr. – dvs. i alt maks. 480.000 kr. Forsikringssummen aftales i den enkelte overenskomst – evt. med tillæg til denne.
Skattemæssige forhold
Efter gældende lovgivning skal der hverken betales indkomstskat eller statsafgift af udbetalingen. Der skal dog betales boafgift iht. gældende lov.
Præmien skal tillægges den ansattes skattepligtige indkomst.
Præmien, der skal betales af arbejdsgiveren, er pt. 101,75 kr. pr. forsikret pr.
halvår (pr. 60.000 kr. forsikringssum).
Hvornår ophører dækningen?
Dækningen ophører førstkommende 30. juni eller 31. december efter ansættelsesforholdets ophør, dog senest ved den enhver tid gældende folkepensionsalder.

Hvem får udbetalingen?
Hvis du ikke har truffet anden bestemmelse, udbetales
dødsfaldssummen til dine ”nærmeste pårørende”
(som defineret i Forsikringsaftalelovens § 105 a).

Ved død før folkepensionsalderen
Hvis du ikke har indsendt en begunstigelseserklæring til Alka, udbetales forsikringssummen til dine ”nærmeste pårørende”. Det betyder, at udbetalingen
sker til den/de personer du efterlader, og som er nævnt først ud fra denne
rækkefølge:
1. Ægtefælle/registreret partner, ellers
2. Samlever, ellers
Betingelse: 1) Enten at du og din samlever har fælles bopæl, og venter, har eller har
haft barn sammen. 2) Eller at du og din samlever har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

3. Livsarvinger, ellers
Forklaring: livsarvinger er dine børn, børnebørn og deres børn.

4. Efter testamente, og ellers
5. Efter arveloven
Hvis du for eksempel ønsker, at summen skal udbetales til andre eller skal
deles mellem flere personer, skal du indsende en begunstigelseserklæring til
Alka. Se afsnittet: Særlig begunstigelse.
Forsikringssummen udbetales uden om boet, og uden at dine eventuelle kreditorer kan gøre krav på beløbet.
Er der ingen arvinger i henhold til begunstigelsesbestemmelse, testamente
eller efter arveloven, sker der ingen udbetaling.

Særlig begunstigelse
Hvis du vil ændre på udbetalingsbestemmelsen ”nærmeste pårørende” kan du
få en begunstigelseserklæring hos HK. Du har mulighed for at indsætte enhver som særlig begunstiget på denne forsikring. Det gør du ved at sende den
udfyldte begunstigelseserklæring til Alka.

Ønsker du eksempelvis, at udbetalingen skal ske til din samlever, men vedkommende endnu ikke opfylder bestemmelsen for udbetaling efter ”nærmeste pårørende”, se afsnittet ”Hvem får udbetalingen? ”, skal du indsende
en begunstigelseserklæring til Alka.
Den/de begunstigede personer får derved den samlede sum udbetalt uden
om boet, og uden at dine eventuelle kreditorer kan gøre krav i beløbet.
Du skal dog være opmærksom på, at selvom du har indsat en særlig begunstiget og hvis du efterlader ægtefælle og/eller livsarvinger (børn, børnebørn
og deres børn) kan disse gøre indsigelse mod begunstigelsen. Det betyder,
at udbetalingen til den begunstigede kan blive reduceret.
Hvis du ønsker at ændre en tidligere indsendt genkaldelig begunstigelse,
skal du indsende en ny begunstigelseserklæring til Alka.

Hvornår og hvor længe gælder begunstigelsen?
Hvis du indsender en begunstigelseserklæring til Alka, gælder den så længe,
du er tilmeldt ordningen. Hvis du i en periode er udmeldt af ordningen og
senere bliver medlem igen, træder din begunstigelseserklæring også i kraft
igen.

Hvordan skal de efterladte forholde sig?
Anmeldelse af dødsfald kan rekvireres hos HK. Dødsfaldet skal som hovedregel også anmeldes til arbejdsgiveren. Anmeldelsen indsendes derefter til
HK, sammen med kopi af den originale dødsattest eller dødsanmeldelse og
anmodning om begravelse/ligbrænding. Anmeldelsen skal være påført erklæring fra afdødes pårørende, på tro og love, om hvem afdøde efterlod sig,
med angivelse af familieforhold, navn, fødselsdato samt adresse til bestemmelse af, hvem forsikringssummen skal tilfalde. Hvis ægtefælle/samlever
ikke efterlades, skal dødsanmeldelsen vedlægges eventuelle børns fødselseller dåbsattester. Efter kontrol af, om afdøde var forsikret, attesterer HK
anmeldelsen og videresender den til Alka. Alka foretager herefter udbetaling.

Forhold i tilfælde uarbejdsdygtighed
Fratræder du dit job inden folkepensionsalderen på grund af sygdom eller
ulykkestilfælde, der medfører, at du mister 2/3 af erhvervsevnen, kan du i
tilknytning til fratrædelsen begære forsikringsdækningen opretholdt uden
præmiebetaling i op til 3 år efter fratrædelsen. En betingelse for den præmiefri dækning er, at den begæres ved ophør af arbejdsgiverens præmiebetaling. Formular til brug for ansøgning om præmiefri dækning kan fås hos HK.

Er du med i HK Gruppeliv?
Du kan selv kontrollere, om du er dækket af gruppeliv. Er du ansat hos en
arbejdsgiver, som HK har overenskomst med, skal gruppelivspræmien oplyses
på din arbejdsgivers årlige oplysninger til skattevæsenet. Er dette ikke tilfældet,
bør du kontakte HK.
Er du omfattet af HK Gruppeliv (Alka-ordning nr. 135) bør denne folder gemmes sammen med dine forsikringspapirer.

Klageadgang
Ved uenighed om forsikringen har HK og Alka oprettet et Fællesnævn, hvor
klagen behandles. Det er gratis at klage til Fællesnævnet, og kan sendes til
Alka eller HK.
Klager via Fællesnævnet udelukker dig ikke fra at klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema til Forsikringsankenævnet fås hos Alka, Forbrugerrådet,
Forsikringsoplysningen eller Ankenævnet.
Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring,
Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon 33 15 89 00.
Generelt
Orienteringen er et uddrag af forsikringsbetingelserne og gruppelivsaftalen.
De præcise betingelser fremgår af de til enhver tid gældende aftaler og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan rekvireres hos Alka.
HK Gruppeliv er oprettet i samarbejde med Alka.
HK tilbyder mange gode forsikringer med medlemsrabat.

Læs mere på www.alka.dk/hk
Kontakt HK
Weidekampsgade 8, Postboks 470
0900 København C
Telefon 33 30 45 39
hk-forsikring@hk.dk

Lagernr. 4417080063

