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Gruppeforsikring, Privat 
 

 

Hvad er Gruppeforsikring, Privat? 

En Gruppeforsikring tilknyttet dit private 
engagement i banken kan hjælpe til at sikre dig 
og din familie økonomisk, hvis du skulle dø eller 
din erhvervsevne varigt skønnes nedsat til en 
tredjedel. 
 

Hvem kan oprette Gruppeforsikring, Privat? 

En Gruppeforsikring kan oprettes af alle, der  

 har fast bopæl i Danmark eller er dansk 

statsborger med bopæl i Sverige eller 
Tyskland 

 er fyldt 18 år men ikke  50 år 

 kan give tilfredsstillende helbreds-

oplysninger 
 har en konto i Danske Bank til betaling af 

forsikringen 
   
Dækning på Gruppeforsikring, Privat 

Du kan vælge mellem 5 dækningsgrupper 
under Gruppeforsikring, Privat. Indenfor hver 
dækningsgruppe kan du vælge mellem to typer 
dækninger: 
 en Livsforsikring eller 
 en Livsforsikring med en Invalidesum på 50 

% af livsforsikringen. 

Dækningerne regulerer vi hvert år og den 
bortfalder ved udgangen af det år, hvor du 
fylder 65 år. Fra alder 61 år nedtrappes din 
sum med 20 % årligt, dette gælder både 
summen ved dødsfald og invaliditet.  
 
I skemaet på næste side kan du se 
dækningernes størrelse, og hvad de koster i år. 
 
Gruppeforsikring, Privat som krydsliv 

Gruppeforsikring, Privat – krydsliv er en livs-
forsikring, der er ejet af én person (forsikrings-
tager) og oprettet, så den dækker en anden 
persons liv (forsikrede).  
 
Med en Gruppeforsikring, Privat - krydsliv kan 
du og din samlever sikre hinanden i tilfælde af 
dødsfald eller hvis I f.eks. er flere om at eje en 
virksomhed og ønsker at sikre hinanden. 
 
Fordelen ved en krydslivsforsikring er, at den 
person, der ejer forsikringen, vil få udbetalt en 
sum penge, hvis den person, forsikringen 
dækker, dør – vel at mærke uden at eventuelle 
arvinger kan gøre indsigelse.  
 

Du kan ikke tilknytte Invalidesum til en 
Gruppeforsikring, Privat – krydsliv. 
Pantsætning 

Du kan vælge at pantsætte forsikringen til 
sikkerhed for dit private engagement med: 
 Danske Bank 
 Realkredit Danmark eller 
 en kombination af disse 
 
Det vil fremgå af dit forsikringsbevis, hvis 
forsikringen er pantsat. 
 
Udbetaling af Gruppeforsikring, Privat 

Anmeldelse om dødsfald og varigt tab af 
erhvervsevnen skal ske til Danske Bank. 
 
Hvis forsikringen er pantsat, vil udbetaling ske 
til banken og/eller Realkredit Danmark. Er der 
et eventuelt overskydende beløb efter dit 
mellemværende med Danske Bank koncernen 
er inddækket, vil det blive udbetalt til den/de 
berettigede. 
 
Invalidesummen udbetales til dig, med respekt 
af pantsætning til Danske Bank koncernen, 
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hvis din erhvervsevne skønnes varigt nedsat til 
en tredjedel. Nedsættelse af erhvervsevnen  
bedømmes af selskabet, under hensyn til de 
helbredsmæssige forhold, ud fra en ren 
lægefaglig vurdering. 
Ved udbetaling skal der ikke betales skat eller 
afgift til staten. 
 
Livsforsikringen udbetales ved død til den/de 
begunstigede med respekt af pantsætning til 
Danske Bank koncernen. 
 
På en Gruppeforsikring, Privat – krydsliv sker 
udbetalingen til forsikringstageren med 
 respekt af pantsætning til Danske Bank 
koncernen. 
 
Udbetaling af livsforsikringen vil ske som 
engangssum. Ved udbetaling skal der ikke 
betales skat eller afgift til staten. 
 
Ved udbetaling af livsforsikring ved død skal 
der betales boafgift af den udbetalte forsik-
ringssum efter gældende regler. Ved udbe-
taling af krydslivsforsikring betales der ikke 
boafgift 

Du kan læse mere om begunstigelse og 
boafgift på faktasiden "Begunstigelse". 
 
 

Hvordan betales forsikringen? 

Betalingen for forsikringen bliver reguleret hvert 

år og trækkes automatisk på din lønkonto eller 

Budgetkonto i banken. Du har ikke fradrag for 

betalingen. 
 

Eventuel bonus på forsikringen anvendes til 

delvis betaling af fremtidige betalinger. 

 

Hvad koster forsikringen? 

I skemaet kan du se en oversigt over de 
dækninger, du kan vælge og hvad de koster. 

 

Dækning og priser for 2023 i kr. 

Dækningsgruppe og dækning Pris 

Dækningsgruppe 1: 

 Livsforsikring 283.050 

 Livsforsikring 283.050 og 

        Invalidesum    141.525  

 

648 

 

1.240 

 

Dækningsgruppe 2: 

 Livsforsikring 566.100 

 Livsforsikring 566.100 og 

         Invalidesum     283.050  

 

1.297 

 

2.481 

 

Dækningsgruppe 3: 

 Livsforsikring 849.150 

 Livsforsikring 849.150 og 

        Invalidesum    424.575  

 

1.944 

 

3.720  

 

Dækningsgruppe 4: 

 Livsforsikring 1.132.200 

 Livsforsikring 1.132.200 og 

         Invalidesum   566.100 

 

2.591 

 

4.960 

 

Dækningsgruppe 5: 

 Livsforsikring 2.107.791 

 Livsforsikring 2.107.791 og 

         Invalidesum   1.053.896 

 

4.825 

 

9.236 

 

 

Yderligere forsikring? 

Ønsker du højere forsikringsdækning end 

Gruppeforsikringerne, kan du tegne supplerende 

forsikring i Danica Pension. Har du allerede livs- 
og invaliditetsforsikring, kan Gruppeforsik-

ringerne være et godt supplement. 

 

Det med småt! 

Du skal også være opmærksom på, at 

udbetalingerne fra Gruppeforsikringerne kan 
påvirke størrelsen af visse sociale ydelser. 

 

Oplysning om provision 

Banken modtager provision fra Danica. Pension. 


