
 
Særligt tilbud om gruppelivsforsikring ved dødsfald 

til medlemmer af JID 
 

Dækning  Årlig pris 2013 
Engangsbeløb på 462.000 kr. 2.340,72 kr. 

Dækning og præmie er anført for 2013 og reguleres hvert år pr. 1. januar. Fremtidige dækninger og præmier 
vil fremgå af den årlige depotoversigt, som du vil modtage fra PFA Pension, hvis du tilmelder dig. 
 
Tilmelding 
Tilmeldingen sker ved, at du kontakter JID, som herefter giver besked til PFA Pension.  
 
Dækningen gælder fra den 1. i måneden efter, at PFA Pension har modtaget besked fra JID, og er betinget 
af, at din helbredstilstand er tilfredsstillende. Du skal derfor udfylde en helbredserklæring ved tilmeldingen. 
 
JID sender en præmieopkrævning efter tilmeldingen. Hvis du tilmeldes i løbet af året, beregnes en forholds-
mæssig præmie for den resterende del af året. 
 
Skatteregler 
Dækningen udbetales skatte- og afgiftsfrit. Der skal dog betales boafgift (arveafgift), med mindre udbetalin-
gen sker til din eventuelle ægtefælle. 
 
Du kan ikke fratrække prisen på selvangivelsen. 
 
Hvem sker udbetalingen til? 
Som udgangspunkt sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende, som pr. 1. januar 2008, er nedenståen-
de personer i nævnte rækkefølge: 
 
1.    Ægtefælle 
2.    Samlever (hvis I har boet sammen i 2 år eller I på dødsfaldstidspunktet har eller venter børn sammen) 
3. Børn (i tilfælde af et barns død, indtræder barnets livsarvinger, dvs. børn, adoptivbørn, børnebørn, olde-

børn osv.) 
4.    Arvinger i henhold til testamente 
5. Arvinger ifølge Arveloven 
 
Du har mulighed for at ændre begunstigelsesbestemmelsen, hvilket betyder, at du selv kan bestemme, 
hvem beløbet skal tilfalde. Ønsker du at ændre begunstigelsesbestemmelsen eller få nærmere vejledning, er 
du velkommen til at kontakte vores forsikringsmægler Willis. 
 
Dækningens ophør 
Dækningen ophører i følgende situationer: 
 
- Når du fylder 60 år 
- Hvis du melder dig ud af JID 
- Hvis gruppelivsaftalen opsiges af JID eller PFA Pension 
- Hvis du selv ønsker at udtræde (dette skal ske med et varsel på 3 måneder til en 1. januar) 
 
Præmiefritagelse ved tab af erhvervsevnen 
Hvis PFA efter et lægeligt skøn vurderer, at din erhvervsevne er nedsat med 2/3 eller mere, kan dækningen 
ved dødsfald opretholdes i op til 3 år uden præmiebetaling. Ansøgningen om præmiefritagelsen skal ske 
senest 2 måneder efter, at du er blevet sygemeldt. Det er vigtigt, at du kontakter enten JID eller Willis i den-
ne situation. 
 
Spørgsmål og vejledning 
Du bedes kontakte vores forsikringsmægler Willis, tlf. 88 13 92 82, tib@willis.dk, hvis du har spørgsmål 
og/eller ønsker nærmere vejledning omkring dit behov for forsikringsdækning ved dødsfald. 

 


