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Notat vedrørende gruppeliv 

Generelt 

Forenede Gruppeliv (FG) er den største leverandør af gruppelivsforsikringer og har både staten, 

kommunerne, de faglige organisationer og private virksomheder, som sine kunder.  

En gruppelivsforsikring dækker ved død, invaliditet og visse kritiske sygdomme. Det er 

forsikringsordninger og ikke opsparingsordninger. 

Alle ansatte på skolerne bør være omfattet af en aftale om gruppeliv. 

Aftaleenhedens overenskomster (BUPL, HK, 3F) rummer en aftale om gruppeliv via 

pensionsindbetalingen. Man skal således være ekstra opmærksom, hvis en ansat ønsker at pensionen skal 

indbetales til en anden pensionskasse end den gængse. Udgangspunktet skal være at 

pensionsindbetalingen skal ske til den i overenskomsten beskrevne pensionskasse. 

Det kræver således også ekstra opmærksomhed, hvis der er ansatte som i en periode ikke er omfattet af 

pensionsindbetaling. 

Der er forskel på dækningerne i de enkelte gruppelivsaftaler. Nogle har alle typer dækninger, mens 

andre kun har forsikring ved død. Vi arbejder for at ensrette gruppelivsordningerne, så de ansatte på 

skolerne for så vidt muligt har den sammen dækning. 

Det er muligt at være dækket af flere gruppelivsordninger. 

 

Lærerne / BH. kl. ledere og ledere 

Fællesoverenskomsten §8; 

Ansættelsesmyndigheden betaler præmie for de ansatte til gruppelivsforsikringen for statsansatte i FG 

(aftale 85034) 

Timelønnede er ikke omfattet er ordningen. 

 

Pædagogerne (BUPL) 

Gruppelivsbidraget indgår i pensionsbidraget i PBU. 

Vær opmærksom på evt. kombinationsansatte der indbetaler pension til LP. Her skal indbetales 

gruppeliv til aftale 85034. 

 

Teknisk servicemedarbejder mv. (3F) 

Gruppelivsbidraget indgår i pensionsbidraget i Pension Danmark. Det er ikke umiddelbart muligt at 

vælge en anden pensionskasse. 

 

Administrative medarbejdere (HK) 

Gruppelivsbidraget indgår i pensionsbidraget i Pension for Funktionærer (PFA). 

Ansatte ansat under ”den gamle overenskomst mellem HK og Lilleskolerne” kan fx have indbetaling til 

anden pensionskasse og en separat gruppelivsaftale i FG med nummer (aftale 26001-1) 

https://www.fg.dk/media/Forsikringsoversigter/85034.pdf
https://www.fg.dk/media/Forsikringsoversigter/26001.pdf
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Gruppelivsaftalen 26001-1 ændrer pr. 1. januar 2022 nummer til 98704-1. 

 

Uden overenskomst eller uden pension 

Til gruppelivsaftale 26001 (78704-1) kan tilmeldes ansatte, der ikke er omfattet af pensionsordning eller 

hvis pensionsordning ikke rummer en gruppelivsaftale. 

 

Andre ordninger 

Willis har tidligere haft gruppelivsaftale med Top Danmark, hvor man automatisk er blevet overført til FG 

med virkning fra 1/1-2019. 

Forsikringsdækningen var uændret og denne ordning har nummer (98648) 

Willis kan kontaktes for yderligere information om denne ordning. 


