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Notat vedrørende gruppeliv 

Generelt 

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

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

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

ger og ikke opsparingsordninger. 

Lilleskolernes Sammenslutning anbefaler at alle ansatte på skolerne er omfattet af gruppelivsaftale eller 

tilsvarende forsikring. 

Aftaleenhedens overenskomster (BUPL, HK, 3F) rummer som udgangspunkt en aftale om gruppeliv, eller 

tilsvarende forsikring, via pensionsindbetalingen. Hvis pensionsindbetalingen afviger fra den af overens-

komsten bestemte, så skal man være opmærksom på om ansatte er dækket af gruppelivsordning. Ansatte 

under karensperiode for pensionsindbetaling er således ikke omfattet af gruppeliv. 

Vær opmærksom på at gruppelivsordningerne, via pensionsindbetalingen i henhold til de forskellige 

overenskomster, kan være indrettet forskelligt, og at det i nogle tilfælde er muligt for den enkelte at korri-

gere i forsikringssummer mm. 

 

 

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. 

 

Vær opmærksom på evt. kombinationsansatte der indbetaler pension til LP. Her skal altid indbeta-

les gruppeliv til aftale 85034. Dvs. lige meget hvor lille din læreransættelse er, så skal der indbeta-

les til gruppeliv på 85034. 

 

Pædagogerne (BUPL og FOA) 

Gruppelivsbidraget indgår i pensionsbidraget i PBU.  

Kombinationsansatte pædagoger, som også er ansat som lærere eller bh. kl. ledere, skal altid have indbe-

talt gruppeliv som lærerne. 

Når pensionsindbetalingen afviger fra PBU er skolen er pligtig til at indbetale til gruppelivsordning. Se 

overenskomsten §15, stk. 8 og tilhørende bemærkning. 

Se sidst i dette dokument under ”andre ordninger”. 

 

https://www.fg.dk/media/Forsikringsoversigter/85034.pdf
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Teknisk servicemedarbejder mv. (3F) 

Gruppelivsbidraget indgår i pensionsbidraget i PensionDanmark. Se §8, stk. 4 og tilhørende bemærk-

ning. 

For alle nyansatte skal indbetalingen ske til PensionDanmark. 

Hvis der er givet dispensation jf. §8, stk. 5 for indbetaling til PensionDanmark (skal godkendes af LS og 

3F), kan skolen oprette gruppeliv gennem Forenede Gruppeliv. Se sidst i dette dokument under ”andre 

ordninger”. Der er ikke angivet i overenskomsten at indbetaling til gruppeliv er påkrævet. 

 

Administrative medarbejdere (HK) 

Gruppelivsbidraget (obligatorisk basisdækning) indgår i pensionsbidraget i Pension for Funktionærer 

(PFA) 

Det er ikke angivet i overenskomsten, at indbetaling til gruppeliv er påkrævet. 

Jf. §7, stk. 5 kan der, efter aftale med skolens ledelse, aftales indbetaling til andens pensionskasse. Skolen 

kan oprette gruppeliv gennem Forenede Gruppeliv. 

Ansatte ansat under ”den gamle overenskomst mellem HK og Lilleskolerne” har ved siden af en anden 

pensionsaftale også skullet være tilsluttet gruppelivsaftale i FG med nummer 98704-1 (Tidligere aftale 

26001). 

 

Andre ordninger 

Der findes følgende ordninger om gruppeliv for ansatte, som ikke er omfattet af en pensionsordning eller 

overenskomst indeholdende gruppeliv. Det er muligt for den ansatte at tage kontakt til sit pensionssel-

skab for at få afklaret, om nuværende pensionsordning indeholder gruppeliv. 

98704-1 

Aftalen er indgået mellem Aftaleenheden og FG. 

Til gruppelivsaftale kan tilmeldes ansatte, der ikke er omfattet af pensionsordning eller hvis pensionsord-

ning ikke rummer en gruppelivsaftale. 

Forsikringspræmie; 176,50 kr./pr.md 

 

98648-1 

Aftalen er nu indgået mellem Skoleforeningerne og FG. Gruppelivsordningen er for teknisk- og admini-

strativt personale og ordningen følger det kommunale område. 

Arbejdsgiver kan vælge at tilslutte sig denne ordning. 

Willis er administrator på ordningen, som tidligere var indgået med Topdanmark.  

Forsikringspræmie; 130 kr./pr.md  

Willis kan kontaktes for yderligere information om denne ordning. 

https://st0fgdk0prod001.blob.core.windows.net/sc-fgdk-prod-01/Forsikringsoversigter/98704.pdf
https://st0fgdk0prod001.blob.core.windows.net/sc-fgdk-prod-01/Forsikringsoversigter/98704.pdf
https://st0fgdk0prod001.blob.core.windows.net/sc-fgdk-prod-01/Forsikringsoversigter/98648.pdf

