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Ansøgning om pantsat 
gruppelivsforsikring 

Oplysninger om forsikrede Navn: 

Bopæl: 

Postnr.: By/Bygd: 

Telefonnummer: Email: 

CPR-nr: Stilling/job: 

Undertegnede søger hermed om at blive omfattet af gruppelivsforsikring tegnet af BankNordik hos Forenede Gruppeliv som anført nedenfor. 

Forsikringen bliver pantsat som sikkerhed for al gæld hos forsikrede i P/F BankNordik, herunder gæld hos DLR formidlet af BankNordik. 

Valg af gruppelivsdækning  Ny forsikring

 Ændring af gældende dækning

Sæt kryds Dækninger Forsikringssum 

Dødsfaldsdækning 250.000,00 kr. 

Dødsfaldsdækning 500.000,00 kr. 

Dødsfaldsdækning 750.000,00 kr. 

Dødsfaldsdækning 1.000.000,00 kr. 

Dødsfaldsdækning 1.250.000,00 kr. 

Forsikringspræmie Forsikringspræmien, der betales forud hver måned, skal betales og trækkes fra følgende konto: 

Konto nr.:   

Det bemærkes, at forsikringsdækningerne alene kan betales af beskattede midler, fx frie 

lønmidler. 

Forsikringen pristalsreguleres årligt jf. FG’s forsikringsbetingelser 
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Begunstigede, øvrige vilkår og ikrafttræden: 

Ved udbetaling ved død, nedbetales undertegnedes gæld. Er den samlede gæld større end forsikringsbeløbet, kan BankNordik 

frit vælge, hvilken del af den samlede gæld skal nedbetales.  

Forsikringsbeløbet nedbetaler derved restgælden. Dette er dog ikke gældende, hvis restgælden overstiger forsikringsbeløbet. 

Den samlede restgæld kan derfor være højere end forsikringsbeløbet.  

Er forsikringsbeløbet højere end den samlede resterende gæld, betales overskuddet til nærmeste pårørende. Nærmeste 

pårørende er ægtefælle, samlever*, børn, arvinger i henhold til testamente eller arvinger i henhold til loven.   

De tegnede forsikringer er omfattede af Forenede Gruppelivs til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for de tegnede 

dækninger. Gældende forsikringsbetingelser finder du på www.banknordik.gl. 

Forsikrede er dækket fra det tidspunkt, hvor nærværende ansøgningsblanket er indleveret i behørig underskrevet 

stand til BankNordik. 

Forsikrede er dækket fra den__________ 20_____, dog altid betinget af, at helbredserklæring godkendes af 

Forenede Gruppeliv. 

*Ved samlever forstås en person, der har levet sammen med forsikrede på fælles bopæl og 

1) vente, have eller have haft et barn sammen med forsikrede eller

2) have levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 

Bekræftelse 
Jeg bekræfter hermed at have modtaget, læst og accepteret optagelsesbetingelserne, herunder de 

gældende forsikringsbetingelser gældende for den ansøgte forsikringsdækning. De til enhver tid 

gældende forsikringsbetingelser kan findes på FG´s hjemmeside: 

Sted: , den 20________  _________________________________________ 

    Underskrift 

BankNordiks bemærkninger 
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Optagelses- og forsikringsbetingelser

§ 1
1. Pantsat gruppelivsforsikring dækker forsikring af gæld  i

BankNordik, inkluderet gæld optaget i kreditforening via
BankNordik. Er den samlede restgæld lavere end
forsikringsbeløbet, vil det resterende beløb blive udbetalt
til nærmeste pårørende, hvis ikke andet er aftalt.

2. 

Forudsætningen for at tegne forsikringen er, at 

forsikringstager er arbejdsdygtig og ikke endnu er fyldt 60 
år. En helbredseklæring vil blive sendt til Forenede 

Gruppeliv til godkendelse.  

3. Ved forsikredes dødsfald inden han/hun fylder 67 år
udbetales forsikringssummen ifølge § 3, stk. 4 – 6.

4. Forsikringsbeløbet er fastsat svarende til koncession for
pantsatte gruppelivsforsikringer, som er gældende for

Forenede Gruppeliv.

5. Forsikringsbeløbet til denne pantsatte gruppelivsdækning
vil ikke blive fradraget i den personlige skatteindtægt.
Derfor skal afgift af forsikringssummen, som udbetales

ved dødsfald, ikke betales til landskassen.

§ 2

1. Pantsat gruppelivsforsikring træder i kraft den dato

betingelserne i § 1 er opfyldte, og underskrevet ansøgning

om Pantsat gruppelivsforsikring er indleveret til
BankNordik eller den dato forsikringstager har valgt.

2. Dækningen ophører ved udgangen af det kvartal hvor
gruppemedlemmet fylder 67 år, eller ved
gruppemedlemmets død. Gruppemedlemmet kan opsige
forsikringen til udgangen af et kvartal, hvor dækningen
derved ophører. Ligeledes ophører dækningen ved
udgangen af det kvartal, hvor gruppemedlemmet ikke
længere er privatkunde hos BankNordik.

§ 3

1. I tilfælde af at forsikringen ikke kan oprettes uden en

grundigere helbredserklæring, får BankNordik straks
besked om dette. I dette tilfælde vil ansøgningen først blive
behandlet yderligere af BankNordik, når Forenede

Gruppeliv har fået udleveret og godkendt de nødvendige
helbredsbeserklæringer

2. Ved forhøjelse af den forsikrede gæld, skal en ny

helbredserklæring udfyldes og godkendes af Forenede

Gruppeliv.

3. Pantsat gruppelivsforsikring vil blive pantsat til BankNordik.

4. Det udbetalte forsikringsbeløb, skal bruges til
tilbagebetaling af gæld ifølge  § 1, stk. 1 i disse
optagelsesbetingelser. Er den samlede restgæld højere end
forsikringsbeløbet, kan BankNordik selv vælge, hvilken del
af restgælden skal tilbagebetales. Er den samlede retsgæld
lavere end forsikringsbeløbet, vil det resterede beløb blive
udbetalt til nærmeste pårørende, hvis ikke andet er aftalt.

5. Hvis ikke andet er aftalt, vil den del af forsikringsbeløbet,

som skal udbetales, blive udbetalt til nærmeste

pårørende. Nærmeste pårørende er ægtefælle,

samlever*, børn, arvinger ifølge testamente eller arvinger

ifølge loven.

*Samlever skal bo sammen med den forsikrede på fælles

bopæl og

1) vente, have eller have haft et barn sammen med den

forsikrede eller

2) have levet sammen med forsikringstageren i et

ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl de sidste to
år inden dødsfaldet.

6. Ved skriftlig anmodning kan § 3, stk. 5 ændres, således at

udbetaling ved dødsfald udbetales til andre end de
nærmeste pårørende. Den forsikrede bekræfter, at han/hun
hverken mundtlig eller på skrift har frasagt sig retten til at
ændre bestemmelsen.

§ 4

1. Pantsat gruppelivsforsikring er oprettet i henhold til

Forenede Gruppelivs gældende forsikringsbetingelser. I
tilfælde af tvilvsspørgsmål, er disse forsikringsbetingelser
gældende. Pantsat gruppelivsforsikring omfatter dog ikke
retten til henstand i tilbgebetaling ved uarbejdsdygtighed og
giver ikke rettigheden til at oprette fortsættelsesforsikring.
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