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Open 

 
Ønsker du, at der skal udbetales et beløb til dine 
pårørende, hvis du dør, kan du oprette en livsforsikring til 
din løn- og budgetkonto.  
Ønsker du også at sikre dig ved varigt tab af erhvervsevne, 
kan du oprette en dækning med invalidesum. Dækning 
med invalidesum kan kun oprettes sammen med en 
livsforsikring.  
Du kan også sikre dig ved kritisk sygdom. Denne dækning 
kan kun oprettes sammen med en livsforsikring. 
Forsikringerne kan oprettes af alle mellem 18 og 59 år 
(nedtrapning af forsikringssummerne for livsforsikringerne 
og invalidesummerne begynder ved 51 år*), som har en 
løn- eller budgetkonto i Nordea.  
For at oprette en gruppeforsikring er det normalt 
tilstrækkeligt med en helbredserklæring, som du selv 
udfylder.  
Modtager du førtidspension eller er berettiget hertil, kan 
du ikke tegne gruppeliv.  

 

Dækning og præmie i 2023 
 
Dækning i kr.

 
Præmie pr. kvartal i kr.

 
 

Forsikringssummerne for livsforsikringen og 
invalidesummen nedtrappes med 1/15 om året, fra du 
fylder 51 år.  
Dækningen er 1/15, fra du er fyldt 64 år indtil udgangen af 
det kvartal, hvor du fylder 65 år. **  
 
*) Nedtrapning af forsikringssummen for visse kritiske 
sygdomme begynder fra 61 år.  
 
**) Forsikringssummen for visse kritiske sygdomme 
nedtrappes med 1/5 om året fra du fylder 61 år. 
Dækningen er 1/5, fra du er fyldt 64 indtil udgangen af det 
kvartal, hvor du fylder 65 år.  
 
Præmien reguleres i forhold til gruppens 
alderssammensætning og dækningens størrelse. 
Dækningen pristalsreguleres.  

 
Udbetaling  
Livsforsikringen udbetales til de begunstigede, hvis du dør 
i forsikringstiden. En begunstiget er en person efter eget 
valg, der skal modtage beløbet. Udbetalingen sker uden 
afgift til staten. Der kan eventuelt blive tale om boafgift.  
 
Du får invalidesummen udbetalt, hvis din erhvervsevne 
varigt nedsættes til 1/3 af den fulde erhvervsevne eller 
derunder som følge af sygdom eller ulykke. Udbetaling 
kan også finde sted, hvis du i forsikringstiden tilkendes 
ressourceforløb, førtids- eller seniorpension. 
Udbetalingen sker uden afgift til staten.  
 
Du får summen ved visse kritiske sygdomme udbetalt, hvis 
du får stillet en dækningsberettiget diagnose på en kritisk 
sygdom. Det kan fx være visse former for kræft, blodprop i 
hjertet, bypassoperationer, hjerteklapkirurgi, 
indoperation af ICD-enhed, hjerneblødning, sækformet 
udvidelse af hjernens pulsårer, visse godartede svulster i 
hjerne og rygmarv, dissemineret sklerose, ALS 
(amyotrofisk lateralsklerose), muskelsvind, HIV-infektion 
som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte, 
AIDS, nyresvigt og større organtransplantationer, 
Parkinsons sygdom, blindhed, døvhed, aorta sygdomme, 
følger efter hjernehindebetændelse, følger efter 
borreliainfektion, større forbrændinger, forfrysninger eller 
ætsninger, kronisk hjertesvigt med indoperation af 
ICD/CRT enhed.  
Se de præcise detaljer i forsikringsbetingelserne. 
Udbetaling af denne dækning sker uden afgift til staten.  
Invalidesum og dækning ved kritisk sygdom udbetales 
direkte til dig.  
 

Få mere at vide  
Kom ind og hør mere om gruppeforsikring.  

 


