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Nye forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2023 

Med virkning fra 1. januar 2023 ændres FGs forsikringsbetingelser; 

· Dækning ved visse kritiske sygdomme (voksne) 
· Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme 
· Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring 
· Forsikringsbetingelser for Fortsættelsesforsikring 

 
Bilag om varsling er vedlagt. Bilaget beskriver de væsentligste ændringer af forsikringsbeting-
elserne.  

I skal være opmærksomme på, at der kan være flere af ændringerne til forsikringsbetingelser-
ne, der ikke er relevante for jeres gruppelivsaftale, da det afhænger af, hvilke forsikringsdæk-
ninger jeres gruppelivsaftale indeholder. 

Ændringerne har ingen betydning for bruttopræmien. 

De væsentligste ændringer er: 

Dækning ved visse kritiske sygdomme (voksne) 
Under hensyn til den medicinske udvikling er der sket en tilpasning af dækningsomfanget, så vi 
undtager dækning for de mildere typer af blodprop i hjertet under § 7 B.  
 
Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt), og hjerteklapkirurgi vil fremover, på lige fod med de øvrige hjer-
tediagnoser, udelukke hinanden for udbetaling. Til gengæld udvides dækningsomfanget med 
flere alvorlige hjertesygdomme under § 7 W. Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) og under 
§ 7 X. Kronisk hjertesvigt. 
 
Derudover udvides dækningsomfanget med en ny diagnose; Idiopatisk Pulmonal Arterial Hy-
pertension (iPAH). 
 
Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme 
Dækningsomfanget for børn udvides med to nye diagnoser; Cerebral parese og svære epilepsi-
syndromer. 
 
Forsikringsbetingelser for Gruppelivs- og Fortsættelsesforsikring 
I forsikringsbetingelserne for Gruppelivs- og Fortsættelsesforsikring er der indføjet en bestem-
melse, så der opkræves gebyr ved betalingspåmindelser i forbindelse med præmieopkrævning, 
hvor FG opkræver præmie direkte hos den forsikrede via Betalingsservice. Ligeledes opkræves 
der gebyr, hvis forsikrede ikke har en aktiv Betalingsserviceaftale, så præmien betales via 
indbetalingskort. 

Derudover er det i Forsikringsbetingelserne for Fortsættelsesforsikring indføjet, at der også kan 
ske udbetaling af invalidesum ved ressourceforløb og førtids- eller seniorpension.  
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For alle forsikringsbetingelserne er der derudover foretaget få præciseringer og redaktionelle 
ændringer.   
 
Fra 1. november 2022 kan de nye forsikringsbetingelser ses på FGs hjemmeside www@fg.dk.  
 
Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte os. 
 

Med venlig hilsen 
 

FG 
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Bilag om varsling 

 

Varsling af ændringer af forsikringsbetingelser 

Hermed varsles med virkning fra 1. januar 2023 ændringer af FGs forsikringsbetingelser, jf. § 
15 i FGs Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring. 

For gruppelivsaftaler med dækning ved kritisk sygdom  
 
I ”Dækning ved visse kritiske sygdomme” (voksne), sker følgende skærpelser og udvidelser: 

I § 7 B ”Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt)” skærpes betingelserne således, at 

· der indføjes et krav om, at hjertet skal have en nedsat pumpefunktion på grund af tab af 
funktionsdygtigt hjertemuskelvæv, som svarer til en LVEF på 50 % eller derunder. Til 
sammenligning har et hjerte med normal pumpefunktion en LVEF på 50-70 %. 

Tilpasningen af dækningsomfanget sker på baggrund af, at der i de seneste par år er 
sket en betydelig udvikling i diagnosen hjerteinfarkt, som betyder, at et hjerteinfarkt 
findes i fem forskellige kliniske typer – afhængig af den bagvedliggende sygdomsårsag 
til diagnosen. Ikke alle kliniske typer af hjerteinfarkt er lige alvorlige. Det betyder, at 
patienter kan få stillet diagnosen hjerteinfarkt - og modtage udbetaling af 
forsikringssummen - selvom tilfældet ikke er alvorligt. Ved at indføje reguleringen med 
krav om nedsat pumpefunktion vil kun de forsikrede med alvorligere tilfælde af hjerte-
infarkt modtage udbetaling. 
 

I § 7 D ”Hjerteklapkirurgi” skærpes betingelserne således, at 
 

· hjerteklapkirurgi på lige fod med de øvrige hjertediagnoser udelukker muligheden for ud-
betaling for flere hjertesygdomme. Ændringen sker på baggrund af de øvrige ændringer 
af betingelserne for hjertesygdomme, jf. § 7 B, W, X. Ændringerne medfører et behov 
for en ensretning af forsikringsbetingelserne inden for hjertesygdomme således, at der 
alene kan ske udbetaling én gang for samme sygdom i hjertet. I dag kan forsikrede fx få 
udbetaling for kronisk hjertesvigt med indoperation af ICD/CRT-enhed og senere endnu 
en udbetaling på baggrund af en operation, hvor hjerteklappen er ødelagt/utæt pga. 
hjertesvigt. 

 
I § 7 W ”Indoperation af ICD/CRT-enhed (hjertestøder)” udvides betingelserne således, at 

· indoperation af ICD-enhed som ”primær profylakse” dækkes for følgende alvorlige hjer-
tesygdomme; Sarkoidose med hjerteinvolvering, Hypertrofisk kardiomyopati og Langt 
QT-syndrom. 

 
I dag omfatter § 7 W. tilfælde, hvor patienter har fået indopereret en ICD-enhed, fordi de 
har haft en livstruende hjerterytmeforstyrrelse, som i yderste tilfælde har givet hjerte-
stop. ICD-enheden er i de tilfælde indopereret som ”sekundær profylakse”. Ændringen 
vil betyde, at der vil ske udbetaling på baggrund af indoperation af ICD-enhed som ”pri-
mær profylakse” for de ovenfor nævnte alvorlige hjertesygdomme. 
 

I § 7 X ”Kronisk hjertesvigt” udvides betingelserne således, at 
 

· kronisk hjertesvigt uden indoperation af ICD/CRT-enhed dækkes for følgende alvorlige 
hjertesygdom; Amyloidose med hjerteinvolvering. 
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I dag omfatter § 7 X. tilfælde, hvor patienten har en nedsat uddrivningsfraktion (EF) i 
venstre ventrikel på 35 % eller derunder. Derudover skal der være indopereret en ICD/-
CRT-enhed. Ændringen vil betyde, at der vil ske udbetaling uden disse krav for diagno-
sen Amyloidose med hjerteinvolvering. Patienter med Amyloidose har ofte en dårlig 
prognose, og nogle får ikke indopereret ICD-enhed pga. alvorligheden og den korte rest-
levetid.  

 
I § 7 Y udvides betingelserne med en ny diagnose ”Idiopatisk pulmonal arterial hypertension 
(iPAH)”. 
 

· Idiopatisk pulmonal arterial hypertension (IPAH) er en lunge lidelse karakteriseret ved 
højt blodtryk i de pulmonale arterier. Ved IPAH er årsagen til lidelsen ukendt. IPAH er en 
alvorlig sygdom, da højt blodtryk i de pulmonale arterier stammer fra hjertet og forårsag-
er alvorlige hjerte- og lungeproblemer, der med tiden kan føre til hjertesvigt. Generelt 
har patienter med IPAH en dårlig prognose. 

 
Desuden er der sket præciseringer i §§ 1, 2, 3, 7 A, 7 D og 7 E. 
 
For gruppelivsaftaler med dækning ved visse kritiske sygdomme – børn 
 
 I ”Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme”, sker følgende udvidelser: 

I § 6 M udvides betingelserne med en ny diagnose ”Cerebral parese” i GMFCS niveau lll-V.  

· Cerebral parese er en tilstand, som skyldes en medfødt eller tidligt opstået hjerneskade. 
Cerebral parese er den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn. På-
virkningen af den motoriske funktionsnedsættelse klassificeres i sværhedsgraden efter 
GMFCS skalaen i niveauerne l-V. I niveau l-ll har barnet lette funktionsnedsættelser ved 
gang. I niveau lll-V har barnet svære funktionsnedsættelser med behov for fx rollator 
eller kørestol og i de sværeste tilfælde behov for fysisk assistance i hverdagen til fx per-
sonlig pleje. 

I § 6 N udvides betingelserne med en ny diagnose ”Svære epilepsisyndromer”. 

· Efter bestemmelsen dækkes følgende svære epilepsisyndromer; 

- Lennox-Gastaut syndrom (LGS) 
- West syndrom (infantile spasmer) 
- Ohtahara syndrom 
- Dravet syndrom 
- Ondartet myoklon atonisk epilepsi 

 
Epilepsisyndromer har en øget eller høj dødelighed i barndommen, og anfaldene vil ty-
pisk fortsætte i voksenalderen. Syndromerne er vanskelige at behandle medicinsk, og 
de bliver i stedet ofte behandlet via andre behandlingsformer som for eksempel diætbe-
handling (ketogen diæt), vagusstimulator eller i sjældne tilfælde epilepsikirurgi. Derud-
over vil de fleste have et livslangt behov for omfattende social- og specialpædagogisk 
bistand. 
 

Desuden er der sket præciseringer i §§ 1, 2, 3, 6 A, 6 C og 6 L. 
 
For gruppelivsaftaler med dækning ved invalidesum, og for gruppelivsaftaler hvor FG 
opkræver præmie direkte hos den forsikrede 

 
 I ”Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring”, sker følgende skærpelser og udvidelser: 
 
I § 8 ”Udbetaling af Invalidesum” udvides betingelserne således, at 
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· invalidesummen udbetales selvom betingelserne for udbetaling, jf. § 8 A og § 8 B ikke er 

opfyldt, hvis forsikrede som følge af livstruende- og uhelbredelig sygdom er i terminal-
fasen. 
 
Ofte vil personer som har en uhelbredelig sygdom i terminalfasen have en ophørt er-
hvervsevne, og hvis sygdommen har haft et kort forløb, vil de ikke have nået at få til-
kendt et ressourceforløb og/eller førtids- eller seniorpension, som er et krav for udbeta-
ling efter § 8 A og 8 B. 

 
I § 16 er der sket en opdeling af bestemmelsen for præmiebetaling og præmieopkrævning, så-
ledes, at 
 

· præmiebetaling og præmieopkrævning for forsikrede, hvor FG opkræver præmie direkte 
hos den forsikrede via Betalingsservice, fremgår af § 16 A, og præmiebetaling og præ-
mieberegning for forsikringstager (gruppeledelse) fremgår af § 16 B. 

 
I § 16 A ”Præmiebetaling og præmieopkrævning, når FG opkræver præmie direkte hos forsikre-
de via Betalingsservice” skærpes betingelserne således, at 

 
· der opkræves gebyr i forbindelse med betalingspåmindelse til forsikrede, jf. § 16 A, stk. 

3 og 4, samt at der opkræves gebyr, hvis forsikrede ikke har en aktiv Betalingsserviceaf-
tale, og præmien derfor betales via indbetalingskort, jf. § 16 A, stk. 7. 
 
Ændringerne vil betyde, at selskabet på lige fod med øvrige udbydere opkræver gebyr 
bl.a. ved påmindelser. 

 
Som en forbedring tilbagebetales præmie for den periode, der er betalt ud over erstatnings-da-
toen ved invalidesum og for den periode, der er betalt ud over dødsdagen. 

 
Desuden er der sket præciseringer i §§ 2 og 22. 
 
For Gruppelivsaftaler med Fortsættelsesforsikring 
 
I ”Forsikringsbetingelser for Fortsættelsesforsikring”, sker følgende skærpelser og udvidelser: 
 
I § 7 ”Udbetaling af Invalidesum” udvides betingelserne således, at 
 

· der indføjes en ny § 7 B, så der kan ske udbetaling af invalidesum ved ressourceforløb 
og førtids- eller seniorpension. 

 
Om der sker udbetaling efter § 7 A eller § 7 B følger udbetalingsbestemmelsen i 
gruppelivsaftalen, der berettiger til tegning af fortsættelsesforsikringen. 

 
Derudover er § 7 udvidet med tilsvarende ændring som anført under § 8 i Forsikringsbe-
tingelser for Gruppelivsforsikring således, at 
 

· invalidesummen udbetales selvom betingelserne for udbetaling, jf. § 7 A og § 7 B ikke er 
opfyldt, hvis forsikrede som følge af livstruende- og uhelbredelig sygdom er i terminalfa-
sen. 
 

§ 10 ”Præmiebetaling og præmieberegning” skærpes med tilsvarende ændring som anført 
under § 16 A i Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring. 
 
Desuden er der sket præciseringer i §§ 2, 4 og 14. 


