FORSIKRINGSBETINGELSER FOR
NEM FORSIKRING

FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING I
AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
(AP PENSION)

01-01-2011

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når du har tegnet en forsikring hos os. Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid
velkommen til at kontakte os.
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Retten til dødsfaldsdækning til en begunstiget bortfalder,
hvis der ikke findes en berettiget ifølge særlig begunstigelsesbestemmelse, gruppelivsaftalens begunstigelsesbestemmelse, testamente eller legale arvinger.

FORSIKRINGSBETINGELSER for
FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING
Disse forsikringsbetingelser er gældende for forsikringer
tegnet i henhold til aftale mellem NEM Forsikring og AP
Pension Livsforsikringsaktieselskab, CVR nr. 18530899,
Østbanegade 135, 2100 København Ø (herefter kaldet AP
Pension).

Anmeldelse af dødsfald skal ske straks enten via NEM
FORSIKRING eller direkte til AP Pension.
Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan
dokumentation, som AP Pension finder nødvendig.

§ 1 Indtrædelse
Optagelse i gruppelivsforsikringen er betinget af, at der efter AP Pensions skøn – gives tilfredsstillende risikooplysninger, herunder oplysning om helbredsforhold.

§ 3 Dækningsområde
Gruppemedlemmet kan frit tage ophold og rejse overalt,
uden at forsikringens gyldighed berøres heraf, jf. dog § 4.

Dækning under gruppelivsforsikringen indtræder den dag,
der er anført som ikrafttrædelsesdag i begæringen, under
forudsætning af at AP Pension antager forsikringen. Ikrafttrædelsesdag er altid den 1. i en måned. Er der ikke anført
en ikrafttrædelsesdag, anvendes i stedet den 1. i den måned, hvor gruppemedlemmet har underskrevet begæringen.

§ 4 Undtagen risiko
Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder dækningen efter gruppelivsforsikringen. Den minister, der er ansvarlig for livs- og pensionsforsikringsområdet, træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse
om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og
i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes.

Ved ændring af gruppelivsforsikringen gælder samme
regler som ved optagelse i gruppelivsforsikringen.
Er der ved tegningen eller senere af gruppemedlemmet
eller tredjemand givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er retsvirkningerne som foreskrevet i forsikringsaftalelovens §§ 4-10.

Uden for dansk område dækker forsikringen ikke forsikrings- begivenheder, der er en følge af aktiv deltagelse i
krig, oprør eller lignende.

§ 2 Udbetaling ved død
Den forsikringssum, der forfalder ved gruppemedlemmets
død udbetales til gruppemedlemmets ”nærmeste pårørende”, medmindre gruppemedlemmet skriftligt har meddelt
AP Pension andet.

§ 5 Skatte- og afgiftsforhold
Skatter og afgifter, som det i henhold til lovgivningen påhviler AP Pension at tilbageholde, fragår i udbetalingen.
§ 6 Præmiebetaling
Præmien fastsættes for et år ad gangen. Den garanterede
præmie (tarifpræmien) fastsættes på baggrund af aldersfordelingen for de forsikrede (gruppemedlemmerne) og AP
Pensions tariffer, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Er begunstigelsen ”nærmeste pårørende” indsat før den 1.
januar 2008 er den prioriterede rækkefølge:
1.
2.
3.
4.

Ægtefælle eller registreret partner
Livsarvinger – børn, børnebørn mv.
Arvinger ifølge testamente
Øvrige arvinger.

Præmien forfalder som aftalt og indbetales til AP Pension
via NEM FORSIKRING. Præmien skal betales senest 21 dage
efter betalingspåkrav. Hvis der er indgået aftale om betalingsoverførsel, kan betalingsfristen være kortere.

Er begunstigelsen ”nærmeste pårørende” indsat fra den 1.
januar 2008 er den prioriterede rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.

Betales præmien ikke rettidigt, bliver forsikringen opsagt –
dog tidligst 14 dage efter betalingsfristens udløb - med den
virkning, at forsikringsaftalen ophører, hvis præmien ikke
betales senest 21 dage efter opsigelsen.

Ægtefælle eller registreret partner
Samlever*
Livsarvinger – børn, børnebørn mv.
Arvinger ifølge testamente
Øvrige arvinger.

Der er ikke præmiefritagelse ved erhvervsevnetab, og
forudbetalt præmie tilbagebetales ikke ved dødsfald.

* Ved samlever forstås en person, som lever sammen med
gruppemedlemmet på fælles bopæl og som

§ 7 Bonus
Gruppelivsforsikringen deltager i AP Pensions bonusfordeling efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet.

1. venter, har eller har haft et barn sammen med gruppemedlemmet, eller
2. har levet sammen med gruppemedlemmet i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2
år før dødsfaldet.

§ 8 Forældelse
Krav på udbetaling fra AP Pension forældes efter dansk
rets regler om forældelse af fordringer, herunder reglerne i
forsikringsaftaleloven.

Forsikringen er etableret som en skattefri forsikring (skattekode 5) og kan pantsættes. Er dette tilfældet, er panthaver berettiget til først at få dækket sit krav.
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har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til
og med onsdag den 31.

§ 9 Ophør af dækningen
Dækningen ophører den sidste dag i forfaldsmåneden, hvis
der på forfaldsdatoen ikke er dækning for præmien, dog
tidligst i henhold til § 6.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til
den følgende hverdag.

Dækningen ophører endvidere den dato, hvor den forsikrede skriftligt har opsagt ordningen, dog senest ved udgangen af den måned, hvori forsikrede fylder 65 år.

Hvordan fortryder du?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette
selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give
denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail
skal du blot sende underretningen inden fristens udløb.
Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt,
kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

I tilfælde af ophør af dækningen vil gruppelivsforsikringen
ikke have opnået nogen værdi.
§ 10 Opsigelse
Gruppelivsaftalen kan opsiges af såvel NEM FORSIKRING
som AP Pension med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

Såfremt AP Pension anmelder nyt beregningsgrundlag, som
medfører højere præmie for ordningen, er NEM FORSIKRING
berettiget til at opsige gruppelivsaftalen med 30 dages
varsel, når opsigelsen finder sted inden 30 dage efter meddelelsen om forhøjelsen.

NEMForsikring
Adelgade 92
8660 Skanderborg
CVR nr. 24256383

Gruppelivsforsikringen kan opsiges af gruppemedlemmet
med 1 måneds varsel til udgangen af en præmietermin.
§ 11 Fortsættelsesforsikring
Der er ikke mulighed for etablering af fortsættelsesforsikring ved udtræden af forsikringsaftalen, uanset årsagen til
udtræden.
§ 12 Lovvalg
Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler,
samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det
omfang denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsaftalen.
§ 13 Klageadgang
AP Pension er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der
behandler klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold.
Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et
særligt skema, der kan rekvireres hos AP Pension, Ankenævnet for Forsikring eller Forbrugerrådet. Skemaet kan
også hentes ned fra Ankenævnets hjemmeside,
www.ankeforsikring.dk.
Klageren skal betale et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet for Forsikring. Får klageren helt eller delvis medhold,
tilbagebetaler Ankenævnet det indbetalte gebyr.
§ 14 Fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens § 34 i.
Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 30 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået
meddelelse om aftalens indgåelse.
Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du
på skrift (f.eks. på papir eller e-mail) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten.
Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. – i en måned med 31 dage – og også
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