
 

 

Tilvalgsblanketten sendes til Forenede Gruppeliv via www.fg.dk/kontakt (sikker forbindelse) 
eller 

Pr. brev til Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby 
 

 
Tilvalgsblanket 

 
Ansøgning om Tillægsforsikring for MP Pension gruppelivsaftale 98574 

 
Ønsker du Tillægsforsikringen, skal du udfylde denne blanket, og det er vigtigt at du udfylder alle felterne. Du 
kan vælge mellem modul A, B, C, D eller E. I moduloversigten kan du se de mulige dækningskombinationer.  
 
Når FG har modtaget din tilvalgsblanket, skal du udfylde en helbredserklæring som skal godkendes af FG. 
Vælger du modul D eller E skal der også udfyldes helbredserklæring for dine børn. FG sender en mail med 
link til Mit Gruppeliv på www.fg.dk, hvor helbredserklæringen er tilgængelig. Du logger ind på Mit Gruppeliv 
med NemID. 
 
 
Navn: 

 
CPR-nr.: 
 

 
Adresse: 
 
 
Postnr.: 
 

 
By: 

 
Telefon nr.: 
 

 
E-mail: 

Oplysninger til tilmelding til Betalingsservice (præmien kan kun betales via Betalingsservice) 
 
Reg. nr.:_________________________________ Konto nr.: 

 
Sæt kryds ud for det ønskede modul:  

Modul *Præmie pr. kvartal i 2020 Dit valg Antal børn 
A 179,00 kr.   
B 275,00 kr.  
C 430,00 kr.  
D 432,00 kr.   
E 277,00 kr.   

* Præmien beregnes en gang årligt til regulering hver 1. januar. Du kan læse mere om præmien i vilkår for 
Tillægsforsikringen. 
 
Samtykke til oprettelse af Tillægsforsikringen 
 
Jeg ansøger om, at Tillægsforsikringen oprettes med den af mig valgte dækningskombination. Jeg giver sam-
tykke/fuldmagt til, at FG kan tilmelde betaling af præmien til Betalingsservice med angivelse af det konto nr., 
jeg har anført ovenfor. 
 
Jeg har gennemlæst og accepterer vedlagte vilkår for forsikringen, samt at Tillægsforsikringen træder i kraft 
på datoen for min underskrift, under forudsætning af, at FG kan godkende helbredsoplysningerne. 
 
Dato:                                      Underskrift:                               

 
Samtykke til e-Boks 

 
Jeg giver samtykke til, at FG må sende post til min e-Boks                     JA                 NEJ  

Dato: _________________________  Underskrift: __________________________________________ 

Hvis du ikke giver FG samtykke til, at sende post til din e-Boks, vil du modtage posten som alm. post. Du 
kan til enhver tid fravælge, at FG sender post til din e-Boks. Læs mere om e-Boks på FGs hjemmeside www. 

 

http://www.fg.dk/kontakt
http://www.fg.dk/


Moduloversigt 

Modul A Forsikringssum 2020 

Dødsfaldssum fyldt alder indtil 50 år 400.000 kr. 
fyldt 50 - 66 år 200.000 kr. 

fyldt 67 år 0 kr.  

Modul B Forsikringssum 2020 

Visse kritiske sygdomme under 67 år 100.000 kr. 
fyldt 67 år 0 kr. 

Modul C Forsikringssum 2020 

Dødsfaldssum fyldt alder indtil 50 år 400.000 kr. 
fyldt 50 - 66 år               200.000 kr. 
fyldt 67 år 0 kr.  

Visse kritiske sygdomme under 67 år              100.000 kr. 
fyldt 67 år   0 kr. 

Modul D Forsikringssum 2020 

Dødsfaldssum fyldt alder indtil 50 år 400.000 kr. 
fyldt 50 - 66 år               200.000 kr. 
fyldt 67 år     0 kr. 

Visse kritiske sygdomme under 67 år        100.000 kr. 
fyldt 67 år     0 kr. 

Visse kritiske sygdomme for 
børn 

under 18 år             50.000 kr. 
fyldt 18 år           0 kr. 

Modul E Forsikringssum 2020 

Visse kritiske sygdomme under 67 år        100.000 kr. 
fyldt 67 år  0 kr. 

Visse kritiske sygdomme for 
børn 

under 18 år             50.000 kr. 
fyldt 18 år           0 kr. 

For dødsfaldssum og sum ved visse kritiske sygdomme, er du dækket af Tillægsforsikringen til udgangen af 
det kvartal, hvor du opnår udløbsalderen. 

Nedtrapningen af dødsfaldssummen gælder fra den første i måneden efter du er fyldt 50 år. 

For visse kritiske sygdomme for børn, er barnet dækket af Tillægsforsikringen til udgangen af den måned, hvor 
barnet fylder 18 år. 


