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Utfyllende regler for gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning
Disse utfyllende regler avløser ”Vilkår nr. V2010 Utfyllende regler for gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning” av 01.01.2012. Vilkårene gjelder for den enkelte
avtale fra første forfall etter 01.01.2013.
Disse utfyllende regler supplerer ”Vilkår nr. V2000
Gruppelivsforsikring – dødsfallsdekning”.

Personalgruppeliv er en forsikring som en arbeidsgiver
eller en gruppe arbeidsgivere (bransjeorganisasjon) tegner for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og
eventuelt deres ektefeller/samboere.
Foreningsgruppeliv er en tilsvarende forsikring som en
forening eller et forbund tegner for å ivareta medlemmenes interesser som yrkesutøvere.
Der ikke annet fremgår, gjelder disse vilkårene felles for
personalgruppeliv og foreningsgruppeliv.

2. Krav til tilslutning
2.1 Personalgruppeliv
Personalgruppeliv etableres som obligatorisk forsikring.
Minste antall arbeidstakere ved forsikringens etablering
er 10.
For bedrifter med mindre enn 10 arbeidstakere kan det
etableres ”Minigruppeliv”.
2.2 Foreningsgruppeliv
Minste antall forsikrede er 10 personer, jf likevel tredje
siste avsnitt i dette punkt.
Tilslutningen til forsikringen er obligatorisk for alle
medlemmer i gruppen som har rett til forsikring, men
forsikringen kan tegnes med reservasjonsrett for det enkelte medlem. Dersom forsikringen tegnes med reservasjonsrett, må den prosentvise tilslutning samt antall
forsikrede oppfylle de minstekrav som er angitt i nedenstående tabell:
Minste
prosentvise
tilslutning
90%
75%
70%
65%

Minste
prosentvise
tilslutning
55%
45%
35%
25%
15%
10%
7%

Minste antall forsikrede
medlemmer
455
550
900
1750
2500
3000
10000

(65% av 700)
(55% av 1000)
(45% av 2000)
(35% av 5000)
(25% av 10000)
(15% av 20000)
(10% av 100000)

Ved anvendelse av disse bestemmelser medregnes ikke
antall ektefeller/samboere som kan medforsikres.

1. Gruppedannelse

Antall medlemmer
med rett til
forsikring
10 – 49
50 – 299
300 – 499
500 – 699

Antall medlemmer
med rett til
forsikring
700 – 999
1000 – 1999
2000 – 4999
5000 – 9999
10000 – 19999
20000 – 99999
100000 og derover

Minste antall forsikrede
medlemmer
10
45
225
350

(90% av 50)
(75% av 300)
(70% av 500)

Prosenttallet beregnes under forutsetning av at alle
innenfor den gruppen avtalen gjelder for, fyller kravet til
å bli med i forsikringen. Beregningsgrunnlaget reduseres ikke selv om noen ikke fyller kravene til arbeidsdyktighet eller helseerklæring.
Ved obligatoriske forsikringer skal det fastsatte minsteantall 10 ved ikrafttredelse ikke være til hinder for at
antallet senere kan synke under 10. Hvis antallet synker
under 7, går forsikringen til opphør etter de vanlige bestemmelsene i vilkårene.
For grupper som omfatter under 1000 medlemmer med
rett til forsikring, skal kravet om minste tilslutning være
oppfylt innen ett år fra forsikringens ikrafttredelse.
For grupper som omfatter 1000 eller flere medlemmer
med rett til forsikring, skal kravet om minste tilslutning
være oppfylt innen to år fra forsikringens ikrafttredelse,
likevel slik at 50 % av antallet er nådd i løpet av det
første året.

3. Krav til tilslutning – Bransjegrupper
(Gjelder kun personalgruppeliv)
Når en bransjeorganisasjon inngår avtale om forsikring
på vegne av tilsluttede medlemsbedrifter, må gruppen
omfatte minst 100 arbeidstakere. For slike grupper stilles krav til tilslutning både når det gjelder antall medlemsbedrifter og til antall forsikrede innenfor hver enkelt bedrift.
Hvis bransjeorganisasjonen har avtale om plikt for den
enkelte medlemsbedrift om å etablere forsikring for sine
arbeidstakere, bortfaller kravet om minste tilslutning.
Krav om tilslutning av medlemsbedrifter:
Minst 90% av medlemsbedriftene må tilslutte seg forsikringen.
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Hvis forsikringen er obligatorisk for de arbeidstakerne
som omfattes av forsikringen, eller tilslutningen av arbeidstakere hos hver arbeidsgiver er 100 %, er det tilstrekkelig at 70 % av medlemsbedriftene tilslutter seg
forsikringen.
For bransjeorganisasjon med færre enn 10 medlemsbedrifter, må tilslutningen av medlemsbedrifter være 100 %.
Krav til medlemstilslutning innen hver enkelt bedrift:
For bedrifter med 300 eller færre arbeidstakere med rett
til å være med i forsikringen, må minst 70 % av de som
kan omfattes av forsikringen være med.
For bedrifter med flere enn 300 arbeidstakere med rett
til å være med i forsikringen, er tilslutningskravet det
samme som i pkt 2.2.

4. Krav til tilslutning – Forbundsgrupper
(Gjelder kun foreningsforsikring)
I forbundsgrupper må antall forsikringsberettigede medlemmer være minst 2000. Dette gjelder likevel ikke
dersom forbundet forestår den samlede administrasjon
overfor selskapet på vegne av de tilsluttede foreningene.

5. Opphørsalder

felle/samboer, må forsikringen være obligatorisk for den
gruppen dette gjelder.
Ektefelleforsikringen kan knyttes til:
Samtlige forsikrede arbeidstakere/medlemmer (Helkollektiv)
Grupper som kun omfatter gifte/samboende (Halvkollektiv)

8. Ektefelletillegg –
Gjelder kun personalgruppeliv
Det kan fastsettes et tillegg til forsikringssummen som
utbetales sammen med hovedsummen dersom arbeidstakeren på dødsfallstidspunktet hadde ektefelle/samboer.
Ektefelletillegg kan bare avtales for grupper med obligatorisk tilslutning og som omfatter minst 50 arbeidstakere.

9. Forsørgertillegg – Gjelder kun personalgruppeliv
Det kan fastsettes et tillegg til forsikringssummen som
utbetales sammen med hovedsummen dersom arbeidstakeren på dødsfallstidspunktet hadde ektefelle/samboer
eller barn.

Opphørsalderen for den enkelte forsikring skal fremgå
av avtalen. Høyeste tillatte opphørsalder er ved utgangen av det forsikringsår arbeidstakeren fyller 70 år for
personalgruppeliv, og ved utgangen av det forsikringsår
medlemmet fyller 75 år for foreningsgruppeliv.

Forsørgertillegg kan bare avtales for grupper med obligatorisk tilslutning og som omfatter minst 50 arbeidstakere.

6. Forsikringssummer

Det kan fastsettes et tillegg til forsikringssummen for
hvert barn.

De forsikringssummer som skal avtales for de enkelte
arbeidstakere/medlemmer og eventuelt deres ektefeller/
samboere må bestemmes ved generelle kjennetegn.

10. Barnetillegg

Barnetillegget kan knyttes til:

Hvis ektefeller/samboere skal medforsikres, må forsikringssummen være lik for alle.

Samtlige forsikrede arbeidstakere/medlemmer (Helkollektiv). For avtaler som er samordnet med Yrkesskadeforsikring kan man kun ha helkollektiv tilslutning.

Disse reglene er likevel ikke til hinder for en avtrapping
av forsikringssummene etter alder.

Grupper som kun omfatter gifte/samboende eller enslige
forsørgere (Halvkollektiv)

7. Ektefelleforsikring

Innen den gruppe som skal ha barnetillegg må dette gjelde alle forsikrede. Det kan ikke knyttes barnetillegg til
ektefelleforsikring.

Hvis en forsikring skal omfatte tilleggsforsikring for
ektefelle/samboer eller selvstendig forsikring for ekte-
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11. Høyeste tillatte forsikringssum
De maksimale forsikringssummer er til enhver tid de
summer som er meldt Finanstilsynet skriftlig fra selskapets ansvarshavende aktuar.
De vedtatte summer kan avrundes oppad til nærmeste
hele 1 000 kroner.
11.1 Hovedsum arbeidstaker (Gjelder kun
personalgruppeliv)
Fra de generelle regler om høyeste tillatte forsikringssum, gjelder likevel følgende unntak:
Består gruppen av mindre enn 100 personer, skal høyeste forsikringssum ikke utgjøre mer enn 12,5 % av den
samlede forsikringssum i gruppen. Består gruppen av
100 personer eller mer, skal høyeste forsikringssum ikke
utgjøre mer enn 12,5 ganger gruppens gjennomsnittlige
forsikringssum. Ved anvendelse av disse bestemmelser
medregnes verken ektefelleforsikring, ektefelletillegg
eller barnetillegg i antallet eller forsikringssummen.
Bestemmes gruppen på annen måte enn etter sivilstand eller entydig generell personalkategori, må høyeste forsikringssum ikke være mer enn 50 % høyere
enn forsikringssummen for neste sjikt, de nest høyeste
forsikringssummer ikke mer enn 50 % høyere enn forsikringssummene for tredje høyeste sjikt osv. Dette gjelder bare forsikringssummer som overstiger 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Bestemmelsen håndheves heller
ikke for det lønnssjikt som omfatter 10 personer eller
mer.

12. Basis- og tilleggsdekning - Gjelder
kun foreningsgruppeliv
Dersom det for foreningsgrupper etableres 2 ordninger
for samme medlemsgruppe (basisdekning og tilleggsdekning), må forsikringssummen i basisdekningen være
minst 10 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
Medlemskap i basisdekningen er en forutsetning for
medlemskap i tilleggsdekningen.
Forsikringssummen for tilleggsdekningen kan ikke settes høyere enn for basisdekningen. Tilslutningskrav i
henhold til pkt 2.2 gjelder også for tilleggsdekningen.
Forsikringssummen i tilleggsdekningen skal trappes ned
med økende alder etter selskapets gjeldende regler og
uavhengig av reglene som gjelder for basisdekningen.
En forhøyelse av forsikringssummen kan finne sted
dersom antall medlemmer som ikke reserverer seg er
tilstrekkelig stort til å tilfredsstille bestemmelsene om
minste tilslutning i henhold til pkt 2.2. De som av helsemessige grunner ikke kan få eller som reserverer seg
mot forhøyelse, blir stående i gruppen med uforandret
forsikringssum.

11.2 Hovedsum medlem (Gjelder kun foreningsgruppeliv)
Forsikringssummen må være den samme for alle medlemmene.
11.3 Ektefelleforsikring
Forsikringssummen skal ikke være høyere enn hovedsummen i denne eller andre gruppelivsforsikringer medlemmet er tilsluttet.
11.4 Ektefelletillegg/forsørgertillegg.
Ektefelletillegg/forsørgertillegg må ikke utgjøre mer enn
5 ganger hovedsummen, og sammen med denne ikke
overstige høyeste tillatte sum for hovedsum.
11.5 Barnetillegg
Forsikringssummen skal ikke være høyere enn hovedsummen.
For barnetillegg samordnet med Yrkesskadeforsikring er
maksimal forsikringssum alltid 6,5 G.
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