Landbrug & Fødevarers

gruppelivsordning
for medlemmer
Få dine basale forsikringsbehov dækket med en Gruppelivsordning.
Gruppeliv er en samlet pakke med en Livsforsikring, en forsikring ved visse Kritiske Sygdomme
og en Ulykkesforsikring.
Du skal være under 60 år og ved almindeligt godt helbred, for at kunne tegne forsikringen.
Hvis du dør eller bliver kritisk syg, eller kommer ud for en ulykke, får du en udbetaling fra
forsikringen. Du kan have forsikringen indtil udgangen af det år hvor du fylder 67 år.

Eksempler på udbetaling af erstatning
• Hvis du fx dør som 55-årig udbetales en sum på 267.000 kr.
• Hvis du får en kritisk sygdom, der er dækket, får du udbetalt 50.000 kr.
• Hvis du kommer ud for en ulykke, kan du få udbetalt erstatning op til 760.000 kr.

Du kan vælge mellem 2 grupper
I gruppe 1 får du en forsikring, der også indeholder ægtefælledækning.
Det betyder, at din ægtefælle/samlever er dækket på samme måde som dig ved kritisk sygdom eller ulykke.
Det betyder også, at du får udbetalt en sum penge, hvis din ægtefælle/samlever dør før forsikringens ophør.
Din ægtefælle/samlever kan også tegne forsikringen. Så opnår i dobbeltdækning, hvor alle udbetalingerne fordobles. Det kræver blot, at han/hun også er aktivt medlem af en landbo- eller familie landbrugsforening under Landbrug & Fødevarer.
• Forsikring i gruppe 1 koster 2.736 kr./år.
I gruppe 2 er det kun dig selv, der er forsikret. En eventuel ægtefælle/samlever kan også tegne denne
individuelle forsikring. Så er i dækket ens med hver jeres forsikring. Det kræver ikke ekstra medlemskab.
• Forsikring i gruppe 2 koster 1.368 kr./år.
Man kan ikke have forsikringer i gruppe 1 og gruppe 2 på samme tid.
Kontakt din lokale landbo- eller familielandbrugsforening for at bestille
eller klik ind på lf.dk/medlemsfordele
og læs mere om Gruppeliv.

Livsforsikring
Kritisk sygdom-forsikring
Ulykkesforsikring

