
Gruppeliv

Danica Gruppeliv er et bedriftsprodukt, hvor arbeidsgiver er forsikringstaker og eier av 
ordningen, mens de ansatte er forsikret. Danica Gruppeliv er en dødsfallsforsikring som 
utbetales ved den ansattes dødsfall.   
Forsikringssummen utbetales til den ansattes etterlatte. Forsikringen er en ett-årig 
risikoforsikring med automatisk fornyelse, uten reserveoppbygning.

Medlemskap
Dersom gruppelivsordningen opprettes sammen  
med innskuddspensjon, følger gruppeliv samme 
regler for medlemsskap som innskuddspensjonen 
(medlemmet må ha fylt 20 år og ha minst 20 % 
stilling). Dersom gruppelivsordningen opprettes som 
en frittstående ordning kan disse reglene fravikes.

Gruppedannelser 
Danica Gruppeliv er obligatorisk, dvs. at ansatte 
som fyller kravene til medlemskap ovenfor må 
være med i ordningen. De ansatte i en bedrift 
kan deles inn i flere grupper med forskjellige 
forsikringssummer. En gruppe må defineres ut fra 
objektive kriterier, for eksempel lønn, tittel, leder 
eller medarbeider. En gruppe må bestå av minst 2 

personer.  

Hovedforsikringssum 
Hovedforsikringssummen fastsettes for hver 
gruppe. Hovedforsikringssumme n kan avtales 
som et antall G (minimum 5 G og maksimalt 45 G), 
eller som en faktor ganger lønn (minimum 1 ganger 
lønn og maksimalt 7,5 ganger lønn, likevel kan ikke 
forsikringssummen være høyere enn 45 G).

Barnetillegg    
Det kan avtales at ordningen skal inneholde 
barnetillegg. Barnetillegget kan utgjøre 10 % eller 
20 % av hovedforsikringssummen. Barnetillegg 
avtales per gruppe. Barnetillegget utbetales per 
barn til den ansattes egne barn, stebarn eller 
fosterbarn som den ansatte forsørget eller pliktet å 
forsørge. 
Barnetillegget utbetales direkte til barnet eller  til 
barnets verge evt. til overformynderiet. 

Nedtrapping
Det kan avtales at hovedforsikringssummen:

a) ikke skal nedtrappes - forsikringssummen  
 er fast helt frem til opphørsalder.

b) nedtrappes med 3 % fra 44   - 60 år  
  – restsum fra fylte 60 år er 52 % av avtalt  
 hovedforsikringssum

c) nedtrappes med 5 % fra 44  - 60 år   
 – restsum fra fylte 60 år er 20 % av avtalt  
 hovedforsikringssum.

d) nedtrappes med innestående saldo på  
  innskuddspensjonen. Årlig forsikringssum  
 blir da avtalt hovedforsikringssum minus  
 saldo på innskuddspensjon 2 måneder før  
 hovedforfall. Forsikringssummen kan likevel  
 ikke bli lavere enn 2 G.



Begunstigelse 
Dersom ingenting er avtalt mellom Danica Pensjon 
og bedriften gjelder Forsikringsavtalelovens §15-1. 
dvs. ektefelle, arvinger etter lov eller testamente. Det 
er verdt å merke seg at samboer ikke er likestilt med 
ektefelle i Forsikringsavtalelovens §15- 1. Det kan 
avtales en standardbegunstigelse mellom Danica 
Pensjon og bedriften hvor samboer likestilles med 
ektefelle. Dette forutsetter imidlertid at bedriften 
har en avtale med sine ansatte hvor det fremgår at 
Forsikringsavtale lovens §15-1 er fraveket.  
Det kan også avtales at de ansatte selv kan 

oppnevne egne begunstigede.

Regler for helsebedømmelse
Hvis bedriften har 5 eller flere ansatte skal 
arbeidsgiver levere arbeidsdyktighetserklæring. 
Dersom det er færre enn 5 ansatte i bedriften skal 
de ansatte levere helseerklæring. Dersom det er 
valgt ’ingen nedtrapping’ må ansatte som har fylt 60 
år levere helseerklæring uavhengig av antall ansatte 
i bedriften (forutsatt at opphørsalder er høyere enn 
60 år).

Utbetaling
Hovedforsikringssummen utbetales ved 
medlemmets dødsfall. Forsikringssummen 
utbetales som en engangssum til medlemmets 
etterlatte. Utbetalingen skjer da i henhold til den 
utbetalings-rekkefølgen som er avtalt i avtalen 
mellom Danica og medlemmets arbeidsgiver, 
evt. egne begunstigede  som medlemmet 
selv har oppnevnt. Evt. barnetillegg utbetales 
direkte til barnet eller til barnets verge evt. til 
overformynderiet.

Opphørsalder 
Opphørsalderen er valgfri :

a)   67 år
b)   65 år
c)   62 år
d)   60 år

e)   55 år

Premie 
Bedriften betaler premien samlet til Danica Pensjon.

Skattemessige forhold
Premien bedriften betaler rapporteres inn som lønn 
for hver enkelt ansatt. Utbetaling av forsikringssum 
er skattefritt. Forsikringssummen kan inngå i 
beregningsgrunnlaget for arveavgift jfr. gjeldene 
regler i lov om avgift på arv og visse gaver.

Hva skjer ved utmelding? 
Dersom den ansatte slutter i bedriften og meldes ut 
av ordningen, vi l den ansatte få tilbud om å fortsette 
forsikringen på privat basis. Den ansatte må da  
betale premien selv.


