
 
 

KRITISK SYGDOM 
 

I den fælleskommunale gruppelivsforsikring nr. 86115 i Forenede Gruppeliv (FG) og nr. 114 i Al-
ka(for København) har der siden 1. april 2000 været dækning ved kritisk sygdom. 

Forsikringen gælder for overenskomstansatte uden pensionsordning og med ikke fuldt udbygget 
pensionsordning, hvor det samlede bidrag er under 8,22%, samt reglementsansatte ved dag- og 
døgninstitutioner for børn og unge og (amts)kommunale tjenestemænd.  

Du kan således få udbetalt en forsikringssum ved kritisk sygdom. Dækning gælder for diagnoser 
ved kritiske sygdomme stillet den 1. april 2000 og senere. 

Forsikringssummen på 100.000 kr. kommer til udbetaling, hvis du får diagnosticeret en af disse 
kritiske sygdomme: 

• Ondartede kræftformer 
• Blodprop i hjertet 
• By-pass opererede tilfælde af lidelser i 

hjertets kranspulsårer 
• Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer 
• Slagtilfælde (hjerneblødning/blodprop i 

hjernen) 
• Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer 

(intrakranialt sakkulat aneurisme) 
• Visse godartede svulster i hjerne og 

rygmarv 
• Parkinsons sygdom 

 

• Hjerteklapkirugi  
• Større organtransplantationer  
• Nyresvigt 
• Dissemineret sklerose 
• Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 
• Muskelsvind 
• HIV-infektion som følge af 

blodtransfusion eller arbejdsbetinget 
smitte 

• AIDS 
• Blindhed 
• Døvhed 

Du har ret én udbetaling. Når summen er udbetalt, ophører dækning ved kritisk sygdom.  

Har du inden 1. april 2000 fået diagnosticeret en kritisk sygdom, dækker forsikringen ikke 
denne sygdom. 

Hvis du fx har fået diagnosticeret en kræftsygdom før optagelse i forsikringen eller før 1. april 
2000, og bagefter bliver raskmeldt, kan du ikke få en udbetaling, hvis lægerne senere konstaterer 
en anden form for kræft. Forsikringssummen udbetales, hvis du får konstateret en helt anden kri-
tisk sygdom, eksempelvis sklerose eller nyresvigt. 

Forsikringen bliver udbetalt, selvom der er tegnet andre forsikringer ved kritisk sygdom. 

De 100.000 kr. bliver modregnet i dødsfaldssummen, hvis en forsikret dør inden for tre måneder 
efter, at diagnosen for den kritiske sygdom er stillet. 

Du kan se de præcise regler for udbetaling i forsikringsbetingelserne på FGs hjemmeside: 
www.fg.dk . 

Hvordan anmeldes kritisk sygdom? 
Du eller dine pårørende skal anmelde sygdommen til din arbejdsgiver(personalekontoret), som 
giver Forenede Gruppeliv/Alka besked. Hvis du sender en journaludskrift med diagnosen for den 
kritiske sygdom til FG/Alka, vil udbetalingen gå hurtigt. Skal FG/Alka rekvirere journalen på hospi-
talet, vil udbetalingen tage længere tid. 

 

Husk at anmelde kritisk sygdom! 
 


