
Gruppelivsordning  
for medlemmer af Landbrug &Fødevarer 
 

Sådan bruger du forsikringen 

Hvis du/I får brug for forsikringen, er det vigtigt, at du får anmeldt dødsfaldet, sygdommen eller ulykken så 

hurtigt som muligt. 

Anmeld kritisk sygdom eller dødsfald 
Hvis du skal anmelde kritisk sygdom på din egen forsikring, kan du søge om udbetaling via Mit Gruppeliv på 

www.fg.dk. Det er hurtigt og enkelt. Du skal bare have dit NemID klar. 

Hvis du har en gruppe 1-forsikring og skal anmelde dødsfald eller kritisk sygdom for ægtefælle/samlever, 

kan anmeldelsen ikke ske via Mit Gruppeliv. Her skal du bruge en anmeldelsesblanket. Den kan du rekvirere 

i din lokale forening eller hos Forenede Gruppeliv. 

Anmeldelser kan sendes via sikker mail på www.fg.dk/kontakt eller pr. post til: 

Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby  

Sagsbehandlingen kan lettes, hvis du vedlægger relevant dokumentation som f.eks. journaludskrift fra 

hospital, skadestue eller lignende. 

 

Anmeld Ulykke 
Nye regler betyder, at vi ikke må udveksle dine personlige data mellem L&F, Tryg og Forenede Gruppeliv, så 

hvis du skal anmelde en ulykke/personskade, skal du først kontakte din lokale forening og dernæst Tryg: 

Kontakt din landbo- eller familielandbrugsforening. Oplys at du skal bruge en skriftlig bekræftelse på, at du 

er medlem af gruppelivsordningen, så du kan anmelde en skade på ulykkesforsikringen til Tryg. Når du har 

fået den skriftlige bekræftelse, skal du henvende dig til Tryg Personskade:  

enten ved at 

• gå på hjemmesiden www.tryg.dk - Vælg Skadeanmeldelse og Kollektiv ulykkesforsikring.  

• Udfyld alle erklæringerne. Ulykkesforsikringen har policenummer 682 100 002 523. 

• Vedhæft bekræftelsen fra foreningen og send det til den mailadresse, der er oplyst på erklæringerne.  

eller  

• Ring til Tryg Personskade 4420 6164, oplys policenummer 682 100 002 523, og indsend efterfølgende 

bekræftelsen og diverse informationer.  

Ansøg om præmiefritagelse 
Hvis du som følge af sygdom eller ulykke har fået nedsat erhvervsevne til 1/3 eller derunder, kan du efter 3 

måneder være berettiget til præmiefritagelse for dækningen ved kritisk sygdom og død. Du kan højst få 

præmiefritagelse i tre år. Hvis du får bevilget præmiefritagelse fra Forenede Gruppeliv, betaler Landbrug & 

Fødevarer præmien på ulykkesforsikringen i samme periode. 

Du kan ansøge om præmiefri dækning ved at kontakte din lokale forening eller Forenede Gruppeliv.  

 


