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BEGUNSTIGELSE - GRUPPELIVSFORSIKRING NR.

Navn (Fornavne - Efternavn)

Adresse

Postnr. By
CPR-nr.

Vedrørende gruppelivsaftalen indgået mellem Alka Liv II og 
(Gruppens navn: forening, klub eller firma skal anføres)

ønsker jeg, at Alka noterer, at udbetalingen i henhold til gruppelivsaftale i tilfælde af min død skal ske til nedenstående:
(anfør navn, CPR-nr. , slægtskabsforhold og delingsforhold)

Fulde navn: CPR-nr.: Slægtskabsforhold:  
(fx. barn el. samlever)

Delingsforhold  
(angives i %):

subsidiært mine ”nærmeste pårørende”. Det vil sige, at begunstigelsen ved den begunstigedes død automatisk ændres til dine  
”nærmeste pårørende” med mindre, du skriftligt giver Alka besked om andet.

NB:  Begunstigelseserklæringen indsendes til Alka, som returnerer en kopi med bekræftelse på, at erklæringen er noteret.  
En tidligere indsendt erklæring annulleres samtidig.

Dato / - 20 Dato / - 20
Forsikredes underskrift Noteret i  

Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II 

VEJLEDNING TIL GRUPPELIVSFORSIKRING
Summen udbetales til den/de begunstigede
Hvis du ikke har indsendt en begunstigelseserklæring, er den generelle begunstigelsesbestemmelse på gruppelivsforsikringen dine ”nærmeste på-
rørende”. Se nedenfor hvem dine ”nærmeste pårørende” er.  
Når Alka har modtaget denne erklæring, vil summen, ved dit dødsfald, blive udbetalt til den/de personer, som du har skrevet på denne erklæring. 
Hvis du har skrevet flere begunstigede og du ikke har skrevet delingsforholdet, sker udbetalingen til lige deling.  
Hvis en begunstiget er død før dig, ændres begunstigelsesbestemmelsen automatisk til dine ”nærmeste pårørende”. Har du indsat flere begunsti-
gede, gælder ændringen dog kun for den afdøde begunstigedes andel af summen. 

Alka skal have modtaget erklæringen
For at erklæringen er gyldig, skal den være modtaget i Alka før dødsfaldet.

Erklæringen kan ændres
Ønsker du at ændre på en indsendt erklæring, skal du sende en ny erklæring til Alka. Hvis du vil slette en tidligere begunstiget og vende tilbage til 
den generelle begunstigelse ”nærmeste pårørende”, sender du en ny erklæring, hvorpå skrives: ”nærmeste pårørende”.

Hvornår gælder begunstigelseserklæringen
Erklæringer gælder kun for ovenstående gruppelivsforsikring. Hvis du udtræder af forsikringen og senere genindtræder, træder din erklæringen 
også i kraft igen, og gælder indtil du sender en ny.

Dine ”nærmeste pårørende”
Udbetaling til ”nærmeste pårørende” betyder, at summen udbetales til den/de personer, du efterlader, og som er nævnt først ud fra denne 
rækkefølge:

”Nærmeste pårørende” Bemærkninger til udbetaling efter ”nærmeste pårørende”
1. Ægtefælle/registreret partner, ellers Der må ikke foreligge separation eller skilsmisse ved dødsfaldet.

2. samlever, ellers Hvis samleveren skal have udbetalingen efter ”nærmeste pårørende” skal mindst én af følgende 
betingelser være opfyldt: 

1) at du og din samlever har fælles bopæl, og venter, har eller har haft barn sammen, eller  

2) at du og din samlever har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i  
 de sidste 2 år før dødsfaldet.

3. livsarvinger, ellers Livsarvinger er dine børn, børnebørn og deres børn.

4. efter testamente, og ellers Hvis du har oprettet et testamente.

5. efter arveloven. Dine forældre eller disses efterkommere (søskende og søskendebørn), og derefter dine bedste-
forældre eller disses børn.A
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