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Tandlægeforeningens Gruppeliv 
 
Tandlægeforeningens Gruppeliv er en 
livsforsikring, som tilbydes alle medlemmer af 

Tandlægeforeningen og deres ægtefæller 
/samlevere i samarbejde med Forenede 
Gruppeliv. 
 

Med en gruppelivsforsikring sikrer du dine 
efterladte en kontant og hurtig skattefri 

udbetaling ved din død. Erstatningen udbetales 
både hvis dødsfaldet skyldes sygdom eller 
ulykke. 
 
Forsikringen indeholder også en dækning ved 
visse kritiske sygdomme. 
 

Der er omkring 2.600 tandlæger med i 
ordningen. Den store tilslutning giver dig en 
fordelagtig dækning til en betydelig lavere pris, 
end hvad du kan opnå som enkeltperson. 
 

En nødvendig tryghed 

 
Er man i etableringsfasen er livsforsikringer ofte 
en nødvendig tryghed for dækning af den gæld, 
som vedrører privatøkonomien. Er man ude over 

etableringsfasen sikres en fornuftig og hurtig 
udbetaling til brug ved eksempelvis afvikling af 
kassekredit og andre mindre økonomiske 
dispositioner. 
 

En konkurrencedygtig pris 

 
På grund af den store tilslutning er 
Tandlægeforeningens Gruppeliv yderst 

konkurrencedygtig. Præmien subsidieres af 

ordningens egne bonusmidler, hvilket er hele 
idegrundlaget. Dertil kommer de administrative 
omkostninger, som ikke belaster 
gruppelivsordningen.  

 

Pris og dækning 
 
Præmien er ens for alle medlemmer og deres 

ægtefælle/samlever. Dog varierer præmien 
afhængig af alder og hvilken dækning, det 
enkelte medlem har valgt. Det er muligt at 
vælge en dækningssum ved død på op til 
1.680.000 kr., hvis du er under 50 år. 

 
Udbetalingen ved død er faldende over årene, 

mens udbetaling ved visse kritiske sygdomme er 
et fast beløb – 200.000 kr. i 2020. 
 
Præmien er ikke fradragsberettiget. 
Til gengæld er udbetalingen skattefri. 

 
 

 
 
 

Udbetaling 
 
I tilfælde af dødsfald ved sygdom eller ulykke, 
udbetales beløbet som en engangsudbetaling til 

de nærmeste pårørende. 

Nærmeste pårørende er i den angivne 

rækkefølge: 

1. Ægtefælle, dog ikke hvis separation foreligger 
ved dødsfaldet. 
2. Samlever. (Samlever skal leve sammen med 
forsikrede på fælles bopæl og a) vente, have 
eller have haft et barn sammen med forsikrede 
eller b) have levet sammen med forsikrede i 

ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i 
de sidste 2 år før dødsfaldet). 
3. Livsarvinger. 
4. Arvinger ifølge testamente. 
5. Arvinger ifølge loven. 

Udbetalingen er kreditorbeskyttet og skattefri. 
Udbetalingen er aldersbetinget. 

I tilfælde af kritisk sygdom udbetales en 
engangsudbetaling. Udbetalingen er skattefri. 

Etablering 

 
Etablering af Tandlægeforeningens 
Gruppelivsforsikring er betinget af 
tilfredsstillende helbredsoplysninger i form af en 

meget kort helbredserklæring, som er 
enslydende både for dig og for din 
ægtefælle/samlever. 
 
Forsikringen er frivillig og tegnes individuelt. 

 

Større dækning 

 
Ønsker du en større dækning, udover hvad 
gruppelivsforsikringen kan tilbyde, kan du 

etablere en livsforsikring via Tandlægernes 
Tryghedsordninger. Dette tilbud gælder også for 
ægtefælle/samlever. 
 

Rådgivning 
 
Du kan få yderligere information om forsikringen 
på Tryghedsordningerne.dk eller på tlf.nr. 39 46 
00 80. 
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