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Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved 
 visse kritiske sygdomme 

 
 
 

 
Inden du søger om udbetaling 

 
Inden du begynder at udfylde ansøgningen, vil det være en fordel for dig, hvis du har følgende oplysninger 
klar: 
 

- Hvilket hospital og afdeling du har været indlagt/behandlet på 
- Måned og årstal for hvornår du blev syg 
- Om du tidligere har haft en kritisk sygdom, og i givet fald hvornår 
- Navn og adresse på din praktiserende læge 
- Evt. kopi af din journal, som du kan medsende – dette kan gøre sagsbehandlingen hurtigere 

 
 

 

Som en del af din pensionsordning i SISA har du en dækning ved visse kritiske sygdomme. SISA har aftalt med Forenende 
Gruppeliv (FG), at de har oprettet en gruppeforsikring for dig. Derfor er det FG, der skal behandle din ansøgning om 
udbetaling. 

 
For at FG kan behandle ansøgningen, har SISA/FG brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet 
er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor 
 
Ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme 
Du skal udfylde ansøgningsskemaets punkt 1-7. Det er vigtigt, at du udfylder alle punkterne.  
 
Samtykkeerklæring 
Når du underskriver dette ansøgningsskema, giver du samtidigt samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger 
og at FG må give SISA oplysninger om status på din sag. 
 
Hvorfor skal du give samtykke? 
For at behandle din anmodning om udbetaling fra forsikringen, skal SISA/FG have oplysninger om din sygdom. Typisk vil 
der være behov for oplysninger om din sygdom og eventuel behandling fra sygehuse eller læger. Hvis du samtykker til, at 
FG må give SISA oplysninger om status på din sag, har SISA mulighed for at give dig rådgivning om sagen, hvis du har 
behov for dette.    
 
Tilbagekaldelse af samtykke og konsekvenserne deraf 
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage til SISAs/FGs indhentning og behandling af dine oplysninger samt til 
indhentning og videregivelse til Videncenter for Helbred & Forsikring til forsikringsmedicinsk vurdering. 
 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, så SISA/FG ikke kan indhente og behandle dine oplysninger eller indhente oplysninger 
fra- eller videregive oplysningerne til behandling i Videncenter for Helbred & Forsikring, kan det have betydning for 
SISAs/FGs mulighed for at behandle din ansøgning. 
 
Hvis du trækker samtykket tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen eller videregivelse forud for tilbagekaldel-
sen. 
 
Hvad sker der med mine helbredsoplysninger? 
Dine helbredsoplysninger bliver behandlet fortroligt og opbevares under sikre forhold.  
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Så længe du har forsikringen beholder FG dine helbredsoplysninger. Når din forsikring ophører slettes dine helbredsoplys-
ninger efter reglerne om databeskyttelse. 
 
Få mere information om behandling af dine oplysninger mv. 
Hvis du vil vide mere om behandlingen af dine oplysninger og om dine rettigheder som registreret, kan du læse mere i FGs 
persondatapolitik på www.fg.dk. 
 
Da du er omfattet af gruppelivsforsikringen gennem SISA, beder vi dig også underskrive samtykkeerklæringen. 
Samtykkeerklæringen er nødvendig for at FG kan indhente supplerende oplysninger. Det kan være oplysning om, hvornår 
du blev omfattet eller evt. udmeldt af gruppelivsforsikringen. Vi beder dig også underskrive samtykkeerklæringen til 
videregivelse af oplysninger til SISA, hvis du ønsker drøfte sagens status med dem. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit 
samtykke. 
 
FG bruger e-Boks 
Du kan give dit samtykke til, at FG sender breve til din e-Boks. Hvis du giver dit samtykke til, at FG kan sende post til din e-
Boks, sender FG kun post, som vedrører din forsikring i FG. Du kan til enhver tid fravælge, at FG sender post til din e-Boks.  

Breve sendt til din e-Boks vil du også kunne se på www.fg.dk under Mit Gruppeliv. 

Du kan læse mere om e-Boks på www.fg.dk.  

Bankbilag 
Hvis du er berettiget til udbetaling af forsikringssummen indsættes beløbet på din NemKonto. Hvis du ikke ønsker 
forsikringssummen indsat på din NemKonto, skal du oplyse den konto du ønsker benyttet.  
 
Du skal indsende bankbilaget sammen med ansøgningsskemaet. 
 
Kreditorbeskyttelse af udbetaling ved kritisk sygdom  
Hvis du er berettiget til udbetaling, vil udbetalingen som udgangspunkt ikke være beskyttet mod de kreditorer, som du 
eventuelt har. En sådan beskyttelse kan muligvis opnås ved indsættelse på en bankkonto, der er oprettet til formålet, og 
som holdes adskilt fra din øvrige økonomi. Din NemKonto er ikke kreditorbeskyttet. 
 
Forsikringsformidling  
FG er forsikringsformidler og formidler forsikringer på vegne af FGs Ejerselskaber. FG er registreret som forsikringsformidler 
og modtager vederlag for formidlingen af FGs ejerselskaber. Du kan se, hvem der er FGs ejerselskaber, og du kan læse 
mere om forsikringsformidling på www.fg.dk, bl.a. om i hvilket omfang FG yder rådgivning samt information om 
klagemuligheder. 
 
 
 
Før SISA og FG kan behandle din ansøgning er det vigtigt at du læser, udfylder og underskriver nedenstående.  
 
Når du har udfyldt alle punkterne, indsendes skemaet til SISA. Hvis du selv har en kopi af journalen, så send den gerne 
med. Det kan gøre sagsbehandlingen hurtigere. 
 

 
Send alle dokumenter til os med almindelig post - eller 

 
Skriv til os og upload alle dokumenter via en sikker forbindelse fra vores 

website på følgende adresse: 
 

https://www.sisa.gl/dk/kontakt/skriv-til-os/ 
 

http://www.fg.dk/
http://www.fg.dk/
http://www.fg.dk/
http://www.fg.dk/
https://www.sisa.gl/dk/kontakt/skriv-til-os/
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Nappaatit Perulunnartut Ilaannut sillimmammit tunniussisoqarnissaanut 

qinnuteqarnermi ilitsersuut 
 

 
 
 

 
Tunniussisoqarnissaanut qinnuteqartinnak 

 
Qinnuteqarfissap immersulinnginnerani ilinnut iluaqutaassaaq paasissutissat ukua piareersimatikkukkit: 
 

- Napparsimavik immikkoortortarlu suna uninngavigisimanerit/suliarineqarfigisimanerit 
- Qaammat ukiorlu napparsimalerfigisat qangaanersoq 
- Siusinnersukkut perulunnermik nappaateqarnikuuvit, taamaassimappllu qanga 
- Nakorsarisappit atia & najugaa 
- Journal-ip assilinera ilanngullugu nassiussinnaavat – taassuma suliassamik pilertornerusumik 

ingerlatsisoqarsinnaaneranik kinguneqarsinnaavoq 
 

 
 

 
SISA-mi soraarnerussutisiassanik aaqqissuussiffigineqarninni ilaavoq nappaatit perulunnartut ilaannut sillimmaserneq. 
SISA Forenede Gruppeliv-imik (FG) isumaqatigiissuteqarpoq illit ataatsimoortumik sillimmasernermut 
ilanngunneqassasutit. Taamaammat FG tassaavoq sillimmaserninnit tunniussisoqarnissaanut qinnuteqaatinnik 
isumaginnittussaq. 
 
FG qinnuteqaatinnik suliarinninnissaminut tunngatillugu SISA/FG paasissutissanik pisariaqartitsivoq. 
Pingaaruteqarpoq qinnuteqaat ataani allaaserineqartutuut eqqortumik immersorneqarsimassasoq. 
 
Nappaatit Perulunnartut Ilaannut sillimmasernermit tunniussisoqarnissaanut qinnuteqarneq 
Qinnuteqarnermut immersugassami immikkoortut 1-imiit 7-imut immersussavatit. Pingaaruteqarpoq immikkoortut tamaasa 
immersorneqarsimanissaat. 
 
Akuersinermut nalunaarut 
Qinnuteqaat una atsiorukku aamma akuerissavat paasissutissanik aallertoqarsinnaasoq taamalu paasissutissanik FG-imit 
qinnuteqaatip killiffia pillugu SISA-mut ingerlatitsisinnaassasoq. 
 
Sooq akuersinermut nalunaaruteqassavit? 
Sillimmammit tunniussisoqarnissaanik qinnuteqaatippit suliarineqarsinnaanera pillugu SISA/FG-lu naappaatit pillugu 
paasissutissanik pissarsisariaqarput. Nalinginnaasumik nappaatigisat pillugu paasissutissanik pisariaqartitsisoqartarpoq 
aamma napparsimavik nakorsarlu pillugit paasissutissanik piniartoqartarpoq. Akuersiguit FG-ip SISA paasissutissanik 
ilinnut suliamut tunngatillugu tunisinnaassagaa, taava SISA periarfissaqalissaaq suliaq pillugu ilinnut siunnersuinissaminut, 
tamanna pisariaqartinneqarsimassappat. 
 
Paasissutissanik tunniussisimanerup tunuartinneqarnera tamatumalu malitsigisassai 
Qaqugukkulluunniit paasissutissanik tunniussisinnaanermut aamma paasissutissat tunngavigalugit qinnuteqaammik 
suliarinnissinnaanermik aammalu paasissutissat tunngavigalugit Videncenter for Helbred & Forsikring til 
forsikringsmedicinsk-imut nalilersugassanngortitsinermut akuersissutit tunuartissinnaavat.  
 
Akuersissutit tunuartikkukku taava SISA/FG paasissutissanik ilinnut tunngasunik piniarsinnaananilu paasissutissat ilinnut 
tunngasut suliarisinnaanngilaat imaluunniit paasissutissat Videncenter for Helbred & Forsikring til forsikringsmedicinsk-imit 
piniarsinnaassanagillu tunniussinnaassanngilaat tassanilu suliarineqarsinnaassanatik, tamatumalu kingunerisinnaavaa 
SISA-imit/FG-imillu qinnuteqaat suliarineqarsinnaanissaanut sunniuteqartoq.  
 



  
 

4 

 

Akuersissutit tunuartikkukku akuerseqqaarnerniit paasissutissanik pissarsianik passussineq tunniussinerlu inatsisinik 
unioqqutitsinerunngillat. 
 
Peqqissutsinnut paasissutissat qanoq pineqassappat? 
Peqqissutsinnut paasissutissat tatiginartumik/illersorneqarsinnaasumik isumagineqassapput aamma 
toqqorneqarsimassapput illersorneqarsinnaasumik. 
 
Sillimmaserneqarsimatillutit FG-ip peqqissutsinnut paasissutissat paarissavai. Sillimmaserneqarnerillu atorunnaarpat 
peqqissutsinnut paasissutissat piiarneqassapput, tamanna pissaaq paasissutissat illersorneqarnissaat pillugu 
malittarisassat malillugit. 
 
Illit pillutit paasissutissat il.il. pillugit annertunerusumik paasisaqarit 
Paasissutissat ilinnut tunngasut passunneqartarneri pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit aamma toqqorsivimmi 
piginnaatitaaffitit pillugit paasisaqarusukkuit FG-ip inuit pillugit paasissutissanut toqqorsivimminnut politikkiani 
takusaqarsinnaavutit uani www.fg.dk 
 
Ataatsimoortumik sillimmasiisarnermut SISA aqqutigalugu ilaagavit qinnuigissavatsigit akuersinermut nalunaaruteqarnerit 
uppernarsarlugu atsiussasutit. Samtykkeerklæringen / Akuersinermut nalunaarut pisariaqarpoq FG-ip paasissutissanik 
ilassutinik pissarsisinnaanissaanut. Tassaasinnaapput qanga ataatsimoortumik sillimmasernermut ilaalersimanersutit 
imaluunniit ilaajunnaarsimanersutit. Qinnuigissavatsigittaaq SISA-mut paasissutissanik tunniussisinnaanissaq pillugu 
akuersinermut nalunaaruteqarlutit atsiussagit, kissaatigisimagukku suliap ingerlanera pillugu killiffimmik 
oqaloqatiginnissuteqarsinnaanissannik. Qaqugukkulluunniit akuersissummut nalunaarut tunuartissinnaavat.  
 
FG-ip e-Boks atorpaa 
FG-ip e-Boks atorlugu ilinnut allakkanik nassiussisinnaanerat akueralugu nalunaaruteqarsinnaavutit. FG e-Boks atorlugu 
allakkanik ilinnut nassitsisinnaanera akuerigukku taava FG taamaallaat tassunga nassitsisassaaq FG-imi sillimmasernerit 
pillugu. Tamanna periarfissaq qaqugukkulluunniit atorunnaarsissinnaavat, tassa FG e-Boks atorlugu allakkanik 
naatseqqissanngitsoq nalunaaruteqarsinnaavutit. 

Allakkat e-Boks-innut nassiussat www.fg.dk –imi Mit Gruppeliv –ip ataani takusinnaavatittaaq. 

e-Boks pillugu www.fg.dk –imi annertunerusumik atuagaqarsinnaavutit. 

Bankbilagi 
Sillimmammit tunineqarnissannut pisinnaatitaaguit pissarsiassatit NemKonto-nut ikineqassapput. Sillimmammit 
tunniunneqartussat NemKonto-nut ikineqarnissaat kissaatiginngikkukku ilisimatitsissutigissavat konto-mut sumut 
ikineqassanersut. 
 
Qinnuteqaammut ilanngullugu bankbilag nassiutissavat. 
 
Nappaatinut Perulunnartunut sillimmasernermit tunniunneqartut akiligassaqarfigisanut illersorneqarnerat 
Sillimmammit tunineqarnissamut pisinnaatitaaguit aallaaviusumik tunniunneqartut akiligassaqarfigisanut 
illersorneqanngillat, akiligassaqarfeqarsimaguit. Akiligassaqarfigisanut sillimmasernermit pissarsiassat illersorneqarnissaat 
anguneqarsinnaassagunarpoq aningaaserivimmi konto-mut siunertamut atorneqartussamut ikineqarnerisigut, 
taamaalillutillu aningaasaatigisanit allanit immikkoortinneqarlutik. NemKonto-t akiligassaqarfigisanut illersorneqanngilaq. 
 
Sillimmasiinermut isumaginninneq 
FG sillimmersernernut isumaginnittuuvoq aamma FG ingerlatsiviit pigisani sinnerlugit isumaginnittuusarluni. FG 
nalunaarsukkatut sillimmasernernut isumaginnittuuvoq aamma akiliutinik pissarsisarluni ingerlativinnit pigisaminiit. 
www.fg.dk –imi takusinnaavat ilaatigut qanoq annertutigisumik FG siunnersuisarnersoq aamma paasissutissiisarnersoq 
naammagittaalliorsinnaanermut periarfissanik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fg.dk/
http://www.fg.dk/
http://www.fg.dk/
http://www.fg.dk/
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SISA-p aamma FG-ip qinnuteqaatinnik suliaqannginneranni pingaaruteqarpoq ataaniittut immersorsimassagitit atsiorlugillu.  
 
Immikkoortut tamaasa immersoreersimalerukkut immersukkat SISA-mut nassiutissavat. Nammineq journalitit assilineri 
pigigukkit ilanngullugit nassiussinnaavatit. Taamaaliornikkut suliap sukkanersumik isumagineqarnissaa pissaaq. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paasissutissat tamaasa uagutsinnut allakkatigut nalinginnaasumik 

nassiutikkit - imaluunniit 
 

Internet-ikkut quppersagarput atorlugu illersukkamik allaffigitigut 
paasissutissallu ilanngullugit nassitsivissamut uunga: 

 
https://www.sisa.gl/attavissaq/allaffigitigut/ 

 



  
 

6 

 

 
Ansøgning om udbetaling ved Visse Kritiske Sygdomme /   
Nappaatit Perulunnartut ilaannut tunniussisoqarnissaanut qinnuteqaat 
 
Skemaet bedes venligst udfyldt elektronisk – alternativt i hånden med BLOKBOGSTAVER /  
Immersugassaq elektroniskikkut immersorneqarnissaa inusssiarnersumik kissaatigaarput – allalluguli 
immersorneqassappat NAQINNERIT ANGISUUT atorneqassapput 

Fulde navn / Atit tamaasa: 
 
Adresse / Najugaq: 
 
Postnr. / Allakkeriviup normua: 
 

By / Illoqarfik: 

Telefonnr.: 
 

CPR-nr.: 

Seneste bopælskommune i Grønland 
Kingullermik Kalaallit Nunaanni najugarisaq: 
 
 

E-mail: 

1. Hvad er sygdommens navn / Nappaatip taagutaa? 
 
 
2. Hvornår blev du syg? / Qanga napparsimalerpit? (dato og år eller evt. diagnosedato / Ulloq & ukioq imlnt. 
nappaatip suussusersineranik ulloq) 
 
 
 
3. Hvor blev du undersøgt / behandlet første gang? / Sumi misissorneqarpit / passunneqarpit siullermik? (sygehus 
/ speciallæge - dato og år / Napparsimavik / nakorsaq – ulloq & ukioq)  
 
 
 
4. Anfør hospital/sygehus og afdelinger du i øvrigt har været behandlet på / Napparsimavik immikkoortortallu & 
suliarineqarfitit allat taassavatit: 
 
 
 
5. Hvornår og hvor længe har du været indlagt / Qanga & qanoq sivisutigisumik uninngatinneqarpit? 

 
 
 

6. Har du tidligere haft en kritisk sygdom   /  Siornatiggut perulunnartumik nappaaateqarnikuuvit?   
 

 NEJ / Naamik    JA / Aap – Hvis JA / Angeruit:  
 
Hvilken / Nappaat suna? _____________________________________________________ 
  
Hvornår / Qanga? ___________________________________________________________ 
 
Hvor indlagt/behandlet / Sumi uninngavit/passunneqarpit? ___________________________ 
 
7. Din praktiserende læges navn, adresse og tlf.nr. / Nakorsarisappit atia, najugaa & tlf.nr.: 
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SAMTYKKE TIL UDVEKSLING AF OPLYSNINGER   

 
 
Samtykke: Når jeg er blevet syg  
Forsikring ved visse kritiske sygdomme  
 
Samtykke  
Jeg giver med min underskrift samtykke til, at SISA og FG i forbindelse med min ansøgning om udbetaling må 
indhente, anvende og videregive de oplysninger, som er relevante for selskabets behandling af min ansøgning. 
 
SISA og FG indhenter oplysninger for at kunne vurdere, om jeg har en kritisk sygdom, som er omfattet 
forsikringen. SISA og FG må i den forbindelse videregive oplysninger til identifikation af mig (fx mit CPR-nr.) og 
relevante oplysninger om min forsikringssag og mit helbred til dem, som selskabet indhenter oplysninger fra. 
SISA og FG præciserer over for den, som der indhentes oplysninger fra, hvilke oplysninger der er relevante.  
 
Hvem kan der indhentes oplysninger fra? 
SISA og FG kan med dette samtykke i et år fra datoen for min underskrift indhente relevante oplysninger fra 
følgende aktører:  
• Min nuværende og tidligere læge 
• Offentlige og private sygehuse, klinikker, centre og laboratorier 
• Speciallæger 
 
De nævnte aktører kan med dette samtykke i et år fra datoen for min underskrift videregive de relevante 
oplysninger til SISA og FG. 
 
Hvem kan de relevante sagsoplysninger videregives til?  
SISA og FG kan med dette samtykke videregive relevante sagsoplysninger til følgende aktører i forbindelse med 
behandlingen af min ansøgning om udbetaling:  
• Videncenter for Helbred og Forsikring 
• Speciallæge, som skal udfylde en attest eller udarbejde en speciallægeerklæring 
 
Hvilke typer af oplysninger kan indhentes, anvendes og videregives? 
Samtykket omfatter indhentning, anvendelse og videregivelse af følgende kategorier af oplysninger: 
• Helbredsoplysninger, herunder oplysninger om sygdomme, symptomer og kontakter til sundhedsvæsnet.  
 
For hvilken tidsperiode kan der indhentes oplysninger?  
Samtykket omfatter oplysninger for en periode på 10 år forud for skadestidspunktet eller tidspunktet for 
sygdommens opståen og frem til det tidspunkt, hvor SISA og FG har taget stilling til min ansøgning om 
udbetaling.  
 
Hvis oplysningerne for denne periode giver grundlag for det, kan SISA og FG med en konkret begrundelse også 
indhente oplysninger, som ligger forud for denne periode.  
 
Tilbagetrækning af samtykke 
Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Tilbagetrækningen kan have 
betydning for SISAs og FGs mulighed for at behandle min ansøgning om udbetaling.  
 
 
 
 
Dato / _______________ CPR-nr. _________________Underskrift ________________________________ 
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PAASISSUTISSANIK TUNNIUSSISOQARSINNAANERANIK AKUERSINEQ 
 
 
Akuersissut: Napparsimalersimaguit 
Nappaatit perulunnartut ilaannut sillimmaserneq 
 
Akuersissut 
Atsiornikkut akueraara SISA aamma FG tunniussisoqarnissaanut qinnuteqarninnut atatillugu paasissutissanik 
piniarsinnaasut, paasissutissat atorsinnaagaat aamma paasissutissat ingerlatsivinnut suliap isumaginissaanut 
attuumassutilinnut ingerlateqqissinnaassagaat. 
 
SISA aamma FG paasissutissanik pissarsisariaqartarput nalilersinnaajumallugu perulunnartumik 
nappaateqarnersunga sillimmammit matussuserneqarsinnaasumik. SISA aamma FG paasissutissat 
ingerlateqqissinnaavaat kinaassutsinnut uppernarsaatit (assersuutigalugu CNR-nr.) aamma paasissutissat allat 
pisariaqartinneqartut sillimmaserninnut suliassamut tunngassuteqartut aamma peqqissutsinnut 
tunngassuteqartut ingerlatsivinnit allanit pissarsiarineqarsimasut eqqarsaatigalugit. SISA aamma FG 
paasissutissanik aallerfigineqartunut erseqqissassavaa paasissutissat suut pisariaqartinneqarnersut / 
naleqquttuunersut. 
 
 
Kikkunnit paasissutissanik pissarsiniartoqarsinnaassava? 
SISA aamma FG akuersissut manna atsiorlugu ullulerneqarneraniit ukiup ataatsip iluani paasissutissanik 
pisariaqartinneqartunik ukunannga piniarsinnaassapput: 
• Maannakkut nakorsiarisanniit aamma siusin 
 
Maannakkut nakorsarisanniit aamma siusinnerusukkut nakorsarisimasanniit. 
Napparsimaveqarfinniit aamma napparsimavinnit namminersortuniit, nakorsiartarfinniit, sullissivinniit aamma 
laboralorianiit. 
Nakorsanit immikkut ilinniagaliniit 
 
Suliaqartunit taaneqartuniit akuersissut una atorlugu paasissutissat pisariaqartinneqartut atsiorlugu 
ulluliunneqartumiit ukiup ataatsip iluani SISA-mut aamma FG-imut tunniussisinnaapput. 
 
 
Paasissutissat pisariaqartinneqartut kikkunnut tunniunneqarsinnaassappat? 
SISA aamma FG paasissutissanik akuerisisssut una atorlugu suliamut tunngatillugu 
ingerlatitseqqissinnaassapput, suliap suliarneqarluni tunniussisoqarnissaanut atatillugu: 
• Videncenter for Helbred & Forsikring / Peqqissuseq & Sillimmasiinermut ilisimasanik qitiusumik    katersivimmut 
• Nakorsamut immikkut ilinniagalinnut, taanna uppernarsaammik imaluunniit nakorsap immikkut ilinniagallip 
nakorsatut nalunaarutaanik 
 
 
Paasissutissat suut pissarsiarineqarsinnaassappat, atorneqarsinnaassappat aamma 
ingerlateqqinneqarsinnaassappat? 
Akuersissuteqarneq tunngassuteqarpoq paasissutissanik atuisinnaanaatitaanermut aamma paasissutissanik 
suussutsinut ukununnga tunngasunik ingerlatitseqqissinnaanermut: 
• Peqqissutsimut tunngasunik paasissutissanik, tamatumani paasissutissat nappaatinut tunngasunut, 
malunnaatinut aamma napparsimaveqarfinnut attavissanut. 
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Piffissaq suna paasissutissanik aallertoqarsinnaassava? 
Akuersissut paasissutissanut ajoqusernermiit imaluunniit napparsimalernermiit ukiut 10-it iluanni tunngasut pisut 
pineqarput taavalu SISA-p aamma FG-ip tunniussisoqarnissaanut qinnuteqaatima isummerfigineqarnerata 
tungaanut. 
 
Paasissutissat piffissamut taaneqartumut tunngasut tunngavissiippata SISA aamma FG tunngavigineqartumik 
paasissutissanik aalajangersimasunik pissarsisinnaatinneqassapput. 
 
Akuersissutip tunuartinneqarnera 
Qaqugukkulluunniit akuersissut atsiorneraniit siunissamut atuuttumik atorunnaarsissinnaavara. Akuersissummik 
atorunnaarsitsinera SISA-p aamma FG-ip tunniussisoqarnissaanut qinnuteqaatinnik suliarinninnissaanut 
sunniuteqarsinnaavoq. 
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SAMTYKKE TIL INDHENTNING AF OPLYSNINGER  /  PAASISSUTISANIK 

AALLERTOQARSINNAANERANIK AKUERSISSUT 
 
 
Samtykke 
Jeg giver samtykke til, at FG må indhente relevante oplysninger fra SISA. Det kan være oplysninger om:  
 
Hvornår jeg blev omfattet eller evt. udmeldt af gruppelivsforsikringen, herunder om årsagen til udmeldelsen, 
med henblik på tilbud om præmiefritagelse eller fortsættelsesforsikring. 
 
Akuersineq 
Akuersissutigaara FG SISA-mit paasissutissanik pisariaqartinneqartunik aallersinnaasoq. Paasissutissat 
tassaasinnaapput: 
 
Qanga ataatsimoortumik sillimmasernermut ilanngunnersunga imaluunniit ilaajunnaarsimanersunga, 
tamatumani sooq ilaajunnaarsimanersunga, sillimmammut akilersuinngikkallarnissamut imaluunniit 
sillimmammik ingerlatitseqqissinnaanermut neqoroorfigitissimaneq eqqarsaatigalugit. 
 
Tilbagekaldelse af samtykke og konsekvenserne deraf 
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage til FGs indhentning af dine oplysninger. 
 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, så FG ikke kan indhente oplysninger, kan det have betydning for FGs 
mulighed for at behandle din ansøgning. 
 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen forud for tilbagekaldelsen. 
 
Akuersissutip atorunnaarsinneqarnera tamatumalu malitsigisai 
Qaqugukkulluunniit FG-ip paasissutissanik aallersinnaanera atorunnaarsissinnaavat. 
 
Akuersissut atorunnaarsikkukku / tunuartikkukku taava FG paasissutissanik aallersinnaajunnaassaaq, 
tamannalu FG-ip qinnuteqaatinnik suliarinninneranut sunniuteqarsinnaavoq. 
 
Akuersissut atorunnaarsikkukku / tunuartikkukku inatsisitigut unioqqutitsinerussanngillaq tunuartitsineq 
sioqqullugu paasissutissanik pissarsiniarnermi pissarsiarineqarsimasut eqqarsaatigalugit. 
 

 
SAMTYKKE TIL e-Boks  /  e-Boks-imut AKUERSINEQ 

 
 
Samtykke 
Jeg giver samtykke til, at FG må sende post til min e-Boks   
 
Hvis du ikke giver FG samtykke til, at sende post til din e-Boks, vil du modtage posten som alm. post. Du kan til 
enhver tid fravælge, at FG sender post til din e-Boks. Læs mere om e-Boks i vedlagte vejledning. 
 
Akuersineq 
Akuersissutikkut nalunaarutigaara FG e-Boks-ikkut nassitsisinnaasoq.                       
 
FG e-Boks-ikkut ilinnut allakkanik nassitsisinnaasoq akuersissummik nalunaarfiginngikkukku allakkat 
nalinginnaasumik allakkerisarfikkoortillugit nassiutissavai. FG-ip e-Boks-ikkut nassitsisannginnissaa 
qaqugukkulluunniit nalunaarutigisinnaavat. e-Boks pillugu ilitsersuummi ilanngullugu nassiutakkut  atuarlugu 
paasisaqarsinnaavutit. 
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SAMTYKKE TIL VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL SISA  /  SISA-mut 
PAASISSUTISSANIK INGERLATITSEQQISSINNAANERMUT AKUERSINEQ 

 
 
Samtykke 
Jeg giver samtykke til, at FG må give oplysninger til SISA om status på min sag. Det kan være oplysninger om 
sagen: 
 
• Afventer journaloplysninger 
• Er under vurdering 
• Er afsluttet, herunder om forsikringssummen er udbetalt, eller om der er givet afslag på udbetaling af  
   Forsikringssummen 
 
Akuersineq 
Akuersissummik nalunaaruteqarpunga FG paasissutissanik SISA-mut suliap killiffia pillugu ilisimatitsisinnaasoq. 
Suliaq pillugu paasissutissaq tassaasinnaavoq: 
• Journalimut paasissutissat tunngasut utaqqineqartut 
• Nalilersorneqatoq 
• Suliaq naammassineqartoq tamatumani aamma sillimmasernermit tunniussisoqtoq imaluunniit sillimmammit          
tunniussisoqarnissaanik itigartitsisoqartoq 
 
 
Tilbagekaldelse af samtykke og konsekvenserne deraf 
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage til FGs videregivelse af dine oplysninger. 
 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen forud for tilbagekaldelsen 
 
Akuersissutip atorunnaarsinneqarnera tamatumalu malitsigisai 
Qaqugukkulluunniit FG-ip paasissutissanik ilinnut tunngasunik tunniussisinnaanera atorunnaarsissinnaavat. 
 
Akuersissut atorunnaarsikkukku / tunuartikkukku inatsisitigut unioqqutitsinerussanngillaq tunuartitsineq 
sioqqullugu paasissutissanik pissarsiniarnermi pissarsiarineqarsimasunut eqqarsaatigalugit. 
 
 

 
 

 
Samtykke NemKonto  /  NemKonto-mut akuersineq 

 
 
Samtykke 
Jeg giver samtykke til at forsikringsydelsen indsættes på min NemKonto såfremt jeg er berettiget til erstatning.  
 
Akuersineq 
Akueraara sillimmammit pissarsisussaatitaaguma tunniunneqartussat NemKonto-nnut ikineqassasut. 
 
Hvis du ikke ønsker forsikringsydelsen indsat på din NemKonto, beder vi dig oplyste den konto, du ønsker 
benyttet nedenfor. 
Sillimmammit pissarsiassatit NemKonto-nnut ikineqassasut kissaatiginngikku piumaffigissavatsigit konto 
ikisiffissaq ataani nalunaarsoqqullugu. 
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KONTOOPLYSNINGER PÅ KONTO, SOM IKKE ER DIN NemKonto  /  KONTO-mut 

PAASISSUTISSAT ILLIT NemKonto-rinngisannut tunngasut 
 
 
Hvis forsikringssummen skal indsættes på en dansk konto / Sillimmasiinermit tunniunneqartussat 
kontomi danmarkimiittumut ikineqassappata: 
 
Reg. nr.: __________________ Konto nr.: ___________________________________________                               
 
Hvis forsikringssummen skal overføres til en udenlandsk konto / Sillimmasiinermit tunniunneqartussat 
kontomi nunami allamiittumi ikineqassappata: 
 
SWIFT/BIC kode:___________________________ Bankkode*:__________________________ 
 
Konto nr./IBAN nr.:______________________________________________________________ 
 
*Sorting, Fedwire, Bankleitzahl, Routing no. 
 
 
 
 
Nedenfor beder vi dig give samtykke til behandling af dine personoplysninger, som er beskrevet 
ovenfor. Det gør du ved at afkrydse felterne nedenfor. Som oplyst, kan du til enhver tid tilbagekalde dit 
samtykke. 
 
Qinnuigaatsigit qulaani allaaserineqartut pillugit paasissutissat ilinnut tunngasut suliarinissaannut 
ataani tulliuttuni akuersissuteqarnissat nalunaassagit. Taamaaliussaatit akuersiffissat kryds-
ilersornerisigut. Siusinnerusukkut taariikkatsitut qaqugukkulluunniit akuersissutit 
utertissinnaavat/atorunnaarsissinnaavat. 
 
Jeg giver / Ukununnga akuersivunga: 
 

 Samtykke til, at FG sender breve til min e-Boks /   
  Akuersivunga FG-ip e-Boks-innut allakkanik nassitsissasoq. 
 
 Samtykke til, at FG kan oplyse SISA om status i min sag /   

     Akuersivunga FG SISA-mut suliamut uannut tunngasumik paasissutissiisinnaasoq. 
 

 Samtykke til, at FG kan indhente oplysninger fra SISA om gruppelivsforsikringen / 
      Akuersivunga FG paasissutissanik SISA-miit ataatsimoortumik sillimmasernermut tunngasunik          
      pissarsisinnaasoq. 
 

 Samtykke til, at forsikringssummen indsættes på min NemKonto /   
 Akuersivunga sillimmammit tunniunneqartoq uanga Nemkonto-nut ikineqassasut. 

 
 
Dato / Ulloq: ____________________Underskrift / Atsiorneq:________________________________ 
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SISA’s ERKLÆRING  /  SISA-p NALUNAARUTAA 
 

 
Det bekræftes at: 
 
Navn:   
 
CPR-nr.:  
 
 
Er / var omfattet af gruppelivsaftale nr.:  
 
 
Dækning ved visse kritiske sygdomme kr.: ________________________________________________ 
 
 
Fratrædelsesdato/præmie betalt indtil dato: _______________________________________________ 
 
 
Fratrædelsen/udmeldelsen sker på grund af sygdom: JA       NEJ  
 
 
 
Dato:  __________________  
 
Navn medarbejder i SISA og kontaktoplysninger ____________________________________________ 
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