
- 1 – 

Offentliggjort d. 6. oktober 2020 på Vidensportalen V.dk  

 
  tommy@v.dk 

www.v.dk 
Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

  

Forsikringer – hvem er nærmeste pårørende?© 

 

 
Advokat (L) Bodil Christiansen, Advotax Advokatfirma 
Advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

Højesteret afsagde den 3. september 2020 en dom, som i nogle tilfælde kan 
få vidtrækkende betydning for fordelingen af en forsikrings- eller pensions-
udbetaling mellem de efterladte ved dødsfald. Højesterets afgørelse drejer 
sig om tilfælde, hvor forsikringstageren ikke aktivt har udpeget, om en sam-
lever eller børn skal anses som begunstiget til at modtage en forsikringssum 
ved dødsfald.  
 

Tegner man en livsforsikring, som omfatter udbetaling ved dødsfald, kan man ved afta-

lens indgåelse eller senere vælge at indsætte en bestemt person som begunstiget til at 

modtage forsikringssummen. Forsikringssummen vil i så fald ved dødsfald som ud-

gangspunkt blive udbetalt direkte til denne person fremfor at blive fordelt mellem de 

arvinger, som man måtte efterlade sig. Har man f.eks. indsat sin ægtefælle som begun-

stiget, vil forsikringssummen tilfalde ægtefællen, og skal ikke deles mellem ægtefællen 

og eventuelle andre arvinger.  

 

 

Indsættelse af en begunstiget 

Indsættelse af en begunstiget kan kun ske derved, at indsættelsen optages i eller påteg-

nes policen af selskabet eller ved en skriftlig meddelelse til forsikringsselskabet om be-

gunstigelsen. Følges denne procedure ikke, er indsættelsen ikke gyldig.  

 

Det betyder bl.a., at det ikke er muligt at indsætte en person som begunstiget ved at træf-

fe beslutning herom i et testamente, uden at orientere forsikringsselskabet herom, eller 

ved på anden måde at tilkendegive, at en bestemt person skal modtage forsikringssum-

men, f.eks. i et brev til den begunstigede.  

http://www.v.dk/
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Nærmeste pårørende 

I mange tilfælde anvendes standardklausulen ”nærmeste pårørende” som angivelse af, 

hvem der ved forsikringstagerens dødsfald skal modtage forsikringssummen. I loven på 

området, dvs. forsikringsaftaleloven, er optaget en særlig fortolkningsregel om, hvilke 

personer, som i givet fald skal anses som ”nærmeste pårørende”. I loven er samtidig 

angivet en prioritetsrækkefølge for valget mellem ”flere” nærmeste pårørende. Række-

følgen for tildeling er efter gældende regler følgende:  
 

1. Forsikringstagerens ægtefælle  

2. Forsikringstagerens samlever, men vel at mærke kun, hvis samleveren lever 

sammen med forsikringstageren på fælles bopæl, og samleveren enten  

a. venter, har eller har haft et barn sammen med forsikringstageren eller  

b. har levet sammen med forsikringstageren i et ægteskabslignende forhold 

på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 

3. Forsikringstagerens børn 

4. Forsikringstagerens arvinger 

 

Tilsvarende eller lignende klausuler anvendes i mange pensionsordninger med udbeta-

ling til de efterladte ved pensionstagerens dødsfald.  
 

 

Om begunstigelse af samlevere 

Bestemmelsen om, at en forsikringstagers samlever skal anses som ”nærmeste pårøren-

de”, når betingelserne nævnt ovenfor (om fælles bopæl og børn henholdsvis samliv af 2 

års varighed) er opfyldt, blev indsat i forbindelse med revisionen af arveloven i 2007. 

Formålet var at tage hensyn til de ugift samlevende par, som dengang blev anslået til ca. 

290.000 par.  

 

Ændringen af begrebet ”nærmeste pårørende” havde efter ikrafttrædelsesreglerne virk-

ning for begunstigelser af en samlever foretaget efter 1. januar 2008 – og altså ikke 

virkninger for begunstigelser foretaget før 1. januar 2008. Videre fremgik af ikrafttræ-

delsesreglerne, at hvis en forsikringstager med en forsikring oprettet før 1. januar 2008 
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ønskede dette ændret, således at en samlever skulle anses for ”nærmeste pårørende”, 

skulle forsikringstageren give forsikringsselskabet besked om dette, alt i overensstem-

melse med lovens regler om indsættelse af en begunstiget.  

 

Lovændringen skulle i den forbindelse ses i lyset af de ændringer af arveloven, som 

samtidig blev gennemført. Med den ny arvelov blev det således bl.a. muligt at oprette 

det såkaldte ”samlevertestamente”, som på nogle punkter stiller en samlever på samme 

måde som en ægtefælle. En sådan begunstigelse af en samlever kræver dog, som en 

hvilken som helst anden beslutning vedrørende arv, som skal tilfalde en samlever, at der 

oprettes et testamente herom. Begunstigelse af en samlever vedrørende arv kræver med 

andre ord en ”aktiv handling”, nemlig oprettelse af et testamente.  

 

 

Passiv begunstigelse?  

Højesterets dom af 3. september 2020 drejer sig om fordelingen af en udbetaling fra 

PFA Pension, hvor forsikringstageren i 2001 havde tegnet to forsikringer med en dæk-

ning ved dødsfald.  

 

Forsikringstageren tegnede forsikringerne i 2001 bl.a. med det vilkår, at forsikrings-

summen skulle tilfalde forsikringstagerens nærmeste pårørende efter de dagældende 

regler, dvs. at nærmeste pårørende omfattede henholdsvis ægtefælle / livsarvinger / øv-

rige arvinger.  

 

Forsikringstageren var ved oprettelsen af forsikringen gift, men blev skilt i 2005. I janu-

ar 2011 etablerede forsikringstageren fælles bopæl med en anden person, og de to havde 

fælles bopæl frem til forsikringstagerens dødsfald i 2016.  

 

I september 2011 skrev PFA til forsikringstageren og meddelte bl.a., at forsikringstage-

ren ville blive omfattet af nye regler om ”nærmeste pårørende”. PFA vedlagde i denne 

forbindelse de nye forsikringsbetingelser, hvorefter en samlever blev inkluderet i grup-

pen af ”nærmeste pårørende”. Samtidig oplyste PFA, at ”Du behøver ikke at foretage 

dig noget” og uddybede dette derhen, at forsikringstageren accepterede ændringerne, 

hvis han fortsatte betalingerne til forsikringsordningen.  
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Forsikringstageren afgik ved døden i 2016. Efterfølgende opstod der uenighed mellem 

på den ene side forsikringstagerens eneste barn, en datter, og på den anden side afdødes 

samlever om, hvem af de to, der var berettiget til at modtage forsikringssummen.  

 

Sagen blev på denne baggrund indbragt for domstolene, hvor byretten og landsretten 

nåede frem til, at samleveren måtte anses som berettiget til at modtage forsikringssum-

men.  

 

 

Højesterets dom af 3. september 2020 (1) 

Med Højesterets dom fik sagen det modsatte udfald.  Højesteret konkluderede således, at 

forsikringstagerens datter måtte anses som hans nærmeste pårørende og derfor var beret-

tiget til den fulde forsikringssum.  

 

Højesterets begrundelse var, at lovens regler om indsættelse af en begunstiget fører frem 

til, at en ændring af, hvem der skal anses som nærmeste pårørende, må forudsætte en 

aktiv tilkendegivelse. En ændring kan derfor ikke ske i form af en ”passiv accept”.  

 

Da forsikringstageren i denne sag ikke aktivt havde accepteret den ændring af definitio-

nen af nærmeste pårørende, som PFA på eget initiativ havde foretaget i forsikringsbe-

tingelserne i 2011, var ændringen ikke gyldig. 

 

 

Konsekvenser 

Det er efterfølgende blevet oplyst, at PFA i den pågældende sag havde udbetalt forsik-

ringssummen til samleveren, og således havde udbetalt forsikringssummen til den for-

kerte person.  

 

Mange forsikringstagere vil imidlertid kunne blive berørt af dommen. PFA har således 

oplyst, at PFA i 2011 udsendte breve til 344.000 kunder om, at selskabet som standard 

ville give en samlever samme plads i rækkefølgen af begunstigede som en ægtefælle i 
 

1) Sag BS-49362/2019-HJR 
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henhold til de ændrede regler om begunstigelse. 

 

Ligeledes efter det oplyste vil PFA gå i gang med at kontakte de 344.000 kunder, som 

man i sin tid sendte brevet til.  

 

Der kan måske i denne sammenhæng være grund til at hæfte sig også ved en anden fa-

cet, som var fremme i den sag, som blev afgjort af Højesteret den 3. september 2020. I 

sagen forelå bl.a. oplysninger, der pegede i retning af, at forsikringstageren havde læse-

vanskeligheder og af denne grund måske ikke havde haft en reel mulighed for at gøre 

sig bekendt med indholdet af PFA´s skrivelser og dermed konsekvenserne af den æn-

dring, som PFA foretog. Forsikringstageren i denne sag er næppe en enlig svale med 

dette problem blandt de 344.000 kunder. Der forestår således en større kommunikati-

onsopgave for PFA end den blotte udsendelse af nye standardbreve.  

 

For nogle PFA-kunder kommer Højesterets dom for sent. PFA har således oplyst, at der 

efter selskabets skøn kan være sket fejludbetalinger for 75 nu afdøde kunder. Ligeledes 

efter det af PFA oplyste, kan det samlet løbe op i 25 mio. kr., som PFA i så fald vil skul-

le udbetale til den rette modtager.  

 

 

Hvem er min nærmeste pårørende? 

Uanset om man er PFA-kunde eller kunde andetsteds, giver en sag som den foreliggende 

grund til på ny at overveje og eventuelt undersøge, om begunstigelsesbestemmelser i 

forsikrings- og pensionsordninger er, som man ønsker.  

 

Dommen af 3. september 2020 er den anden dom fra Højesteret i 2020 om, hvem der må 

anses som nærmeste pårørende. Den første dom er omtalt i disse spalter den 6. juni 2020 

i artiklen ”Forsikringsudbetalinger til nærmeste pårørende”. Procesførelse om retten til 

en forsikrings- eller pensionsudbetaling kræver store ressourcer på alle tænkelige måder, 

og er meget lidt ønskværdig.  

 
_______ o _______ 


