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Forsikringsbevis Betalingsforsikring - SAGA Likviditetsreserve 
 

 
 
Forsikringsnummer: 

 
21491387  

  

 
For denne avtalen gjelder vilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Betalingsforsikring – Kort og 
forbruksfinansiering av 01.04.2022. 

Forsikringen reguleres av Forsikringsavtaleloven (FAL) og lovgivningen for øvrig. Beviset og vilkårene går 
foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som er fravikelige. 

Forsikringene er distribuert av DNB Bank ASA. 
 
Forsikringsgiver 
Fremtind Forsikring 

 

Forsikringstaker 
DNB Bank ASA 
 
Forsikringen omfatter 

• Minimum 50 % arbeidsuførhet for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende i Norge 

• 100 % arbeidsledighet/permittering som inntreffer i Norge for lønnsmottakere 

• Sykehusopphold i Norge eller utlandet for selvstendig næringsdrivende 

• Erstatning ved død og kritisk sykdom for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende 
 

Dekningene er nærmere beskrevet i forsikringsvilkårene. I forsikringsvilkårene er også unntakene og 
begrensningene i selskapets ansvar beskrevet. Forsikringsvilkår og premie kan endres med 4 måneders 
varsel. 

 

Hvem forsikringen gjelder for 
Medlemskap under kollektiv gjeldsforsikring (forsikringsordningen) forutsetter at forsikrede har inngått en 
bindende kredittavtale med DNB Bank ASA. Forsikringen gjelder for lønnsmottakere og selvstendig 
næringsdrivende i Norge. 

En person blir medlem i forsikringsordningen når følgende vilkår er oppfylt på ikrafttredelsesdatoen: 

• Er mellom 18 og 63 år (personer som har fylt 63 år blir ikke tatt inn i forsikringsordningen) 
• Er i heltidsarbeid eller er selvstendig næringsdrivende 
• Er frisk, det vil si ikke kjent med sykdom, symptomer eller skade som vil medføre fremtidig undersøkelse, 

behandling eller sykehusopphold. (Eksempler på dette kan være eksisterende svulst/kreft-, hjerte/kar-, nyre, 
lever-, lunge- og/eller hjernesykdom eller tilstand som kan utvikle seg til senere død eller arbeidsuførhet eller 
føre til innleggelse på sykehus.) 

• Ikke selv kjent er med, eller burde hatt grunn til å regne med forestående arbeidsledighet/permittering 

• Er bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd 

Dersom kravene ovenfor ikke er oppfylt vil ikke personen være omfattet av forsikringsordningen. 
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Forsikringsytelsene 
 

• Dødsfall Utestående balanse på dødsfallstidspunktet, maksimert til NOK 
600.000  

 

• Arbeidsuførhet En månedlig ytelse på 7 % av utestående balanse den dagen 
forsikrede blir minimum 50 % sykemeldt, maksimert til NOK 
9.000 i måneden i 12 måneder og til NOK 300.000 totalt. 
Hvis forsikrede fortsatt er minimum 50% arbeidsufør etter å 
ha mottatt 12 månedlige utbetalinger, innfris utestående 
balanse på hendelsesdato. Det gjøres fradrag for tidligere 
utbetalte ytelser som gjelder samme forsikringstilfelle  

 

• Arbeidsledighet/permittering 
 

En månedlig ytelse på 7 % av utestående balanse den dagen 
forsikrede blir arbeidsledig/permittert, maksimert til NOK 
9.000 i måneden i 12 måneder og til NOK 300.000 totalt. 
Hvis forsikrede fortsatt er 100 % arbeidsledig/permittert 
etter å ha mottatt 12 månedlige utbetalinger, innfris 
utestående balanse på hendelsesdato. Det gjøres fradrag for 
tidligere utbetalte ytelser som gjelder samme 
forsikringstilfelle  

 

• Kritisk sykdom Utestående balanse den dagen forsikrede første gang får 
diagnosen av en kritisk sykdom som er dekket under 
forsikringen, maksimert til NOK 300.000  

 

• Sykehusinnleggelse 
(gjelder kun for selvstendig 
næringsdrivende, ikke 
arbeidstakere) 

En månedlig ytelse på 7 % av utestående balanse den dagen 
forsikrede blir innlagt på sykehus, maksimert til NOK 9.000 i 
måneden i 12 måneder og til NOK 300.000 totalt. 

 

 
 
Begrensninger av forsikringsselskapets ansvar 
Dekningen sykehusinnleggelse gjelder kun for selvstendig næringsdrivende. Visse sykdommer er unntatt fra 
forsikringsdekningen. Disse og andre begrensninger finnes nærmere beskrevet i forsikringsvilkårene. 
 

Dødsfall  
Ved dødsfall i forsikringsperioden utbetales utestående balanse på dødsfallstidspunktet med fradrag for 
eventuelle misligholdte renter og avdrag begrenset til angitt maksimum forsikringssum i forsikringsbeviset. 
 

Kritisk sykdom  
Retten til erstatning for kritisk sykdom inntrer kun for sykdom som har vist symptomer etter 60 dager fra 
forsikringens startdato.  
 
Med de begrensninger som følger av bestemmelser i forsikringsvilkåret utbetaler forsikringsselskapet ytelse 
dersom forsikrede første gang får en kritisk sykdom i forsikringstiden. Ved kritisk sykdom i 
forsikringsperioden utbetales utestående balanse på det tidspunkt forsikringstilfellet har inntruffet 
(hendelsesdato) med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag begrenset til angitt maksimum 
forsikringssum i forsikringsbeviset. 
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Arbeidsuførhet/Studieavbrudd (for studenter) 
Forsikrede har rett til uføreerstatning ved sykemelding med varighet i minst 30 dager sammenhengende. 
Dersom forsikrede har krav på erstatning fra 31 dag, vil forsikrede få erstatning for de første 30 dagene. 
Forsikrede mottar en utbetaling tilsvarende 1/30 av den månedlige ytelsen per dag så lenge forsikrede er 
arbeidsfør. Retten inntrer kun for sykdom som har vist symptomer etter 30 dager fra forsikringens 
startdato. 
 
Det anses at forsikrede er i heltidsarbeid når forsikrede arbeider minimum 16 timer per uke og har arbeidet 
sammenhengende i en periode på 180 dager. Forsikrede må være minimum 50 % fraværende fra vanlig 
arbeid og det må foreligge en bekreftelse på arbeidsuførheten fra lege. Størrelsen på erstatningen 
avhenger av hvilken sykemeldingsgrad forsikrede har. 
 
Arbeidsledighet/permittering 
Forsikrede har rett til erstatning ved arbeidsledighet/permittering med varighet i minst 30 dager 
sammenhengende. Dersom forsikrede har krav på erstatning fra 31 dag, vil forsikrede få erstatning for de 
første 30 dagene. Forsikrede mottar en utbetaling tilsvarende 1/30 av den månedlige ytelsen per dag så 
lenge forsikrede er arbeidsledig. Retten inntrer kun for arbeidsledighet/permittering hvor varsel om 
arbeidsledighet/permittering er gitt etter 90 dager fra forsikringens startdato. 
 
Forsikrede må være registrert ved NAV, ha fått utstedt meldekort og motta dagpenger. Videre må 
forsikrede ikke utøve inntekts- eller avkastningsgivende virksomhet. Forsikringsselskapet er uten ansvar for 
arbeidsledighet/permittering dersom forsikrede ikke har vært i heltidsarbeid i en sammenhengende 
periode på minst 12 måneder umiddelbart forut for hendelsestidspunktet. 
 
Sykehusinnleggelse 
Forsikrede har rett til erstatning ved sykehusinnleggelse med varighet i minst 3 dager. Det utbetales ingen ytelse 
for de første 3 dagene.  Dersom forsikrede er innlagt på sykehus i mer enn 3 dager og har krav på erstatning fra 
dag 4, vil forsikrede få erstatning fra dag 1. Forsikrede mottar en utbetaling tilsvarende 1/30 av den månedlige 
ytelsen per dag så lenge forsikrede er innlagt på sykehus. Retten inntrer kun for sykdom som har vist symptomer 
etter 30 dager fra forsikringens startdato. 
 
Forsikrede må være innlagt på sykehus og være arbeidsufør. Det vises til oppgjørsregler og begrensninger som 
står nærmere beskrevet i forsikringsvilkårene. 

 

Ikrafttredelsesdato 
Forsikringen begynner å gjelde når DNB Bank ASA har registrert innmeldingen.  Forsikringen belastes 
forsikrede samtidig med månedlig faktura.  

 

Opphør 
Medlemskapet og forsikringsordningen løper så lenge det foreligger en gyldig kredittavtale mellom forsikrede 
og forsikringstaker. Forsikringsordningen opphører automatisk når kredittavtalen opphører, enten ved 
avtalens utløp eller ved skriftlig oppsigelse. 

I tillegg opphører forsikringsordningen ved den tidligste av følgende datoer 

• Dato for oppsigelse eller mislighold av forsikringsordningen 

• Når forsikrede fyller 65 år  

• Siste dag i oppsigelsesperiode etter avsnitt om oppsigelse i forsikringstiden i vilkåret 

• Dato for forsikredes død 
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 Premieberegning og premiebetaling 
Premien utgjør 0,4 % av utestående saldo per måned. Herav går 30 % til provisjon til DNB Bank ASA for å 
dekke salgs-, markedsførings-, etablerings- og administrasjonskostnader. 

 
Angrerett 
Forsikrede har 30 dagers angrerett fra ikrafttredelsesdato for forsikringen og eventuelt innbetalt 
forsikringspremie vil da bli refundert. Ved bruk av angrerett og oppsigelse, kontakt DNB Bank ASA på 
telefon 915 04800. 

 
Utbetalinger i forbindelse med forsikringen 

Erstatning utbetales til forsikredes konto som er tilknyttet Betalingsforsikring.   

 
Skattemessige forhold 

Månedlige ytelser som følge av midlertidig arbeidsuførhet, arbeidsledighet, og sykehusinnleggelse er skattepliktig 

etter skatteloven. Ytelsene vil bli utbetalt uten skattetrekk, men innberettes til skattemyndighetene og blir tatt 

med i skatteoppgjøret for det skatteåret det gjelder. 

 

Melding av skade 

Skader meldes til Fremtind Forsikring på telefon 21025110 eller på e-post: 

personskade.ulykke@fremtind.no 

 

Sikrede mister retten til erstatning hvis krav ikke er meldt til selskapet innen 1 år etter at sikrede fikk kunnskap 
om de forhold som begrunner det. Alle skader som blir meldt til forsikringsselskap registreres i 
Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister – FOSS. Forsikringstakerne har innsynsrett i registeret i henhold til 
personvernloven. 

 
Klagemuligheter 

Har du vært i kontakt, men er fortsatt ikke fornøyd? Send en klage til Fremtind Forsikring 

v/klageservice@fremtind.no.  

Du kan også sende klagen til Fremtind Forsikring v/Klageservice, Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo. 

Hvis du fortsatt ikke er enig i avgjørelsen i klagen din, kan du ta saken videre til Finansklagenemnda. 

 

Sikkerhetsforskrifter    
Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens/sykdommens omfang, kan 
selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder for forsikringsdekningene midlertidig 
arbeidsuførhet, arbeidsledighet/permittering og sykehusopphold dersom forsikringstilfellet er fremkalt ved 
grov uaktsomhet.    
  
Dersom forsikrede gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende vet eller må forstå kan 
føre til utbetaling av erstatning vedkommende ikke har krav på, mister forsikrede enhver rett til erstatning. 
Er forholdet lite klanderverdig og bare angår en liten del av kravet eller dersom det foreligger særlige 
grunner, kan han eller hun likevel få delvis erstatning.    
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