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Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen gjelder for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende i Norge som må være bosatt i Norge i henhold

til folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen kan kjøpes av kunder som er innvilget lån hos en av våre distributører som tilbyr Betalingsforsikring fra

Fremtind Forsikring. Eventuelle forsikringsutbetalinger vil skje til forsikringstaker som vil godskrive utbetalingen på

kundens konto under kredittavtalen. Saldo på lånet nedskrives fortløpende.

Hvis kredittavtalen er inngått med to personer som låntakere blir begge medlem av dødsrisikodekningen. Dette gjelder

for personer i samme husstand. Medlemskap i de øvrige dekningene under forsikringsordningen gjelder kun den person

som er nevnt først i kredittavtalen (hovedforsikret).

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til

forsikringsbevis og vilkår.

Hva dekker forsikringen ikke?

A Midlertidig arbeidsuførhet og

sykehusinnleggelse som inntreffer i løpet av

de første 30 dagene etter at forsikringen

trådte i kraft.

A Kritisk sykdom som inntreffer i løpet av de

første 60 dagene etter at forsikringen trådte

i kraft

A Arbeidsledighet/permittering som inntreffer

i løpet av de første 90 dagene etter at

forsikringen trådte i kraft.

A Forsikringen gir ikke utbetaling dersom

forsikrede har tatt sitt liv før forsikringen har

vært i kraft i ett år

Hva dekker forsikringen?

B Dødsfall

B Kritisk sykdom

B Arbeidsuførhet

B Arbeidsledighet/permittering

B Sykehusopphold (gjelder kun for selvstendig

næringsdrivende)

Utbetaling for arbeidsuførhet forutsetter minst

50 % sykemelding og utbetaling for arbeidsledighet

forutsetter at forsikrede er 100 %

arbeidsledig/permittert.

Ved dødsfall og kritisk sykdom slettes utestående

gjeld i sin helhet. For øvrige dekninger betales det

det månedlige terminbeløp i maksimum 12

måneder per erstatningstilfelle. Månedlige ytelser

som utbetales vil være skattepliktig inntekt for den

forsikrede. Utbetaling ved dødsfall eller kritisk

sykdom blir ikke ansett som en skattepliktig fordel.

Fremtind Forsikring rapporterer skattepliktig beløp

til skatteetaten.

Er det noen begrensninger i dekningen?

C For dekningene midlertidig arbeidsuførhet,

arbeidsledighet/permittering og

sykehusinnleggelse gjelder regler for

karenstid. Hva som gjelder er spesifisert i

forsikringsvilkåret.

C For dekningene

arbeidsledighet/permittering må forsikrede

ha vært i heltidsarbeid i en

sammenhengende periode på minst 12

måneder umiddelbart forut for

hendelsestidspunktet

C Midlertidig arbeidsuførhet når forsikrede

tidligere har fremsatt krav om erstatning av

samme årsak og ikke har vært i minst 16

timers arbeid i uken mellom

arbeidsuførhetsperiodene

sammenhengende i minst 180 dager.



C Arbeidsledighet/permittering når forsikrede

tidligere har fremsatt krav på erstatning og

ikke har vært i minst 16 timers arbeid i uken

mellom

arbeidsledighet-/permitteringsperiodene

sammenhengende i minst 180 dager.

C Sykehusinnleggelse når forsikrede tidligere

har fremsatt krav om erstatning av samme

årsak og ikke har vært i minst 16 timers

arbeid i uken mellom sykehusoppholdene

sammenhengende i 180 dager.

Hvor gjelder forsikringen?

Gjelder i hele verden

Hvilke forpliktelser har jeg?

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.

Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli

redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?

Premien beregnes av innvilget lånebeløp under kredittavtalen. Premien betales etterskuddsvis per måned og blir

belastet sammen med lånet.

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen trer i kraft den dato lånet under kredittavtalen blir utbetalt. Dersom forsikringsavtalen inngås etter at

lånet er utbetalt, er ikrafttredelsesdato den dato forsikringstaker skriftlig bekrefter avtalen om forsikring ovenfor

forsikrede.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Forsikringsordningen løper så lenge det foreligger en gyldig låneavtale mellom forsikrede og forsikringstaker.

Forsikringsordningen opphører automatisk når låneavtalen opphører, enten ved låneavtalens utløp eller ved skriftlig

oppsigelse.

Forsikrede kan si opp sin avtale om forsikring

a) De første 30 dager etter ikrafttredelsesdato: Med umiddelbar virkning

b) Etter de første 30 dager etter ikrafttredelsesdato.: Med minst 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsen får virkning fra

dagen før første forfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden
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