Försäkring

Låneskyddsförsäkring för Avida Finans

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: AmTrust International Underwriters DAC

Produkt: Låneskyddsförsäkring

Utvecklare av denna försäkring är AmTrust Nordic AB (organisationsnummer: 556671-5677) som i egenskap av
generalagent representerar försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer:
169384). Detta dokument ska endast betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen täcker för att hjälpa dig
fatta ett välgrundat beslut.Ytterligare information om vad försäkringen omfattar hittar du i för- och efterköpsinformation
och den fullständiga informationen finns i försäkringsvillkoren.
Vänligen ta dig tid att läsa det här faktabladet så att du förstår försäkringens omfattning och begränsningar samt några
viktiga förutsättningar för försäkringens giltighet.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en en frivillig gruppförsäkring där låneförsäkringen skyddar din månadskostnad vid hel arbetsoförmåga,
ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse eller dödsfall.
Vad ingår i försäkringen?
 Försäkringen omfattar maximal
månadskostnad för lånet upptill 15 000 kr,
maximalt 500 000 kr för utestående balans
vid dödsfall.
 Ersättning lämnas om du drabbas av hel
arbetsoförmåga p g a sjukdom eller olycksfall
som leder till frånvaro i minst 30 dagar i följd.
 Ersättning lämnas om du blir ofrivilligt
arbetslös p g a arbetsbrist i minst 30 dagar i
följd.
 Ersättning lämnas till egenföretagare vid
sjukhusvistelse över 7 dagar p g a olycksfall
eller sjukdom.
 Om två personer är solidariskt ansvariga för
privatlånet och bägge anslutit sig till
Låneskyddet utgår ev ersättning till båda
låntagarna om kraven i villkoret är uppfyllt.

Vad ingår inte i försäkringen?
 Dödsfall/Hel arbets till följd av samma
sjukdom eller olycksfall som den avlidne
konsulterat läkare eller erhållit vård för någon
gång innan försäkringens startdatum.
 Försäkringen gäller inte dödsfall/hel
arbetsoförmåga till följd av en försämring av
en funktionsnedsättning/skada som inträffat
under de senaste två åren innan ansökan om
försäkring.
 Dödsfall till följd av omständighet som var
känd vid tidpunkten för tecknandet av
försäkringen.
 Hel arbetsoförmåga till följd av förhållanden
som förelåg vid försäkringens startdatum.
 Ofrivillig arbetslöshet till följd av
tidsbegränsad anställning.
 Transaktioner som uppkommer efter
skadedatum.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
 Hel arbetsoförmåga p g a sjukdom eller
olycksfal där du konsulterat läkare eller
erhållit vård i 30 dagar från försäkringens
startdatum.
 Om ofrivillig arbetslöshet inträder eller varsel
läggs mindre än 120 dagar efter
försäkringens startdatum.
 Försäkringen gäller tills du fyller 69 år.

Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller i Sverige där du arbetar och också har din bostad, för vilket bostadslånet avser.

Vilka är mina skyldigheter?
 Att du har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter som ligger till grund för försäkringen vid tecknandet.
 Att vid skada medverka till skaderegleringen genom att insända skadeanmälan, intyg och övriga handlingar
som behövs för att göra en korrekt bedömning av skadan.
 Du är alltid själv ansvarig för att betala den månatliga fakturan för försäkringen, även under pågående
skadeärende.
När och hur ska jag betala?
Försäkringspremien debiteras dig månadsvis.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsperioden är en månad och börjar gälla vid försäkringens startdatum.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan när som helst sägas upp av dig. Du skall vid uppsägningen betala premien fram till nästa
premieförfallodag och försäkringen gäller fram till och med denna tidpunkt.

