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Förköpsinformation Frivillig gruppförsäkring
Gäller från och med 2021-06-15

Förköpsinformation
Här lämnas den information som försäkringsgivare ska lämna till dig enligt lag innan du köper försäkring.
Informationen ska underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen och det är viktigt att du läser hela informationen.
Det här är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar. Försäkringen innehåller viktiga begränsningar och
säkerhetsföreskrifter. Några av de viktigaste begräsningarna framgår under rubriken ”Viktiga begränsningar och
säkerhetsföreskrifter”. Om det finns försäkringsskydd som är särskilt viktigt för dig och som du är osäker på om det
omfattas av försäkringen, vänligen kontakta Avida Finans på tel.nr. 08-564 20 170 eller via email
konsument@avida.se. Observera att förköpsinformationen endast är en kortfattad översikt av försäkringen.
Fullständig information om vad försäkringen omfattar hittar du i försäkringsvillkoren.

Försäkringen i korthet
I och med att du tecknat ett privatlåneavtal med Avida Finans AB kommer du automatiskt att anslutas till
försäkringen, förutsatt att du inte tackar nej till erbjudandet inom tre månader räknat från den dag du tecknade
kreditavtalet.
Om du under mer än 30 dagar i följd skulle bli sjukskriven på grund av sjukdom eller olycksfall, eller drabbas av
ofrivillig arbetslöshet kan försäkringen ersätta dig från och med dag 31. Försäkringen kan även lämna ersättning
vid allvarlig sjukdom, dödsfall samt för dig som är egenföretagare även vid sjukhusvistelse. Vid allvarlig sjukdom
eller dödsfall har försäkringen ingen karenstid, där ersätter försäkringen från dag 1. Vid sjukhusvistelse ersätter
försäkringen från och med dag 2.
Ersättning vid sjukskrivning, sjukhusvistelse eller ofrivillig arbetslöshet utbetalas med ett belopp som avser täcka
din avtalade månadsbetalning enligt kreditavtalet, upp till maximalt 10 000 kr per månad. Allvarlig sjukdom ersätts
med ett engångsbelopp om 50 000 kr och vid dödsfall ersätter försäkringen med ett belopp motsvarande
kreditavtalets kvarvarande skuld vid tidpunkten för dödsfallet upp till 350 000 kr.

Moment

Kvalificering

Karens

1:a ersättningsdagen

Maxersättning

Återkvalificering

Sjukskrivning (från 50%)

30 dagar

30 dagar

Dag 31

Kreditavtalets
månadskostnad i upp till
10 000 kr i upp till 12
månader

30 dagar för ny
sjukdom.
180 dagar för
samma sjukdom.

Sjukhusvistelse (endast
för Egenföretagare)

30 dagar

1 dagar

Dag 2

Kreditavtalets
månadskostnad i upp till
10 000 kr i upp till 12
månader

30 dagar för ny
sjukdom.
180 dagar för
samma sjukdom.

Ofrivillig
arbetslöshet
(gäller
ej
Egenföretagare)

90 dagar

30 dagar

Dag 31

Kreditavtalets
månadskostnad i upp till
10 000 kr i upp till 12
månader

180 dagar från
återgång till arbete

Allvarlig sjukdom

30 dagar

Ingen

Dag 1

Engångsbelopp på 50 000
kr vid diagnos av allvarlig
sjukdom

-

Dödsfall

Ingen

Ingen

-

Kreditavtalets kvarvarande
skuld upp till 350 000 kr

-
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Vem kan teckna försäkringen
Du som tecknat ett privatavtal med Avida Finans och fått lånet utbetalt från Avida Finans AB kan anslutas till
försäkringen. För att kunna anslutas till försäkringen måste du som gruppmedlem uppfylla följande krav:
-

är folkbokförd i Sverige och omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet,
har tecknat Kreditavtal med Avida Finans,
har fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen kan nytecknas t.o.m. dagen då du fyller 64 år (skyddet för dödsfall
gäller till t.o.m. månaden för fyllda 70 år om försäkringen tecknats innan 64 års ålder),
har en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare eller är egenföretagare om minst 17 timmar per vecka,
är fullt frisk och fullt arbetsför,
inte har kännedom om att du lider av en allvarlig sjuk dom, sjukdomstillstånd, skada eller att du kommer
bli sjukskriven och
inte medveten om kommande arbetslöshet eller var-sel om uppsägning.

Om du inte uppfyller samtliga förutsättningar när försäkringen tecknas kan försäkringsersättning helt utebli. Om ni
är två låntagare för samma lån kan ni välja att teckna varsin försäkring, om båda ska vara försäkrade. Försäkringen
gäller för den person som anges i försäkringsbrevet. Om du väljer att tacka nej till försäkringen eller säger upp
försäkring efter tecknande har du inte möjlighet att teckna försäkringen på nytt eftersom försäkringen måste
tecknas samtidigt som kreditavtalet beviljas. Det sistnämnda gäller emellertid inte för det fall Avida Finans aktivt
kontaktar dig som låntagare med ett erbjudande om att teckna försäkringen.

Reservationsanslutning
Försäkringen börjar gälla samma dag som du automatiskt ansluts till försäkringen, om du inte väljer att tacka nej
till erbjudandet inom tre månader räknat från den dag du ingick det bindande kreditavtalet. Dessa tre månader
kallar vi för reservationstid. Den dag du ingick kreditavtalet är anslutningsdagen.
Dagen efter att reservationstiden löpt ut anses försäkringsavtalet mellan dig och AmTrust ha ingåtts, förutsatt att
du under reservationstiden inte valt att tacka nej till erbjudandet.
Du är försäkrad även under reservationstiden, men du betalar inte någon premie för dessa tre första månader
förutsatt att du på anslutningsdagen uppfyllt kraven för att anslutas till försäkringen enligt försäkringsvillkoren.

Upphörande av försäkringen
Du kan när som helst säga upp försäkringen, men försäkringen upphör automatiskt när den första av följande
omständigheter inträder:
-

-

försäkringsskydden för arbetslöshet, sjukskrivning och allvarlig sjukdom upphör automatiskt den sista
dagen i den månad du fyller 65 år och försäkringsskyddet för dödsfall och därmed försäkringsavtalet
upphör den sista dagen i den månad du fyller 70 år;
vid dödsfall;
det datum då gruppavtalet mellan Avida Finans och försäkringsgivaren upphör; eller
det datum då försäkrad gruppmedlem upphör att vara gruppmedlem

Alla försäkringsskydd utom dödsfall upphör om du har gått i någon form av pension, uppbär livränta eller uppbär
motsvarande permanent ersättning.

Exempel på när försäkringen inte gäller
-

Skador som uppkommit eller som du hade vetskap om innan försäkringen tecknades
Skada som uppstått under kvalificerings- eller karenstiden
Skada som uppstått på grund av missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel
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Viktigt
Om du inte uppfyller samtliga anslutningskrav när försäkringen tecknas kan försäkringsersättning helt utebli. Du är
själv betalningsansvarig för utestående skuldsaldo på din kredit hos Avida till dess att du sänt in all dokumentation,
mottagit beslut i ett skadeärende samt mottagit ersättningen.

Självrisk
Försäkringen gäller utan avdrag för självrisk.

Försäkringen kostar
Se pris för försäkringen på https://www.avidafinance.com/sv/laneskydd/

Viktiga undantag och begränsningar
I försäkringen finns olika begränsningar. Det finns t.ex. villkor som innebär att försäkringen inte gäller i vissa
situationer. Du kan läsa mer om vilka undantag och begränsningar som gäller för respektive skadehändelse genom
att läsa de fullständiga försäkringsvillkoren. Nedan finner du några av de viktigaste begräsningarna i försäkringen.
Sjukskrivning
sjukskrivning för rygg- eller nackbesvär och därmed sammanhängande tillstånd som inte genom objektiva fynd kan påvisas; rygg- eller nackrelaterade besvär som inte kan påvisas genom magnetisk resonanstomografi, datortomografi, röntgen eller motsvarande
Sjukhusvistelse
Sjukhusvistelse som beror på självförvållad kroppsskada
Ofrivillig arbetslöshet
Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet
Allvarlig sjukdom
Allvarlig sjukdom omfattar inte hudcancer (undantaget invasivt malignt melanom, d.v.s. elakartad tumör
med invasiv tillväxt)
Dödsfall
självmord som begås inom tolv månader från försäkringens startdatum

Möjlighet att påverka omfattningen av försäkringen eller premien
För denna försäkring är det inte möjligt att genom eget val påverka försäkringens omfattning eller premie.

Om du inte är nöjd
Är du inte nöjd med ett beslut från oss kan du begära omprövning hos några av de instanser som finns för detta.
Mer information om omprövningsinstanserna och hur du kommer i kontakt med dem hittar du i
informationsdokumentet nedan.

Försäkringsgivare, tillämplig lag och tillsynsmyndigheter
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International Underwriters DAC. Svensk lag tillämpas på ditt
avtal med oss. Central Bank of Ireland är tillsynsmyndighet. Som försäkringsdistributör i Sverige står bolaget även
under svenska Finansinspektionens tillsyn. Svenska Konsumentverket är tillsynsmyndighet för vår marknadsföring.
Samtliga tillsynsmyndigheters kontaktuppgifter hittar du i informationsdokumentet nedan.

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till försäkringsgivaren eller dess generalagent AmTrust Nordic AB, behandlas i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information om hur personuppgifter behandlas
finns på www.amtrustnordic.se.
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Information om vår försäkringsdistribution
Försäkringsgivare och dess generalagent
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International Underwriters DAC. Försäkringsgivaren står under
tillsyn av Central Bank of Ireland. Finansinspektionen i Sverige ansvarar för tillsynen i övrigt, däribland att
försäkringsgivaren fullföljer sin informationsskyldighet samt andra svenska bestämmelser som rör
försäkringsgivarens verksamhet i Sverige. Försäkringsgivarens tillstånd att ställa ut försäkring kan kontrolleras hos
Central Bank of Ireland, se kontaktuppgifter nedan.
Försäkringsgivaren representeras i Sverige av sin generalagent, AmTrust Nordic AB (556671-5677), Hamngatan
11, 111 47 Stockholm, telefon 08-440 38 00. Förhållandet att AmTrust Nordic AB är generalagent kan kontrolleras
hos Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan. Försäkringsgivaren och generalagenten benämns nedan
gemensamt ”AmTrust”. AmTrust står även under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och
reklam, se kontaktuppgifter nedan.
Om du tecknar våra försäkringar genom en mäklare eller en annan försäkringsförmedlare, är de skyldiga att
informera dig om sin försäkringsdistribution. Det är i så fall uppgifterna i deras information som gäller för dig.

Grund för distributionen
AmTrust utför inte någon opartisk eller personlig analys och tillhandahåller inte rådgivning till konsument om
försäkringsbolagets försäkringar. AmTrust Nordic AB distribuerar endast försäkringar från de försäkringsgivare
som bolaget är generalagent för.

Ersättning till anställda
Anställd personal hos AmTrust har fast lön och påverkas därmed inte av några incitament att sälja försäkringar för
bolagets räkning som kan innebära en intressekonflikt i relation till dig som kund. Anställda hos AmTrust Nordic
AB omfattas av ett incitamentsprogram baserat på det årsresultat som bolaget levererar till koncernbolag inom
AmTrust-koncernen.

Om du inte är nöjd
Din handläggare
Om du har ett klagomål till oss ska du i första hand kontakta den person som handlagt ditt ärende. De flesta
missförstånd kan klaras upp den vägen.

Klagomålsansvarig
Om du vill framföra ett klagomål mot något av AmTrust-bolagen, vänligen kontakta klagomålsansvarig på tel. nr.
+46 8 440 38 20, e-post klagomal@amtrustgroup.com eller via brev ställt till AmTrust Nordic AB,
Klagomålsansvarig, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm.
Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt. Om vi inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar efter det att
klagomålet inkommit till oss kommer vi att kontakta dig och förklara orsaken till varför svaret dröjer samt informera
om när vi kan förväntas lämna ett svar.

Om vi inte kommer överens
Är du inte nöjd med lämnat beslut i samband med en skada kan du få beslutet omprövat av försäkringsgivaren
genom att kontakta AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, telefon 08-440 38 20. Det finns även
möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08555 017 00. Du har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

Vägledning
För råd och hjälp kan du kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst på hallakonsument.se, din kommunala
konsumentvägledare eller Konsumenternas Försäkringsbyrå på konsumenternas.se.
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Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter Försäkringsgivare och dess generalagent
Försäkringsgivare: AmTrust International Underwriters DAC., organisationsnummer: 169384, 6-8 College Green,
Dublin 2, D02 VP48, Ireland
Försäkringsgivarens generalagent i Sverige: AmTrust Nordic AB (556671-5677), Hamngatan 11, 111 47
Stockholm, stockholm@amtrustgroup.com, Telefon: 08-440 38 00

Kontaktuppgifter myndigheter
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, fi.se, finansinspektionen@fi.se
Bolagsverket
851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se
Central Bank of Ireland
Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, +353 (0)1 224 6000, enquiries@centralbank.ie
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