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Forkjøpsinformasjon 

Avida Finans AB, org.nr. 556230-9004, gjennom Avida Finans AB NUF, org.nr. 990 728 488, heretter kalt Avida 
Finans, har inngått en kollektiv forsikringsavtale med forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC. 
Dette er et sammendrag av forsikringen som du med forbrukslån hos Avida Finans kan kjøpe. Hvis det er 
forsikringsdekning som er spesielt viktig for deg, og som du er usikker på om dekkes av forsikringen, vennligst 
kontakt med Avida Finans på telefon 23 33 50 50, åpningstider er man-fre 09:00 - 16:00. Det er også mulig å 
kontakte Avida via e-post: forbruker@avidafinans.no.  Fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker 
finner du i forsikringsvilkårene. 

Kort om forsikringens omfang  
Dersom du blir sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende på grunn av sykdom eller ulykke, eller rammes av 
ufrivillig arbeidsledighet, kan forsikringen yte erstatning fra dag 31. Forsikringen kan også dekke alvorlig sykdom og 
dødsfall samt for deg som er selvstendig næringsdrivende også sykehusinnleggelse. Ved alvorlig sykdom eller 
dødsfall ytes erstatning fra dag 1, der har forsikringen ingen karenstid. Ved sykehusinnleggelse ytes erstatning fra 
dag 2. 

Erstatning ved sykemelding, sykehusinnleggelse eller ufrivillig arbeidsledighet utbetales med et beløp som skal 
dekke din avtalte månedsbetaling ifølge kredittavtalen, dog opptil maksimalt 10 000 NOK per måned. Alvorlig sykdom 
erstattes med et engangsbeløp på 50 000 NOK, og ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke yter forsikringen 
erstatning med et beløp som tilsvarer kredittavtalens gjenstående gjeld ved tidspunktet for dødsfallet, opp til 350 000 
NOK.  

Hvem forsikringen gjelder for  
Forsikringen kan omfatte deg som har inngått en avtale om forbrukslån med Avida Finans AB NUF, forutsatt at du 
også oppfyller nedenstående tegningskrav. Du må 

- være registrert i folkeregisteret i Norge og medlem av folketrygden, 
- ha tegnet kredittavtale med Avida Finans, 
- være fylt 18 år, men ikke 65 år. Forsikringen kan tegnes t.o.m. dagen du fyller 64 år (dekningen for dødsfall 

som følge av sykdom eller ulykke gjelder til og med måneden for fylte 70 år dersom forsikringen ble tegnet før 
64 års alder), 

- være fast ansatt hos en arbeidsgiver eller være selvstendig næringsdrivende med minst 17 timer per uke, 
- ikke ha mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller permittering, 
- ikke motta sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning, og 
- være fullt arbeidsdyktig og ikke ha vært sykmeldt i mer enn 20 dager sammenhengende de siste 12 

månedene. 

Dersom du ikke oppfyller samtlige forutsetninger angitt ovenfor, er du ikke kvalifisert til å kjøpe forsikringen. Hvis du 
velger å takke nei til forsikringen i forbindelse med at du inngår låneavtalen eller sier opp forsikringen etter at du har 

Forhold Kvalifisering Karenstid 1. erstatningsdag Maks. dekning Fornyet kvalifisering 

Sykemelding  
(fra 50 %) 

30 dager 30 dager Dag 31 Kredittavtalens måneds-
betaling opptil 10 000 NOK i 
maks. 12 måneder 

30 dager ved ny sykdom. 
180 dager ved samme 
sykdom. 

Sykehusinnleggelse  
(kun for selvstendig 

næringsdrivende) 

30 dager 1 dag Dag 2 Kredittavtalens måneds-
betaling opptil 10 000 NOK i 
maks. 12 måneder 

30 dager ved ny sykdom. 
180 dager ved samme 
sykdom. 

ufrivillig arbeidsledighet 
(gjelder ikke selvstendig 

næringsdrivende) 

90 dager 30 dager Dag 31 Kredittavtalens månedsbetaling 
opptil 10 000 NOK i maks. 12 
måneder 

180 dager fra dato du er 
tilbake i arbeid  

Alvorlig sykdom 30 dager Ingen Dag 1 Engangsbeløp på 50 000 NOK 
ved diagnose på alvorlig sykdom 

- 

Dødsfall som følge av 
sykdom eller ulykke  

Ingen  Ingen - Kredittavtalens gjenværende 
gjeld opp til 350 000 NOK 

- 



36325 

Betalingsforsikring for Avida Finans 
Forkjøpsinformasjon - kollektiv betalingsforsikring 
Gyldig fra 01.12.2021 
 

  

 Forkjøpsinformasjon 36xxx_FKI_Avida Finans_0_0  

tegnet den, har du ikke mulighet til å tegne forsikringen på nytt, siden den må tegnes samtidig som kreditten blir 
innvilget. Sistnevnte vilkår gjelder imidlertid ikke hvis Avida Finans aktivt tar kontakt med deg som låntaker med et 

tilbud om å tegne forsikringen. 

Karenstid (egenandelsperiode) 
Dekningen ved arbeidsledighet gjelder kun arbeidsledighet eller permittering som inntreffer eller varsles tidligst 90 
dager etter forsikringens startdato (karenstid). For øvrige forhold (ikke dødsfall) gjelder 30 dagers karenstid 
(egenandelsperiode). 

Ved sykemelding og arbeidsledighet utbetales ingen erstatning de første 30 dagene. Ved sykehusinnleggelse gjelder 
1 dags karenstid (egenandelsperiode). 

Utbetaling av ytelser under forsikringen 
Erstatning fra forsikringen utbetales til Avida Finans for å dekke din månedsbetaling for ditt forbrukslån. Hvis dere er 
to låntakere for samme lån, kan dere velge å tegne hver deres forsikring, hvis begge skal være forsikret.  

Forsikringens opphør  
Du kan si opp forsikringen når som helst, men den opphører automatisk når den første av følgende omstendigheter 
inntrer: 

- dekningen for arbeidsledighet, sykemelding og alvorlig sykdom opphører automatisk den siste dagen i den 
måneden du blir 65 år og dekningen for dødsfall og dermed forsikringsavtalen opphører den siste dagen i den 
måneden du fyller 70 år;  

- ved dødsfall;  
- den dato gruppeavtalen mellom Avida Finans og forsikringsselskapet opphører; eller  
- den dato forsikret gruppemedlem opphører å være gruppemedlem  

Viktig  
Du er selv betalingsansvarlig for utestående gjeldssaldo på kreditten hos Avida frem til du har sendt inn fullstendig 
dokumentasjon, har mottatt vedtak i skadesak og mottatt erstatningen.  

Egenandel 
Forsikringen gjelder uten trekk for egenandel. 

Skademelding  
Ved skade, vennligst ta kontakt med Crawford & Company (Norge) AS som utfører skadeoppgjør på vegne av og 
etter instruks fra forsikringsselskapet. 

Crawford & Company (Norway) AS 
Postboks 133 
1300 Sandvika 

Skademeldingsskjema: www.avidafinance.com/no/betalingsforsikring/ 

Pris på forsikringen og premiebetaling  
Prisen på forsikringen, per forsikret, er 8,75 % av din avtalte månedsinnbetaling for rente, nedbetaling og adm. kost. 
Forsikringspremien blir fakturert sammen med din månedsbetaling for lånet og kostnaden går frem av fakturaen. 

Alle premier frem til skadedato må være betalt for at du skal kunne benytte forsikringen ved en eventuell skade. 

Viktige begrensninger 
Forsikringen dekker ikke sykemelding dersom: 
- du blir sykemeldt i kvalifiseringsperioden, som er 30 dager fra den dato forsikringen ble tegnet; 
- du blir sykemeldt for rygg- eller nakkeplager som ikke kan påvises gjennom objektive funn ved 

magnetresonanstomografi (MR), computertomografi (CT), røntgen eller tilsvarende. 

Forsikringen dekker ikke sykehusinnleggelse dersom: 
- du blir innlagt på sykehus i kvalifiseringsperioden, som er 30 dager fra den dato forsikringen ble tegnet; 
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- du blir innlagt på sykehus på grunn av selvforvoldt legemsskade 

Forsikringen dekker ikke ufrivillig arbeidsledighet dersom: 
- du er blitt oppsagt i kvalifiseringsperioden, som er 90 dager fra den dato forsikringen ble tegnet; 
- du har valgt å si opp selv, eller er blitt sagt opp på grunn av mislighold av arbeidsavtalen; 
- din ansettelse er avsluttet på grunn av naturlig avgang (f.eks. pensjon) eller hvis ansettelsen har vært 

midlertidig. 

Forsikringen dekker ikke alvorlig sykdom dersom: 
- du har hatt symptomer i kvalifiseringsperioden, som er 30 dager fra den dato forsikringen ble tegnet; 
- du er blitt rammet av hudkreft (unntatt invasivt malignt melanom, dvs. ondartet svulst med invasiv vekst). 

Forsikringen dekker ikke dødsfall på grunn av: 
- selvmord som blir begått innen tolv måneder fra forsikringens startdato;  
- misbruk av alkohol eller narkotika. 

Mulighet til å påvirke omfanget av forsikringen eller premien 
Det er ikke mulig å påvirke denne forsikringens omfang eller premie gjennom egne valg.  

Forsett og uaktsomhet 
For øvrig er utbetalingen for samtlige dekninger begrenset av reglene i FAL § 13-8 og § 13-9 om forsettlig og 
uaktsom fremkalling av forsikringstilfelle, se også FAL § 4-9. 

Forsikringsselskap, lovvalg og tilsynsmyndighet 
Forsikringsselskapet for denne forsikringen er AmTrust International Underwriters DAC. Norsk lov gjelder for din 
avtale med oss. Central Bank of Ireland er tilsynsmyndighet. Avida Finans har forretningsadresse i Sverige og 
driver grenseoverskridende forsikringsformidling i Norge. Avida Finans’ registrering som tilknyttet 
forsikringsformidler kan kontrolleres hos det svenske Bolagsverket. 

Personopplysninger  
De personopplysninger som gis til forsikringsselskapet behandles i samsvar med gjeldende lov om personvern og 
selskapets retningslinjer. Informasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet er tilgjengelige på 
www.amtrustnordic.se.  
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Informasjon om vår forsikringsdistribusjon  

Forsikringsselskap  
Forsikringsselskap for denne forsikringen er AmTrust International Underwriters DAC, org.nr. 169384, 6-8 College 
Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland. AmTrust International Underwriters DAC står under tilsyn av Central Bank of 
Ireland. Disse opplysningene kan kontrolleres på www.registers.centralbank.ie. Forsikringsselskapets tillatelse til å 
utstede forsikring kan kontrolleres hos Central Bank of Ireland,  

Grunnlag for distribusjonen  
AmTrust utfører ikke noen upartisk eller personlig analyse, og tilbyr ingen rådgivning til forbruker om 
forsikringsselskapets forsikringer.  

Angrerett og oppsigelse 
Du har rett til å angre denne avtale etter angrerettloven av 20. juni 2014. Angreretten innebærer at du innen 30 dager 
fra tegningen av forsikringen umiddelbart kan si opp forsikringen ved skriftlig melding til selger. Eventuell innbetalt 
premie vil da bli tilbakebetalt.  

Forsikrede kan når som helst si opp forsikringen ved skriftlig varsel, og forsikringen gjelder da ut oppsigelsesmåneden 
pluss 1 måned. Forsikrede skal betale premie for hele oppsigelsesperioden. 

Insitament for ansatte 
Ansatte i AmTrust har fast lønn og påvirkes dermed ikke av noe insitament for å selge forsikringer for selskapets 
regning som kan innebære en interessekonflikt i relasjon til deg som kunde.  

Hvis du ikke er fornøyd 

Din saksbehandler 
Hvis du har en klage til oss, skal du i første rekke ta kontakt med den person som har behandlet din sak. De fleste 
misforståelser kan oppklares den veien. 

Hvis du ikke er fornøyd med beslutningen i forbindelse med en skade, kan du be forsikringsselskapetet om en ny 
vurdering. Forespørselen om ny vurdering skal gjøres skriftlig og sendes til AmTrust International Underwriters DAC, 
c/o AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige eller på e-post til infonordic@amtrustgroup.com.  

I henhold til FAL § 20-1 kan du også bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda: Postboks 53, Skøyen, 0212 
Oslo. Telefon 23 13 19 60. E-post: firmapost@finkn.no. Du har også mulighet til å bringe saken inn for retten ved å 
saksøke forsikringsselskapet. 

Klageansvarlig 
Dersom du vil klage på forsikringsselskapet, vennligst ta kontakt med ansvarlig for klager på e-post 
klagomal@amtrustgroup.com eller via brev stillet til AmTrust International Underwriters DAC, c/o AmTrust Nordic 
AB, Klagomålsansvarig, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige.  

Det er kostnadsfritt å klage. Om vi ikke kan besvare en klage innen 14 dager etter at klagen er mottatt av oss, vil vi 
ta kontakt med deg og forklare årsaken til at svaret drøyer og gi deg informasjon om når vi kan forventes å gi et svar. 

 


