
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hva dekkes av forsikringen? 
✓ Hvis du er fast ansatt (arbeidstid på minst 17 timer 

per uke) og blir ufrivillig arbeidsledig eller 
permittert, erstatter forsikringen ditt månedlige 
terminbeløp (maksimalt 10.000 kroner  per måned) 
i inntil 12 måneder per forsikringstilfelle. 

✓ Hvis du blir 100 % sykmeldt, erstatter forsikringen 
ditt månedlige terminbeløp (maksimalt 10.000 
kroner  per måned) i inntil 12 måneder per 
forsikringstilfelle. 

✓ Hvis du er selvstendig næringsdrivende og blir 
innlagt på sykehus, erstatter forsikringen ditt 
månedlige terminbeløp (maksimalt 10.000 kroner  
per måned) i inntil 12 måneder per 
forsikringstilfelle. 

✓ Hvis du blir alvorlig syk, utbetales det en 
engangserstatning til den forsikrede etter stilt 
diagnose. Engangserstatningen er 50.000 kroner. 
Følgende diagnoser er dekket: hjerteinfarkt, 
slag/stroke og kreft. 

✓ Ved tap av liv som inntreffer i forsikringstiden 
innfris lånet med inntil 350.000 kroner. 

 

 

Hva dekkes ikke av forsikringen? 
 Rygg- eller nakkeplager og tilstander som henger 

sammen med rygg- eller nakkeplager som ikke kan 

påvises gjennom objektive funn; rygg- eller 

nakkerelaterte plager som ikke kan påvises ved 

magnetresonans-tomografi (MR), computertomografi 

(CT), røntgen eller tilsvarende 

 Kirurgiske inngrep (f.eks. kosmetisk kirurgi) som ikke er 

medisinsk nødvendig og som utføres etter forespørsel fra 

deg selv 

 Arbeidsledigheten skyldes naturlig avgang eller om 

ansettelsen har vært midlertidig (f.eks. vikariat, prøvetid, 

prosjektansettelse eller sesongsarbeid) 

 Arbeidsledigheten skyldes avskjed eller oppsigelse som 
følge av ditt eget forhold 

 Arbeidsledigheten skyldes deltakelse i streik, lockout, 
eller at du har begått en straffbar handling 

 Arbeidsledigheten går over i annen aktivitetsstøtte eller 

arbeidsmarkedstiltak der du ikke lenger står til 

arbeidsmarkedets disposisjon. 

 du er blitt rammet av hudkreft (unntatt invasivt malignt 
melanom, dvs. ondartet svulst med invasiv vekst). 

 selvmord som blir begått innen tolv måneder fra 
forsikringens startdato 

 misbruk av alkohol eller narkotika. 

 

 

 

Er det noen begrensninger i dekningen? 

 Forsikringen dekker ufrivillig arbeidsledighet eller 
permittering som inntreffer eller varsles i forsikringstiden, 
og erstatningen er begrenset til totalt 36 månedlige 
terminbeløp. 

 Forsikringen dekker sykmelding som inntreffer i 
forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 36 
månedlige terminbeløp. 

 Forsikringen dekker ikke sykmelding, 
sykehusinnleggelse eller alvorlig sykdom som inntreffer 
eller viser symptomer innen 30 dager etter forsikringens 
startdato 

 Retten til erstatning inntrer etter at medlemmet har 

mottatt dagpenger eller sykepenger i minst 30 dager 

sammenhengende (karenstid), og beregnes fra dag 31 

 
 

 

Forsikring Avida Finans AB Betalingsforsikring 
Faktablad for forsikringsprodukt (Gjelder fra 1.12.21) 

Selskap: AmTrust International Underwriters DAC      Produkt: Betalingsforsikring 
  
 

Denne forsikringen er utviklet av AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer: 169384) gjennom sin 
representant i Sverige, AmTrust Nordic AB (organisasjonsnummer: 556671-5677). Dette dokumentet skal kun betraktes som et 
sammendrag av hva forsikringen dekker, for å hjelpe deg med å ta en velfundert beslutning før kjøp. Ytterligere informasjon om 
hva forsikringen omfatter finner du i før- og etterkjøpsinformasjonen, og fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og 
hvilke begrensninger som gjelder finner du i forsikringsbeviset og i forsikringsvilkårene. 
Ta deg tid til å lese dette faktabladet, slik at du forstår forsikringens omfang og begrensninger, samt noen viktige forutsetninger 
for forsikringens gyldighet. 

 
Hva slags forsikring handler det om? 
Kollektiv betalingsforsikring for sykemelding, sykehusinnleggelse, ufrivillig arbeidsledighet, alvorlig sykdom samt dødsfall som 
dekker månedlige renter og avdrag på lånet ditt hos forsikringstaker. 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hvor gjelder forsikringen? 
✓ Forsikringen dekker forhold som inntreffer i Norden samt ved opphold utenfor Norden under forutsetning av at oppholdet 

ikke varer lenger enn 3 måneder.  

Hva er mine forpliktelser? 
• Oppgi alltid korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. 

• Du er forpliktet til å betale premien, ved manglende premie opphører forsikringen i henhold til forsikringsvilkårene. 

• Du er alltid ansvarlig for at den månedlige fakturaen for din restgjeld betales uten opphold, også under pågående skade. 

• Ved skade skal skademelding sendes inn umiddelbart og nødvendig dokumentasjon vedlegges. 

• Oppgi alltid korrekt informasjon ved skademelding. 
 

 

Når og hvordan skal jeg betale? 
Forsikringen faktureres sammen med månedsbetalingen. Forsikringspremiens størrelse går frem av fakturaen. 

 

Når starter og slutter forsikringen å gjelde? 
Forsikringen trer i kraft umiddelbart ved tidspunktet for tegningen under forutsetning av at premien senest er betalt på 

forfallsdato. Forsikringen opphør når låneavtalen med Avida Finans AB opphør, forsikringsdekning 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 oppsigelse av forsikringen opphør 

forsikringen å gjelde ved neste premieforfall. 

 

 

Hvordan kan jeg si opp avtalen? 
Du kan når som helst si opp forsikringen ved å sende en skriftlig melding til Avida Finans AB eller forsikringsadministrator. 

 


