Forsikringsbevis for betalingsforsikring for bilfinansiering og forbrukslån
Forsikringen består av følgende dokumenter:
•
•
•

Dette forsikringsbeviset.
Forsikringsvilkårene: Betalingsforsikring for bilfinansiering og forbrukslån av 1.1.2019
Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler ("FAL")

Forsikringstaker

SpareBank1 Finans Østlandet AS

Forsikret
Medlemsskap i
forsikringen

Forsikringen kan omfatte personer som har inngått avtale om Bilfinansiering og/eller forbrukslån med
Forsikringstaker. Ved søknad om forsikring bekreftet du følgende;
a) er over 18 år men under 65 år, og på Forsikringens Startdato har fast bosted i Norge og er medlem av
norsk folketrygd
b) har lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kjøpe forsikringen, og bekrefter at du:
•

•

•

er fast ansatt/lærling, i minimum 50 % stilling i minimum 6 måneder sammenhengende eller
selvstendig næringsdrivende, som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende
stønad eller erstatning, og
ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder, og er ikke kjent med
sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller diagnose for
kritisk sykdom
ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller permittering, eller burde ha grunn til å
regne med forestående utfrivillig tap av arbeid.

Det er en forutsetning for gyldig avtale at spørsmålene er besvart fullstendig og riktig, slik at ovenstående
opplysninger er korrekt. Hvis du har forsømt opplysningsplikten, slik at noen av foranstående opplysninger
er feil, kan det medføre at forsikringsselskapets ansvar blir satt ned eller faller bort. Innbetalt premie vil
ikke bli returnert.
Forsikringsytelser
Dødsfall

Utestående balanse på dødsdatoen, untatt misligholdte avdrag og renter av slike. Avdrag og renter som
forfaller på dødsdatoen og som ikke er betalt regnes ikke som misligholdt. Hvis du har en leasingavtale,
dekkes de gjenstående leieterminer på leasingavtalen, maksimert til kr 15 000 per måned, hvis det er gjort
avtale med pårørende om fortsatt bruk av kjøretøyet under den gjenværende avtaleperiode. Hvis det ikke
gjøres slik avtale med pårørende, dekkes leieterminer for 6 måneder. Maksimal engangsytelse ved tap av
liv er begrenset til kr 500.000 for forbrukslån og kr 750 000 for bilfinansiering.

Kritisk sykdom

Utestående balanse på dato for førstegangs diagnose av Kritisk sykdom som definert i vilkårene, eksklusive
eventuelle misligholdte avdrag og renter av slike. Avdrag og renter som forfaller på diagnosedatoen for
kritisk sykdom og som ikke er betalt regn regnes ikke som misligholdt. Maksimal engangsytelse ved kritisk
sykdom er begrenset til kr 500.000 for forbrukslån og kr 750 000 for bilfinansiering. Hvis du har en
leasingavtale, dekkes de gjenstående leieterminer på leasingavtalen, maksimert til kr 15 000 per måned

Sykmelding

En månedlig erstatning som tilsvarer ditt Månedlige terminbeløp, (etter en karenstid på 30 dager),
begrenset oppad til kr 15.000 i måneden i inntil 12 måneder Erstatningen beregnes fra den 31. dagen med
minimum 50 % sykmelding, i forhold til antall dager for den første og siste terminbetalingen som skal
erstattes. Hver måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer månedskostnader for forsikringen, og
deles inn i like månedlige terminbetalinger.

Ufrivillig arbeidsløshet

En månedlig erstatning som tilsvarer ditt Månedlige terminbeløp (etter en karenstid på 90 dager),
begrenset oppad til kr 15.000 i måneden i inntil 12 måneder. Erstatningen beregnes fra den 31. dagen med
full og sammenhengende arbeidsløshet, i forhold til antall dager for den første og siste terminbetalingen
som skal erstattes. Hver måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer månedskostnader for
forsikringen, og deles inn i like månedlige terminbetalinger. Denne dekningen gjelder kun for personer som
er fast ansatt i minimum 50 % stilling mot betaling hos en enkeltperson eller i en organisasjon/selskap, og
har vært fast ansatt minimum 6 måneder sammenhengende forut for kjøp av forsikringen.

Sykehusinnleggelse

En månedlig erstatning som tilsvarer ditt Månedlige terminbeløp for hver måned du er innlagt på sykehus
utover en periode på mer enn 3 dager, begrenset oppad til kr 15.000 i måneden i inntil 12 måneder. Denne
dekning gjelder kun Forsikrede som er selvstendig næringsdrivende.

Sikrede

Enhver erstatning iht en av forsikringsdekningene skal utbetales fra Forsikringsselskapet til
Forsikringstaker for sletting av Utestående balanse, eller løpende betjening av Forsikredes Månedlige
terminbeløp. Forsikringsselskapet utbetaler ikke eventuelle beløp ut over Utestående balanse.

Pris

7,70 % av månedlig terminbeløp for bilfinansiering og 8,75% av månedlig terminbeløp for forbrukslån

Forsikringstiden

Perioden fra Forsikringens startdato til Forsikringens opphørsdato. Forsikringens startdato er datoen da
Forsikringstaker har registrert Innmeldingen, forutsatt at lånet er utbetalt eller leasingavtalen er aktiv, og
med forbehold om at første premietermin betales, og Forsikringsselskapet har overtatt ansvaret i henhold
til Forsikringsavtalen. Forsikringens opphørsdato er datoen da forsikringsdekningen opphører i henhold til
Avsnitt 9 og 10 i forsikringsvilkårene

Begrensninger i
forsikringsselskapets
ansvar

Det utbetales ingen ytelser ved sykmelding eller sykehusinnleggelse som skyldes:
•
•
•

Alle kirurgiske inngrep (f.eks. kosmetisk kirurgi) som ikke er medisinsk nødvendige for å bevare eller
opprettholde Forsikredes livskvalitet, og som utføres kun etter forespørsel fra Forsikrede
Selvpåførte skader
Profesjonell idrettsutøvelse

Forsikringen dekker ikke sykemelding, sykehusinnleggelse eller kritisk sykdom som inntreffer eller viser
symptomer innen 30 dager etter forsikringens startdato (karenstid).
Det utbetales ingen ytelser ved Arbeidsledighet dersom:
•
•
•
•
Generelle unntak

det forekommer regelmessig eller sesongpreget arbeids-ledighet innenfor ditt yrke, eller
arbeidsledigheten skyldes avskjed eller oppsigelse som følge av arbeidstakers forhold, eller
arbeidsledigheten skyldes at du har deltatt i en streik eller lockout eller en ulovlig handling, eller
Oppsigelse er kommet frem til deg, eller varsel om permittering eller personlig eller betinget varsel
om permitering er gitt deg innen 90 dager etter Forsikringens Startdato.

Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes:
•
•

skaden er et resultat av forsikredes kriminelle eller ulovlige handlinger, eller
enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikamisbruk

Spesielle begrensninger

Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelse for Arbeidsledighet , hvor arbeidsgiver før tegning, har avholdt
drøftingsmøter om masseoppsigelser eller permitteringer i henhold til Arbeidsmiljøloven § 15-2, eller har
sendt melding om masseoppsigelser/permitteringer til Arbeids- og Velferdsetaten i henhold
Arbeidsmarkedsloven § 8, og hvor Forsikredes arbeidsledighet har sammenheng med disse møtene eller
disse meldingene.

Særbestemmelse for
lærling

Forsikring for arbeidsledighet gir ikke rett til erstatning dersom lærlingen ikke blir fast ansatt umiddelbart
etter lærlingtidens utløp. Blir lærlingen senere fast ansatt innen ett år etter læringstidens utløp, gjelder
dekningen for arbeidsledighet uten ytterligere karenstid.

Forsikringsselskap

AmTrust International Underwriters DAC., 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland.Reg.nr. 169384. AmTrust
International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland

Skader meldes til

Skadebehandler Crawford & Company, postboks 133, 1300 Sandvika. Telefon 67 55 25 00. E-post:
company@crawco.no.

Frist for å melde skade

Ved skade skal Skadebehandler varsles uten ugrunnet opphold, jf. FAL §4-10 og §13-11. Retten til
erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett - 1 år - etter at Forsikrede har fått kunnskap
om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL §8-5 og §18-5.

Sikkerhetsforskrifter

Ved ulykkesskade eller sykdom skal Forsikrede, uten ugrunnet opphold oppsøke lege og følge foreskrevet
behandling. Forsikringsselskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved et forsikringstilfelle som er
forårsaket av Forsikredes forsettlige eller grovt uaktsomme handling, eller andre vilkår eller krav som
angitt i Forsikringsvilkårene eller Forsikringsbeviset.

Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran Forsikringsvilkårene ved motstrid. Forsikringsbeviset og Forsikringsvilkårene gjelder foran
lovbestemmelser som kan fravikes. Dersom det oppstår tvist mellom forsikrede og forsikringsselskapet, kan hver av partene kreve
nemndbehandling i samsvar med FAL § 20-1. Klage kan rettes til: Finansklagenemnda, PB 53 Skøyen, 0212 Oslo, Tlf.: 23 13 90 60, epost:
firmapost@finkn.no, Internett: www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda er uavhengig.

