TF Bank Låneforsikring
Faktablad for forsikringsprodukt
Selskap: AmTrust International Underwriters DAC

Produkt: Lånebeskyttelse

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?
Hvis du blir full og arbeidsufør eller ufrivillig arbeidsledig dekker forsikringen kostnaden som tilsvarer den månedlige
betalingen for lånet, dog maksimalt NOK 9 000 per måned. Forsikringen dekker også om selvstendig næringsdrivende
skulle bli innlagt på sykehus. Ved dødsfall kan forsikringen erstatte din utestående gjeld, maksimalt NOK 200 000.

Hva dekkes av forsikringen?

Hva dekkes ikke av forsikringen?



 Arbeidsløshet som følge av sesongbetinget





Hvis du blir full arbeidsufør eller ufrivillig
arbeidsledig betaler forsikringen den
månedlige lånekostnaden hos TF Bank,
maksimalt NOK 9 000 per måned.
Dersom du dør i forsikringsperioden på grunn
av sykdom eller ulykke kan forsikringen
dekke hele den utestående gjelden du hadde
ved tidspunktet for dødsfallet, dog maksimalt
NOK 200 000.

 Oppsigelse/permittering eller varsel om
oppsigelse/permittering som var kjent eller
som den forsikrede burde kjenne til ved
tidspunktet for tegning av forsikringen.

 Arbeidsuførhet pga ulykkesskade eller
sykdom som den forsikrede tidligere har
oppsøkt lege for eller mottatt behandling for
og som inntraff eller rammet den forsikrede
innenfor 12 måneder før forsikringen ble
innvilget.

Erstatning utbetales fra dag 31 ved
arbeidsuførhet og arbeidsledighet.

For selvstendig næringsdrivende:


arbeidsløshet, prøvetid eller vikariat.

Ved innleggelse på sykehus betaler
forsikringen for hver måned sikrede er innlagt
på sykehus utover en periode på mer enn
7 dager (karens), begrenset oppad til
NOK 9.000 i måneden i inntil 12 måneder.

 Sykehusinnleggelse hvis du er
ansatt/arbeidstaker, sykehusinnleggelse
gjelder kun selvstendig næringsdrivende.

Er det noen begrensninger i dekningen?
!

Forsikringen dekker ikke skade du hadde
kjennskap til da du søkte om å få tegne
forsikring/ved forsikringens startdato.

!

Forsikringen dekker ikke skade som oppstår i
forsikringens kvalifiseringsperiode som er 90
dager ved ufrivillig arbeidsledighet eller
permittering, og 30 dager ved arbeidsuførhet.

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norden samt opphold utenfor Norden forutsatt at oppholdet ikke varer mer enn 12 måneder
sammenhengende. Opphold utenfor Norden anses ikke avbrutt ved tilfeldige opphold i Norden for legebesøk,
sykehusbesøk- eller innleggelse, forretningsreise, ferie eller liknende.

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?
Forsikringspremien er inkludert i din månedlige faktura fra TF Bank og belastes i henhold til avtalt
betalingsanledninger.

Når starter og slutter forsikringen å gjelde?
Forsikringen er gyldig fra den dato TF Bank har registrert din avtale om Låneforsikring, men tidligst samme dag
lånet blir utbetalt.
Forsikringen opphør når låneavtalen med TF Bank opphør, eller den dagen du fyller 65 år eller når du dør. Ved
oppsigelse av forsikringen opphør forsikringen fra dagen før første premieforfallsdato som inntrer etter utløpet av
varslingsperioden.

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

