Forkjøpsinformasjon
Betalingsforsikring Forbrukslån og Billån/Leasing > 01-12-2013

1 Hva er Betalingsforsikring?

(maksimalt NOK 13.000 per måned) i inntil 30 dager.
Du vil motta slik erstatning i maksimalt 60 dager i
forsikringsperioden (gjelder ikke fast ansatte, lærlinger og
medlåntaker).

I samarbeid med BNP Paribas Cardif tilbyr vi en betalingsforsikring som gir økt trygghet for deg og din familie
dersom du skulle bli arbeidsufør eller arbeidsledig, bli
rammet av en kritisk sykdom*, få et lengre sykehusopphold
eller falle fra. Forsikringen dekker månedlige renter og
avdrag på ditt forbrukslån eller billån hos SpareBank 1.
Ved leasing dekkes månedlig leasingkostnad inklusive
renter.

Tap av liv og kritisk sykdom
Ved tap av liv eller om du blir rammet av en kritisk
sykdom* innfris lånet med inntil NOK 250.000 for forbrukslån og med inntil NOK 600.000 for billån. Kritisk sykdom*
gjelder ikke medlåntaker.

2 Dette dekker betalingsforsikring

Ved leasing innfris gjenstående leieterminer. Gjenstående
leieterminer innfris der leasingavtalen tillater pårørende
fortsatt bruk av kjøretøyet under den gjenværende avtaleperioden. Maksimal erstatning i forsikringsperioden er NOK
600.000.

Dekningsomfanget avhenger av om du er fast ansatt,
selvstendig næringsdrivende eller lærling.
Dersom billånavtalen er inngått av to personer
(hovedlåntaker og medlåntaker) kan medlåntaker kun tre
inn i dekningen for tap av liv.
Fast ansatt
Arbeidsledighet

X

Fullt tap av
arbeidsførhet

X

Selvstendig
næringsdrivende

Lærling

Utvalgte begrensninger
Du kan ikke disponere over rettighetene under forsikringen.
Erstatning utbetales direkte til lånegiver og krediteres ditt
lån eller din leasingkonto.

Medlåntaker

X**
X

En forutsetning for å få erstatning ved tap av arbeidsuførhet, kritisk sykdom* eller sykehusopphold er at
forsikringstilfellet inntreffer minst 30 dager etter at
forsikringen er trådt i kraft (kvalifiseringstid).

X

X

Sykehusopphold
Kritisk sykdom*

X

X

X

Dødsfall

X

X

X

X

Kvalifiseringstiden ved ufrivillig arbeidsledighet er 90
dager.

** lærlinger som får fast ansettelse umiddelbart etter lærlingstidens
utløp.

Det gjelder videre enkelte begrensninger i forsikringsdekningen. For mer informasjon se fullstendige vilkår.

Arbeidsledighet
Hvis du blir 100 % ufrivillig arbeidsledig eller permittert
vil du, etter 30 dager, få erstattet månedlig terminbeløp
(maksimalt NOK 13.000 per måned) i inntil 12 måneder
Du kan motta slik erstatning i maksimalt 36 måneder i
forsikringsperioden (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende, medlåntaker eller lærlinger som ikke får fast
ansettelse umiddelbart etter lærlingstidens utløp).

3 Hvem kan få betalingsforsikring?
Betalingsforsikring er et unikt tilbud til SpareBank 1kunder.
For å kunne tegne forsikring må du:
• ha fylt 18 år men ikke 62 år og være fast ansatt,
selvstendig næringsdrivende eller lærling minst 16
timer per uke i minst 6 sammenhengende måneder
• ikke være kjent med forestående arbeidsledighet/
permittering. Dette punkt gjelder kun hovedlåntaker

Fullt tap av arbeidsførhet
Hvis du blir 100 % sykemeldt vil du, etter 30 dager med
sykemelding, få erstattet månedlig terminbeløp
(maksimalt NOK 13.000 per måned) i inntil 12 måneder.
Du kan motta slik erstatning i maksimalt 36 måneder i
forsikringsperioden (gjelder ikke medlåntaker).

•

Sykehusopphold
Selvstendig næringsdrivende vil, etter 7 dager ved
sykehusopphold, få erstattet månedlig terminbeløp
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•

være bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og
medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk
eller dansk instans
kunne utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkning
og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager
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sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
•

størrelsen av denne ved å kontakte SpareBank 1 Forsikring
AS. For mer informasjon se [internettadresse]. [Navn på
selskap] [orgnr] er godkjente underagenter til SpareBank 1
Forsikring og får formidle forsikring for [billån/leasing]
[og forbrukslån].

ikke være kjent med eksisterende sykdom/skade.
Heller ikke være kjent med sykdom, symptomer
eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til
dødsfall eller diagnose for kritisk sykdom*

* Med kritisk sykdom menes hjerteinfarkt, hjerneslag,
kreft, nyresvikt, transplantasjon, og koronarsykdom. For
fullstendige regler for kritisk sykdom, se vilkåret.

Forsikringstaker er SpareBank 1 Forsikring AS.
Forsikringstaker administrerer forsikringen på vegne av
forsikringsgiver, herunder fører register over medlemmene.

4 Hva koster betalingsforsikring?

7 Angrefrist og oppsigelsesmuligheter

Forbrukslån:
Betalingsforsikringen for forbrukslån koster kun
8,75 % av ditt terminbeløp per måned. Ved et terminbeløp
på eksempelvis NOK 3000 per måned vil den månedlige
forsikringspremien utgjøre NOK 262,50.

Du har en angrefrist på 30 dager fra og med
forsikringsbeviset og vilkår er mottatt. Ønsker du å benytte
deg av angreretten, kan du kontakte [kontaktinformasjon/
adresse]. Innbetalt premie vil da bli refundert. For øvrig
kan du når som helst si opp din forsikring ved å sende oss
en skriftlig oppsigelse.

Billån/leasing:
Betalingsforsikringen for billån/leasing koster kun
7,7 % av ditt terminbeløp per måned (for medlåntaker
inkludert koster det også 7,7 % av terminbeløpet). Ved et
terminbeløp på eksempelvis NOK 3000 per måned vil den
månedlige forsikringspremien utgjøre NOK 231.

8 Klagemuligheter
Eventuelle klager på forsikringen kan rettes til BNP Paribas
Cardif Klagenemnd, Box 24110, SE-400 22 Göteborg,
Sverige eller Finansklageklagenemnda (FinKN), Postboks
53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60 og bringe en
eventuell tvist inn for Forsikringsklagenemnda (FKN) etter
FAL § 20-1.

Premien reduseres når lånet eller leasingkostnaden
reduseres. Forsikringen fornyes automatisk på månedlig
basis, og premien betales sammen med det månedlige
terminbeløpet for låne- eller leasingavtalen.

9 Gjeldende lov
For forsikringen gjelder norsk lov, foruten behandlingen av
personopplysninger som er underlagt norsk og svensk rett.
All kommunikasjon skjer på norsk.

5 Hvordan tegne betalingsforsikring?
Ønsker du å tegne betalingsforsikring kan du ringe
[navn på selskap] på telefon [nummer] eller søke via vår
hjemmeside [www. ].

Innholdet i denne brosjyren er et utdrag av gjeldende
bestemmelser. Fullstendige vilkår finner du på
[Internettadresse].

6 Informasjon om selskapene

10 Informasjon om behandlingen av
personopplysninger

Forsikringsgiver i denne forsikringen er BNP Paribas
Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567 og BNP Paribas
Cardif Livförsäkring AB, org nr 516406-0559 (”BNP
Paribas Cardif”), svensk skade- og livsforsikringsselskap,
Box 24110, SE-400 22 Göteborg, Sverige. Selskapene
er underlagt tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige
og Finansilsynet i Norge. Selskapene er etablert i
Norge gjennom de norske filialene BNP Paribas Cardif
Skadeforsikring NUF, org nr 992 001 720, og BNP
Paribas Cardif Livsforsikring NUF, org nr 892 001 782,
Munkedamsveien 35, Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo.
Generalagent for de norske filialene er Dag Mevold.

Vi, BNP Paribas Cardif, behandler dine personopplysninger
for at vi skal kunne vurdere din søknad om forsikring
og administrere din forsikring. De juridiske årsakene til
vår personopplysningsbehandling er bl.a. å etterleve
våre rettslige forpliktelser samt avtaleforpliktelser.
Med personopplysninger mener vi blant annet dine
identifikasjons-, helse- og forsikringsopplysninger. Vi kan
dele dine personopplysninger med samarbeidspartnere,
myndigheter, felles skaderegister eller andre
forsikringsselskap. Personopplysninger lagres ikke lenger
enn det som er nødvendig for at vi skal kunne fullføre våre
forpliktelser. I henhold til Personvernforordningen har du
rett til å be om informasjon, og be oss rette eller slette de
personopplysningene som vi har om deg.

Forsikringsgiver er medlem av norsk garantiordning for
skadeforsikring. Ordningen omfatter samtlige dekninger
under betalingsforsikringen med unntak av dekningen for
dødsfall.

Mer informasjon om hvordan BNP Paribas Cardif
behandler dine personopplysninger, dine rettigheter,
samt opplysninger om personopplysningsansvarlig og
datavernombud finner du på
www.bnpparibascardif.no/personopplysninger.

Forsikringen formidles av SpareBank 1 Forsikring AS, org nr
915 651 321, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo på vegne
av forsikringsgiver. SpareBank 1 Forsikring AS er underlagt
tilsyn av Finanstilsynet i Norge.
SpareBank 1 Forsikring AS mottar provisjon for
formidlingen av låneforsikringen. Du kan få opplyst

SPA1.VI.L.22.23 - 131201

V.1.1 - 180701

Forkjøpsinformasjon betalingsforsikring Forbrukslån og Billån/Leasing 1 desember 2013
2

