Tryghedsforsikring
Informationsdokument om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab: Maiden Life Försäkrings AB / Maiden General Försäkrings AB
Kære kunde, dette informationsdokument om gruppeforsikringsproduktet indeholder kun en opsummering af, hvad
forsikringen dækker. De komplette vilkår og betingelser, inklusiv fx komplette informationer om undtagelser, dine
forpligtelser som forsikringstager, hvordan man anmelder en skade og dine rettigheder til at klage og opsige, findes i din
forsikringspolice. Du bør læse din forsikringspolice grundigt for at sikre dig, at den dækker dine behov.

Hvilken type forsikring er dette?
Denne dækning er designet til at beskytte dine tilbagebetalinger af lån i tilfælde af død, eller hvis du ikke kan arbejde af
visse specifikke årsager. Gruppepolicen er blevet oprettet mellem Ikano Bank og Maiden Life Forsäkrings AB, hvad angår
dækningen for død, midlertidig uarbejdsdygtighed, varig total erhvervsudygtighed, og hospitalsophold og Maiden General
Forsäkrings AB, hvad angår ufrivillig arbejdsløshed. Begge forsikringsselskaber er registreret i Stockholm, Sverige.

Hvad er dækket?

Hvad er ikke dækket?

Tilbagebetalingsforsikringen tilbyder dækning
i tilfælde af:

Ikke alle hændelser er dækket. Undtaget fra
dækningen er for eksempel:

• Ufrivillig arbejdsløshed
• Midlertidig uarbejdsdygtighed (hvis du er
ansat)
• Hospitalsophold (hvis du er selvstændig)
• Varig total uarbejdsdygtighed
• Død

Død ved selvmord inden for 2 år efter
dækningens påbegyndelse.

I tilfælde af en skadesanmeldelse dækker
forsikringen:
•

I tilfælde af arbejdsløshed overtager
forsikringen tilbagebetaling af lån efter 30
dage og betaler den månedlige ydelse i
højst 12 måneder.

•

I tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed
p.g.a. sygdom eller ulykke overtager
forsikringen tilbagebetaling af lån efter 30
dage og betaler den månedlige ydelse i
højst 12 måneder.

•

I tilfælde af hospitalsophold overtager
forsikringen tilbagebetaling af lån efter 7
dage og betaler pro rata for de dage, der er
tilbragt på hospitalet.

•

I tilfælde af død eller varig total
uarbejdsdygtighed betaler forsikringen
lånet med et maksimalt beløb på 480.000
kr.

Arbejdsløshed, der var kendt før
forsikringens begyndelse.
Død, midlertidig eller varig total
uarbejdsdygtighed eller hospitalsophold
p.g.a. sygdom eller ulykke, som har ført til
tab af erhvervsevne, og som allerede
eksisterede inden ansøgningen om at
tiltræde gruppeforsikringskontrakten, og som
er fortsat efter datoen for ansøgningen.
Arbejdsløshed ved egen opsigelse eller
udløbet af en tidsbestemt kontrakt.
Ufrivillig arbejdsløshed, som finder sted
inden for de første 6 måneder, eller
midlertidigt tab af erhvervsevne, som finder
sted inden for de første 3 måneder fra
skadetidspunktet.

Er der begrænsninger på dækningen?
De maksimale summer, der udbetales af
forsikringen er:
De maksimale månedlige skadesudbetalinger
er 40.000 kr.
I tilfælde af død er den maksimale
forsikringssum 480.000 kr.

Hvor er jeg dækket ?
Forsikringen dækker, når du bor og arbejder i Danmark. Undtaget er skadesanmeldelser, som på en eller
anden måde er resultat af en hændelse, som har fundet sted på en rejse til et område, hvor hændelsen var
en del af Udenrigsministeriets frarådning i rejsevejledningen.

Hvad er mine forpligtelser ?
Oplysning af vigtig information
Du skal rimeligvis sørge for at give fuldstændige og præcise svar på de spørgsmål, som du stilles, når du
tilslutter dig gruppepolicen.
Vær sikker på, at du er berettiget til dækning
Du skal være sikker på, at du er berettiget til denne forsikring. Du bliver oplyst om kravene til berettigelse, når du
køber denne forsikring, og de er beskrevet til fulde i afsnit 14 i vilkår og betingelser. Du skal give os besked med
det samme, når du går på pension.

Når du anmelder en skade
Du skal anmelde en skade med det samme. Du skal udfylde anmeldelsesformularen og for egen regning oplyse
enhver information, som du bliver bedt om. Du må også vise, at du stadig er arbejdsløs eller ikke på arbejde
p.g.a. en ulykke eller sygdom eller hospitalsindlagt (kun selvstændige) i den periode, din anmeldelse gælder.

Hvornår og hvordan betaler jeg ?
Betaling for deltagelse i Ikano Bank gruppepolicen er inkluderet i dine månedlige betalinger til Ikano Bank.

Hvornår begynder og slutter forsikringsdækningen ?
Den effektive dato for påbegyndelsen af dækningen er den første i den måned, hvor Ikano Bank har udbetalt et
lån til dig.
Dækningen ophører, når forsikringstageren er død, har nået en alder på 68 år, har tilbagebetalt lånet eller ikke
længere lever op til vilkår og betingelser for gruppepolicen.

Hvordan kan jeg opsige kontrakten ?
Inden for de første 30 dage fra den effektive begyndelsesdato, kan du annullere deltagelsen i gruppepolicen på
ethvert tidspunkt, hvor du endnu ikke har indgivet en skadesanmeldelse. Efter de første 30 dage kan deltagelsen
i gruppepolicen opsiges på ethvert tidspunkt med 1 måneds varsel.
Du vil ikke være berettiget til at få refunderet gebyrerne, da betalingsservice er bagudbetalt, og du har kun betalt
for den dækning, som du allerede har fået.

Gebyrer og omkostninger
Gebyret for at deltage i Ikano Bank gruppepolicen er otte en halv (8,5) procent af de månedlige tilbagebetalingsrater for lån. Du skal ikke betale andre gebyrer eller omkostninger for dækningen.

