
Betalingsforsikring for Ikano Bank ØkonomiSikring® lån 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

 
Selskab: Financiel Insurance Company Limited (FICL) og Financiel Assurance Company Limited (FACL) også kendt som AXA 
 

 
Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne. 
 
Hvilken form for forsikring er der tale om? 
 
Ikano Bank ØkonomiSikring® lån er en frivillig gruppeforsikring. Forsikringen kan hjælpe dig med dine økonomiske 
betalingsforpligtelser i de tilfælde den dækker. Forsikringen kan hjælpe dig i op til 12 måneder per 
forsikringshændelse. 
Engangsudbetaling ved dødsfald og visse kritiske sygdomme.
 
 
 
 
 

Hvad dækker den? 
 

For kunder mellem 18 og ikke fyldt 65 år   
Ufrivillig arbejdsløshed   
Midlertidig uarbejdsdygtighed  
Hospitalsindlæggelse 
Dødsfald 
 
For kunder mellem 65 og 75 år   
Hospitalsindlæggelse som følge af 
ulykkestilfælde  
Dødsfald som følge af ulykkestilfælde   
Ulykkesforsikring – min. 5% méngrad 
Visse kritiske sygdomme 
     
   
   

 
 
 
 
 
 
Hvad dækker den ikke?   

Kvalifikationsperioden   
Selvrisikoperioden   
Frivillig ledighedsperiode   
Méngrad under 5%  
  

 
Er der nogen begrænsninger i   
dækningen?  

Der kan max. udbetales kr. 300.000.   
Du skal have arbejdet 12 
sammenhængende måneder før en 
arbejdsledighedsperiode.   
For Visse kritiske sygdomme kan 
dækningen aldrig tilsammen overstige 
kr. 75.000. 
  

 
 
Hvor er jeg dækket? 

 
Forsikringen gælder i hele verden. Du skal være sygemeldt af en godkendt dansk læge.  
  

 
 

Hvilke forpligtelser har jeg?   
Ved tegning af forsikringen er du ansvarlig for at opfylde etableringskriterierne.  
Du skal opgive korrekte oplysninger ved tegning af forsikringen.  
Ved en forsikringshændelse skal du snarest muligt anmelde skaden til AXA. 

 
 

Hvornår og hvordan betaler jeg?   
Forsikringsgebyret for forsikringen betales månedligt forud sammen med din finansieringsaftale. Første 
gang den førstkommende 1. i måneden efter forsikringens ikrafttræden. 
 
Hvornår går dækningen fra og til? 

 
Startdatoen kan du se af dit forsikringsbevis. Forsikringen ophører ved 75 år, ved misligeholdelse, ved 
opsigelse eller ved afslutning af finansieringsaftalen. 

 
Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Forsikrede kan opsige aftalen, når man selv ønsker det. Opsigelsesfristen er 30 dage og skal gøres 
skriftligt til Ikano Bank. 
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Skriftlig information om forsikringsaftalen i henhold til lov 
om forsikringsformidling, samt bekendtgørelse om forsik-
ringsformidleres informationspligt.

Fuldstændige forsikringsbetingelser
I dette dokument og sammen med IPID (Insurance Product 
Information Document), får du et sammendrag af indholdet 
i ØkonomiSikring lån. Du kan få de fuldstændige forsik-
ringsbetingelser ved at henvende dig til Ikano Bank, Sta-
tionsparken 24, 2600 Glostrup, tlf. 43 55 66 00, via e-mail: 
kundeservice@ikano.dk eller AXA, Dalbergstrøget 9, 2630 
Høje Taastrup, tlf. 43 25 53 00, via e-mail: clp.dk.kundeser-
vice@partners.axa. Du har krav på at få forsikringsbetin-
gelserne snarest muligt efter køb af forsikringen og du vil få 
dem tilsendt sammen med forsikringsbeviset. 

Etableringskriterier
• Du er beskæftiget som lønmodtager i Danmark (eksl. 

Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer 
pr. uge, eller

• Du er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (eksl. 
Grønland og Færøerne) og beskæftiget hermed i mere 
end 30 timer pr. uge,

• Du er ikke ansat i fleksjob, eller lignende ordning med 
løntilskud eller i en tidsbegrænset ansættelse,
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• Du er indforstået med, at sygdom eller personskade 

som du har, eller burde have kendskab til ved forsikrin-
gens etablering, og som du senere anmelder, ikke er 
dækket af forsikringen,

• Du er indforstået med, at kommende arbejdsløshed, 
som du har eller burde have kendskab til ved forsikrin-
gens etablering ikke vil være dækket af forsikringen.

• Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og tidligere 
har været erklæret konkurs som selvstændig erhvervs-
drivende, kan du alligevel godt tegne forsikringen, men 
kan ikke opnå dækning jf. afsnittet om ufrivillig arbejds-
løshed for selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde 
have, kendskab til dækkes ikke:
• Sygdom eller personskade du har eller burde have 

kendskab til
• Kommende arbejdsløshed, eller forhold som nævnt i 

punkterne ovenfor i dette afsnit, som senere måtte give 
anledning til anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed

- Vi vil alligevel forsikre dig. Du er dog ikke berettiget til 
forsikringsdækning, som direkte eller indirekte relaterer sig 
til den arbejdsløshed eller den sygdom eller personskade, 
som du havde, eller burde have kendskab til på ethvert 
tidspunkt før forsikringens etablering. 
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Dækningsomfang
For kunder under 65 år:
Ved ufrivillig arbejdsløshed betales en månedlig forsikring-
sydelse i op til 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode. Ved 
flere arbejdsløshedsperioder betales i alt op til 36 måneder. 
Den første udbetaling sker efter 60 dages sammenhængen-
de arbejdsløshed (for selvstændige erhvervsdrivende dæk-
kes kun ledighed som følge af konkurs, og forudsat man ikke 
før forsikringestegning har været involveret i konkurs).

Ved midlertidig uarbejdsdygtighed og hospitalsindlæg-
gelse som følge af sygdom eller personskade betales en 
månedlig forsikringsydelse i op til 12 måneder pr. uarbejds-
dygtighedsperiode eller hospitalsindlæggelse. Ved flere 
uarbejdsdygtighedsperioder eller hospitalsindlæggelser 
betales i alt op til 36 måneder. Den første udbetaling sker 
efter 60 dages sammenhængende uarbejdsdygtighed, el-
ler 7 dages hospitalsindlæggelse

Ved forsikredes død betales restgælden. 

For kunder fyldt 65 år:
Ved visse kritiske sygdomme betales 25% af restgælden
Ved varigt mén på mindst 5% som følge af ulykkestilfælde 
betales restgælden.

Ved dødsfald som følge af ulykkestilfælde betales restgælden.

Ved hospitalsindlæggelse som følge af ulykkestilfælde be-
tales den månedlige forsikringsydelse i op til 12 måneder 
pr. indlæggelsesperiode. Første udbetaling sker efter 7 da-
ges hospitalsindlæggelse.

Maksimal dækning
Ved ufrivillig arbejdsløshed, hospitalsdækning og midlerti-
dig uarbejdsdygtighed kan der, uanset antallet af låneaf-
taler med ØkonomiSikring med løbende udbetaling tilknyt-
tet, maksimalt udbetales kr. 7.000 kr. pr. måned.

Ved dødsfald kan der uanset antallet af lån med Økonomi-
Sikring med løbende udbetaling tilknyttet, maksimalt udbe-
tales kr. 300.000 kr.i hele forsikringens løbetid.
Ved visse kritiske sygdomme kan erstatningen aldrig til-
sammen overstige kr. 75.000.

Ved varigt mén på mindst 5% som følge af ulykkestilfæl-
de, kan der, uanset antallet af lån med ØkonomiSikring® 
med løbende udbetaling tilknyttet, maksimalt udbetales kr. 
300.000.

Kvalifikationsperiode
Arbejdsløshed, opsigelse eller varsel herom indenfor de 
første 180 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, er ikke 
dækket. For selvstændige erhvervsdrivende er denne pe-
riode 12 måneder. For at få ydelser ved ufrivillig arbejds-
løshed, skal du på sidste arbejdsdag inden arbejdsløs-
heden indtræder, have haft arbejde de forudgående 12 
sammenhængende måneder med mindst 16 timer om ugen. 
For selvstændige erhvervsdrivende er denne periode 18 
måneder.

Midlertidig uarbejdsdygtighed og hospitalsindlæggelse, 
der indtræder indenfor de første 30 dage efter forsikringen 
er trådt i kraft, er ikke dækket.

Dækningen ved dødsfald indtræder samtidig med, at for-
sikringen træder i kraft. Selvmord indenfor det 1. år efter 
forsikringens etablering er dog ikke dækket af forsikringen. 
Dækningen ved kritisk sygdom og varigt mén som følge af 
ulykkestilfælde, træder i kraft når man er fyldt 65 år.

Kendskab før køb af forsikringen
Kommende arbejdsløshed, sygdom eller personskade som 
du kender, eller burde kende på det tidspunkt, hvor du kø-
ber ØkonomiSikring, er ikke dækket.

Arbejdsløshed ved udløb af alle former for tidsbegrænse-
de ansættelser, f.eks. vikariater. kontraktansættelser, flex-
job eller lignende med løntilskud., er ikke dækket.

Dobbeltdækning
Udbetalingen af forsikringsydelser på ØkonomiSikring til-
går Ikano Bank som forsikringstager.

Der kan være dækning ved arbejdsløshed via dagpenge-
ne fra A-kassen eller særskilte supplerende arbejdsløs-
hedsforsikringer, som tilgår dig selv.

Der kan ved samme forsikringsbegivenhed, kan være mu-
lighed for udbetaling fra flere personforsikringer – f.eks. 
både fra ulykkes- og livsforsikring.

Forsikringsformidlerens navn og adresse
Ikano Bank, Stationsparken 24, 2600 Glostrup, tlf. 43556600

Forsikringsmidleren yder rådgivning
Ikano Bank tilbyder ØkonomiSikring i samarbejde med og 
på vegne af AXA. Ikano Bank yder ikke rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter. 
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Hvor kan jeg klage
Du kan klage til AXA. Hvis du ikke får medhold, kan du kla-
ge til Ankenævnet for forsikring, som AXA er tilsluttet. Du 
kan få et klageskema hos Ankenævnet for Forsikring, Anker 
Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon 33 15 89 
00. Du skal betale et klagegebyr.

Hvilket register er forsikringsmidleren optaget i
Ikano Bank er registreret i Forsikring&Pensions agentregi-
ster, der kan ses på www.forsikringogpension.dk

Om forsikringsmidleren repræsenterer kunden  
eller handler på vegne af et forsikringsselskab
Ikano Bank tilbyder ØkonomiSikring i samarbejde med og 
på vegne af AXA. Der findes ikke noget indbyrdes ejerskab 
mellem Ikano Bank og AXA.

Hvilken form for aflønning der modtages i  
forbindelse med forsikringsaftalen
I henhold til lov om forsikringsformidling §34 stk. 2 skal vi 
oplyse, at Ikano Bank modtager provision for at arbejde 
med forsikringsformidlingen og, at du har ret til at få oplyst 
provisionens størrelse. Du kan få oplyst denne ved at spør-
ge Ikano Bank.

Hvad koster ØkonomiSikringen?
Forsikringen koster 7,5% af den månedlige betaling på lå-
net for hver forsikret.

Forsikringsgebyret opkræves sammen med den månedlige 
betaling på lånet. Er I to, der har oprettet lånet sammen, 
kan I begge blive sikret med ØkonomiSikring. Sammen med 
din betaling opkræves skadesforsikringsafgift til SKAT på 
1,1% af den del af forsikringspræmien, der ikke vedrører 
dækning ved dødsfald.

Hvordan anmelder jeg en skade
Ved anmeldelse af en skade kan du anmelde online på ht-
tps://.dk.clp.partners.axa/forsikringstagere/ikano eller 
kontakte os på tlf.: 43 25 53 00 eller sende en e-mail: clp.
dk.kundeservice@partners.axa 

Fortrydelsesret
Du kan fortryde dit køb af ØkonomiSikring i 30 dage, efter 
du har modtaget forsikringsbeviset og forsikringsbetingel-
serne. Du skal rette skriftlig henvendelse til Ikano Bank, hvis 
du fortryder. 

Opsigelse af forsikringen
Du kan skriftligt opsige forsikringen til Ikano Bank med lø-
bende måned + 30 dages varsel til d. 1. i en måned. 

Skatteforhold
Der er ikke fradragsret for forsikringsgebyret, som du be-
taler for forsikringsdækningen. Omvendt er du heller ikke 
skattepligtig af forsikringsydelserne, som udbetales til Ika-
no Bank.

Lovgivning
Forsikringen er underlagt dansk lovgivning og eventuel-
le tvister, der indbringes for en retslig instans vedrørende 
den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, 
ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om 
værneting. 

Sprog 
Aftalevilkår, oplysninger samt henvendelser til Ikano Bank 
og AXA kommunikeres på dansk.

Navn og adresse på forsikringsselskab,  
hvor forsikringen tegnes
Dækningerne for ufrivillig arbejdsløshed, hospitalsindlæg-
gelse, visse kritiske sygdomme, ulykkesforsikring og mid-
lertidig uarbejdsdygtighed er tegnet i Financial Insurance 
Company Limited, Denmark, CVR nr. 20640405, filial af 
Financial Insurance Company Limited, engelsk skadesfor-
sikringsselskab registreret i England under nr. 1515187. Dæk-
ningen ved dødsfald er tegnet i Financial Assurance Com-
pany Limited, Denmark, CVR. nr. 28100957, filial af Financial 
Assurance Company Limited, engelsk livforsikringsselskab 
registreret i England under nr. 4873014, begge med adresse 
Building 6, Chiswick High Road, London W4 5HR, England. 
Selskaberne er en del af AXA og er autoriseret af Pruden-
tial Regulation Authority og reguleres af Prudential Regu-
lation Authority og Financial Conduct Authority i England. 
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