FORSIKRINGSBEVIS

Betalingsforsikring for Forbrukslån hos Bank Norwegian
Forsikringsbeviset gjelder fra 01.10.2013
Forsikringstaker og
forsikringsformidler:

Forsikringsgiver:

Bank Norwegian AS, org nr 991 455 671, Postboks 338
Sentrum, N-0101 Oslo
BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org nr. 516406-0567
og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org nr 5164060559, Box 24110, SE 400 22 Gøteborg, Sverige.

I forbindelse med din og eventuell medlåntakers søknad har du/dere bekreftet at du/dere:
•

er fylt 18 år, men ikke fylt 60 år samt være fast ansatt eller selvstendig
næringsdrivende minst 16 timer per uke i minst 6 sammenhengende måneder før
tegning,

•

kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkning og ikke har vært sykemeldt i mer enn
30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene

•

ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom,
symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall,

•

ikke være kjent med forestående Arbeidsledighet/Permittering. Dette punkt gjelder kun

Hovedlåntaker,
•

er bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd eller
tilsvarende svensk eller dansk instans

Disse kravene er en forutsetning for at forsikringen skal være gjeldende. Hvis du har forsømt
opplysningsplikten kan dette medføre at forsikringsgiver helt eller delvis blir fritatt for
forsikringstilfeller som har inntruffet.
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Dekninger
Ufrivillig arbeidsledighet/permittering

(gjelder ikke selvstendig næringsdrivende og
medlåntaker) 100 % arbeidsledig/permittert

Månedlige renter og avdrag (maks 10.000 kr)
per mnd i maks 12 mnd/skadetilfelle og totalt
36 mnd
Fullt tap av arbeidsførhet
(gjelder ikke medlåntaker) 100 % sykemelding
ved sykdom/ulykke. Månedlige renter og avdrag
(maks 10.000 kr) per mnd i maks 12
mnd/skadetilfelle og totalt 36 mnd
Sykehusinnleggelse

(gjelder kun for selvstendig næringsdrivende og
ikke medlåntaker) 1/30 månedlige renter og
avdrag (maks 333 kr) per dag i inntil maks 23
dager i forsikringsperioden
Dødsfall
Utestående forsikret lånebeløp, maks 400.000
kr. Maksimal erstatning er 400.000 kr til
sammen for begge forsikrede.

Kvalifiseringsperiode
(fra startdato)
90 dager

Karensperiode
(fra skadetidspunkt)
30 dager

30 dager

30 dager

30 dager

7 dager

0 dager

0 dager

Erstatning kan kun utbetales fra ett av alternativene samtidig.

Kvalifiseringsperiode – Tidsperioden som må løpe fra forsikringens startdato til skadedato før
du kan fremsette krav om erstatning.
Karensperiode – Tidsperioden som må løpe fra skadedato til du har rett til erstatning.
Om du gjør endringer i låneavtalen som øker kredittbeløpet eller forkorter nedbetalingstiden
sammenlignet med opprinnelig nedbetalningsplan, medfører det ny kvalifiserings- og
karensperiode. Se forsikringsvilkårene p. 10.
Innbetaling
Prisen for forsikringen er 7,4 % av terminbeløpet for din låneavtale. Om medlånetaker er
omfattet er prisen den samme.
Betalingsforsikringen fornyes automatisk hver måned frem til utløpsdato.
Forsikringen opphører ved manglende betaling.
Generelle bestemmelser
Du kan når som helst si opp forsikringen.
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) og andre bestemmelser gitt i eller med
hjemmel i norsk lov.
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Utbetaling
Erstatning under forsikringen utbetales til Bank Norwegian og krediteres konto for din
låneavtale.
Begrensninger
Nedenstående punkter skal særlig fremheves. Se for øvrig forsikringsvilkårene p. 11 ”Hvilke
begrensninger gjelder” for en fullstendig oversikt over begrensningene.
Generelle begrensninger som gjelder samtlige dekninger:
Har du grovt uaktsomt fremkalt et forsikringstilfellet eller om du foreverrer skaden som har
oppstått, kan erstatningen falle bort eller bli redusert.
Forsikringen gir ingen erstatning som følge av:
• deltagelse i krig
• terrorisme
• selvpåført kroppsskade eller farlig håndtering av eksplosiver eller våpen
• at du reiser eller tar opphold i områder hvor det foregår krigshandlinger eller
krigslignende politiske uroligheter og du blir syk eller dør som følge av slike
handlinger/uroligheter,
• effekter fra kjerneeksplosjon eller radioaktiv stråling, eller
• misbruk av alkohol, legemidler, sovemidler eller narkotiske stoffer.
1. Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering utbetales ingen erstatning dersom du:
•
•
•
•
•
•
•

under kvalifiseringsperioden blir sagt opp eller varslet om arbeidsledighet/permittering.
mister arbeidet ved avskjed eller oppsigelse på grunn av eget forhold
har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, sesongbetont eller tidsbegrenset
på grunn av arbeidets særskilte karakter eller på noe annet sett periodevis,
er arbeidsledig på grunn av ulovlig streik hvor du har deltatt eller lockout,
frivillig har godtatt arbeidsledighet,
lar være aktivt å søke nytt arbeid,
tilbys, men ikke aksepterer, annet arbeid av arbeidsgiveren

En forutsetning for fortsatt erstatning er at du har registrert seg som arbeidsledig og mottar
dagpenger uten reduksjoner fra NAV.
2. Erstatning utbetales ikke ved fullt tap av arbeidsførhet og sykehusinnleggelse som er:
•
•
•
•

forårsaket av psykiske lidelser såfremt ikke lidelsen bekreftes og behandles av
psykiater,
forårsaket av rygg- og/eller nakkeplager som gjennom objektive undersøkelser ikke kan
påvises,
forårsaket av selvvalgte kirurgiske inngrep, eller
under kvalifiseringsperioden blir rammet av tap av arbeidsførhet eller
sykehusinnleggelse
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3. Erstatning utbetales ikke ved dødsfall:
•

som skyldes at Forsikrede har tatt ditt eget liv, med mindre det har gått mer enn ett år
etter at forsikringsgivers ansvar begynte å løpe, eller det må antas at Forsikrede trådte
inn i Forsikringsavtalen uten tanke på selvmord

Meldefrist
En betingelse for at forsikrede skal ha rett til erstatning er at erstatningstilfellet blir meldt til
selskapet uten ugrunnet opphold. Med unntak av dekningen for død faller retten til erstatning
bort dersom kravet ikke er fremsatt innen ett år etter at forsikrede fikk kunnskap om de forhold
som begrunner kravet.
Behandling av tvister
Hvis du ikke er fornøyd med forsikringsgivers avgjørelse i spørsmål som angår forsikringen, kan
du
• begjære ny behandling hos saksbehandler hos forsikringsgiver,
•

henvende deg til BNP Paribas Cardif Skadenemnd: Box 24 110, 400 22 Gøteborg,
Sverige,

•

henvende deg til Finansklagenemnda (FinKN): Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefonnr
23 13 19 60 og bringe en eventuell tvist inn for Forsikringsklagenemnda etter FAL § 201, eller

•

bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling.

Har forsikringsgiver avslått et krav om erstatning helt eller delvis, mistes retten til erstatning,
med unntak av dekningen for dødsfall, dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling krevd
innen seks måneder etter at du skriftlig fikk melding om avslaget, jf FAL § 8-5 og § 18-5.
Er ikke krav om erstatning allerede bortfalt som følge fristen for å gi melding om
forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt, foreldes kravet etter FAL § 8-6 og 18-6.
Dersom du ikke er fornøyd med forsikringsgivers service eller håndtering av spørsmål knyttet
til forsikringen kan du henvende deg til BNP Paribas Cardif Klagenemnd, Box 24 110, 400 22
Gøteborg, Sverige.
Denne forsikringen er levert av BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas Cardif
Livförsäkring AB, som også vil behandle et eventuelt erstatningskrav.

Bank Norwegian AS
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