FORKJØPSINFORMASJON BETALINGSFORSIKRING for låne-/leasingavtale / 24 mai 2016
1. HVA ER BETALINGSFORSIKRING?

• terrorisme,

I samarbeid med BNP Paribas Cardif tilbyr vi en betalingsforsikring
som gir økt trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli
arbeidsufør, arbeidsledig, få et lengre sykehusopphold eller falle
fra. Forsikringen dekker månedlige renter og avdrag på lånet ditt
hos Volkswagen Møller Bilfinans AS. Ved leasing dekkes månedlig
leasingkostnad inklusive renter med fradrag for eventuelle
misligholdte renter og avdrag.

• 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, eller
• effekter fra kjerneeksplosjon eller radioaktiv stråling.
Ved ufrivillig arbeidsledighet utbetales ingen erstatning dersom du:

2. DETTE DEKKER BETALINGSFORSIKRING
Dekningsomfanget avhenger av om du er fast ansatt eller selvstendig
næringsdrivende.

• ved inntreden i den kollektive avtalen hadde grunn til å regne med
forestående arbeidsledighet eller permittering,

Arbeidsledighet/permittering
Fast ansatte vil, etter 30 dager med ufrivillig arbeidsledighet eller
permittering, få erstattet månedlig terminbeløp (maksimalt 10 000
kroner per måned) i inntil 12 måneder. Du kan motta slik erstatning
i maksimalt 36 måneder i hele forsikringsperioden.

• under kvalifiseringsperioden blir sagt opp eller varslet om
arbeidsledighet/permittering,

Sykdom/ulykke
Fast ansatte og selvstendig næringsdrivende vil, etter 30 dager
med sykemelding, ved sykdom/ulykke få erstattet månedlig
terminbeløp (maksimalt 10 000 kroner per måned) i inntil
12 måneder.

• har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, sesongbetont
eller tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter eller
på noen annet sett periodevis,

• mister arbeidet ved avskjed eller oppsigelse på grunn av eget
forhold,

• er arbeidsledig på grunn av ulovlig streik hvor du har deltatt eller
lockout,

Du kan motta slik erstatning i maksimalt 36 måneder i hele
forsikringsperioden.

• frivillig har godtatt arbeidsledighet, for eksempel ved egen
oppsigelse av arbeidsforholdet, aksept av sluttpakke og lignende,

Sykehusopphold
Selvstendig næringsdrivende vil, etter 7 dager ved sykehusopphold,
få erstattet månedlig terminbeløp (maksimalt 10 000 kroner per
måned) i inntil 12 måneder. Du vil motta slik erstatning i maksimalt
36 måneder i hele forsikringsperioden.

• lar være aktivt å søke nytt arbeid eller
• tilbys, men ikke aksepterer, annet arbeid av arbeidsgiver som du
med rimelighet burde ha akseptert med hensyn til tidligere
erfaring, kvalifikasjoner og arbeidsstedets geografiske plassering.

Tap av liv
Ved tap av liv innfris lånet med inntil 500 000 kroner. Ved leasing
innfris utestående leieterminer. Gjenstående leieterminer innfris der
leasingavtalen tillater pårørende fortsatt bruk av kjøretøyet under
den gjenværende avtaleperioden.

En forutsetning for fortsatt erstatning for fast ansatte er at du har
registrert deg som arbeidsledig og mottar dagpenger uten reduksjon
fra NAV. Se vilkår punkt 11C.
Erstatning utbetales ikke ved fullt tap av arbeidsevne og
sykehusinnleggelse som er:

Utvalgte begrensninger – for fullstendige begresninger se vilkår
Nedenstående punkter fremheves særlig. Se for øvrig
forsikringsvilkårene punkt 11: «Hvilke begrensninger
gjelder» for en fullstendig oversikt over begrensningene.

• forårsaket av psykiske lidelser, såfremt ikke lidelsen bekreftes og
behandles av psykolog eller psykiater,

Generelle begrensninger som gjelder samtlige dekninger:
Har du forsettlig eller grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet
kan erstatningen falle bort eller bli redusert. Forsikringen gir ingen
erstatning som følge av:

• forårsaket av rygg- og/eller nakkeplager som gjennom objektive
undersøkelser ikke kan påvises,

• misbruk av alkohol, legemidler, sovemidler eller narkotiske stoffer
(såfremt dette ikke er foreskrevet av en autorisert lege for annen
behandling enn stoffavhengighet),

• at Skadedato inntreffer før eller under kvalifiseringstiden.

• selvpåførte skader på kroppen eller

Erstatningen utbetales ikke ved dødsfall:
• som skyldes at Forsikrede har tatt sitt 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.

• deltagelse i krig (væpnet eller krigslignende politiske uroligheter),
hvis deltagelse ikke er godkjent av norske myndigheter. Kommer
Norge i krig, kan myndighetene bestemme at ytelser etter
forsikringsavtalen bare skal utbetales delvis,

Det gjelder videre flere begrensninger i forsikringsdekningen. For mer
informasjon se fullstendige vilkår.
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3. HVEM KAN FÅ BETALINGSFORSIKRING?

Forsikringen formidles av Volkswagen Møller Bilfinans AS, på vegne
av forsikringsgiver. Volkswagen Møller Bilfinans AS er underlagt
tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Volkswagen Møller Bilfinans AS
får kompensasjon av BNP Paribas Cardif for sin formidling og
administrasjon av forsikringene. Erstatningen består av to deler.
Den første delen er en provisjon som utgjør 52 % av premien. Den
andre delen av erstatningen er avhengig av et eventuelt overskudd.
Av eventuelt overskudd får Volkswagen Møller Bilfinans AS 50 %.

Betalingsforsikring er et unikt tilbud til deg som har en Låne- eller
Leasingavtale med Volkswagen Møller Bilfinans AS. For å kunne tegne
forsikring må du:
• være fylt 18 år men ikke fylt 63 år, og være fast ansatt, selvstendig
næringsdrivende eller lærling i minst 16 timer per uke i minimum
6 sammenhengende måneder umiddelbart forut for inntreden i den
kollektive forsikringsavtalen,

Forsikringstaker er Volkswagen Møller Bilfinans AS, org nr 992873183.

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

8. ANGREFRIST OG OPPSIGELSESMULIGHETER
Du har en angrefrist på 30 dager fra og med forsikringsbeviset
og angrerettskjemaet er mottatt. Ønsker du å benytte deg av
angreretten kan du kontakte BNP Paribas Cardif, Postboks 140
Sentrum, 0102 Oslo. Innbetalt premie vil da bli refundert og
forsikringen anses for aldri å ha trådt i kraft. For øvrig kan du
når som helst si opp din forsikring ved å melde dette til BNP
Paribas Cardif.

• ikke være kjent med forestående Arbeidsledighet/Permittering,
kunne utføre ditt Vanlige arbeid uten innskrenkninger og ikke har
vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av
de siste 360 dagene,
• ikke være kjent med eksisterende sykdom/skade og
• ikke være kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte
eller indirekte kan føre til Dødsfall.

9. KLAGEMULIGHETER
Eventuelle klager på forsikringen kan rettes til BNP Paribas Cardif
klagenemnd, Box 24 110, SE-400 22 Göteborg, Sverige eller
Finansklageklagenemnda (FinKN), Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo,
telefon 23 13 19 60 og når saken er endelig avgjort hos BNP Paribas
Cardif.

4. HVA KOSTER BETALINGSFORSIKRING?
Betalingsforsikringen koster kun 6,3% av ditt terminbeløp per måned.
Ved et terminbeløp på eksempelvis kr 3 000 per måned vil den
månedlige forsikringspremien utgjøre kr 189,00. Premien reduseres
når lånet eller leasingkostnaden reduseres. Forsikringen fornyes
automatisk på månedlig basis og premien betales sammen med
det månedlige terminbeløpet for låneavtale eller leasingavtalen.

10. GJELDENDE LOV
For forsikringen gjelder norsk lov, foruten behandlingen av
personopplysninger som er underlagt norsk og svensk rett.

5. HVORDAN TEGNE BETALINGSFORSIKRING?
Betalingsforsikring kan tegnes i sammenheng med at du inngår en
ny låne- eller leasingavtale. Det er en forutsetning at låne- eller
leasingavtalen ikke er eldre enn tre måneder når du tegner
forsikringen.

All kommunikasjon skjer på norsk.

Mer informasjon om Betalingsforsikring finner du på www.bilfinans.no
eller du kan ringe Volkswagen Møller Bilfinans på telefon 24 03 33 01.

11. SANKSJON

Innholdet i denne brosjyren er et utdrag av gjeldende bestemmelser.
Fullstendige vilkår finner du på www.bilfinans.no.

BNP Paribas Cardif tilbyr ikke forsikring eller erstatning som er i strid
med sanksjoner eller embargoer som er besluttet av FN, Europeiske
unionen eller annen lokal myndighet. Det gjelder også for sanksjoner
og embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med
europeisk eller lokale lovbestemmelser.

6. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER FRA
Dersom det søkes om forsikring samtidig som Låne- eller
Leasingavtalen inngås, gjelder Forsikringen fra det tidspunkt lånet
utbetales til deg eller når leieperioden i henhold til Leasingavtalen
begynner å løpe.

7. INFORMASJON OM SELSKAPENE
Forsikringsgiver i denne forsikringen er BNP Paribas Cardif Försäkring
AB, org nr 516406-0567 og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org nr
516406-0559 (samlet ”BNP Paribas Cardif”), org nr 516406-0567,
svensk skade- og livsforsikringsselskap, Box 24110, SE-400 22
Göteborg, Sverige. Selskapene er underlagt tilsyn fra Finansinspektionen
i Sverige og Finanstilsynet 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, Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo. Generalagent for de
norske filialene er Dag Mevold.

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.

Forsikringsgiver administrerer forsikringen og fører register over
medlemmene. Forsikringsgiver er medlem av norsk garantiordning
for skadeforsikring. Ordningen omfatter samtlige dekninger under
betalingsforsikringen med unntak av dekningen for dødsfall.
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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.

v.2.8 / 2020.08.03

12. INFORMASJON OM BEHANDLINGEN AV
PERSONOPPLYSNINGER

Dersom det søkes om forsikring etter at lånet er utbetalt eller
leieperioden i henhold til Leasingavtalen har begynt å løpe,
gjelder forsikringen fra den datoen din søknad om inntreden i
Forsikringsavtalen er sendt under forutsetning at du oppfyller
vilkårene for å bli forsikret i punkt 3.

