
Søknad Betalingsforsikring Plus 

 

Betalingsforsikringen inntrer dersom du f.eks. skulle rammes av langvarig sykmelding, bli oppsagt av arbeidsgiver 

(gjelder ikke selvstendig næringsdrivende), bli innlagt på sykehus (gjelder bare selvstendig næringsdrivende), få en 

alvorlig sykdom eller dø. Ved et godkjent forsikringstilfelle når det gjelder sykmelding, arbeidsledighet eller 

sykehusbesøk erstatter betalingsforsikringen deg månedlig 5 % av utestående gjeldssaldo ved tidspunktet for 

skadehendelsen. Beløpet betales i maksimalt ett år, bortsett fra for sykehusbesøk, da erstatning betales i maksimalt 

90 dager. Erstatningen ved dødsfall og alvorlig sykdom betaler hele din utestående gjeldssaldo ved tidspunktet for 

skadehendelsen. Betalingsbeskyttelsen koster 0,60 % av utestående gjeldssaldo per måned og faktureres på din 

månedsfaktura. 
 

Etternavn  

 

Fornavn 

 

Personnummer 

 

Jeg er selvstendig næringsdrivende, med 

organisasjonsnummer 

 

Adresse 

 

Postnummer 

 

Sted 

 

E-postadresse (for korrespondanse i forsikringssaker) 

 

 

□ Ja, jeg vil tegne Betalingsforsikring Plus for ovenstående kort og bekrefter dermed at jeg: 

 er hovedkortinnehaver av ovenstående kort 

 er mellom 18 og 65 år og 

 er bosatt i Norge, Sverige, Danmark 

For å ha mulighet til å få erstatning ved skade bekrefter undertegnede også at jeg:  
 har en midlertidig eller tidsbegrenset stilling i form av vikariat, prosjekt-/engasjement, deltidsstilling, og 

arbeider minst 60 timer per måned, alternativt er selvstendig næringsdrivende 

 ikke kjenner til sykdom eller skade og 

 ikke kjenner til forestående arbeidsuførhet  

For samtlige krav for å få erstatning, se de fullstendige forsikringsvilkårene. 
 

Jeg har lest forsikringssammendraget, samt informasjon om forsikringsformidlerloven og angrerettloven, se neste 

side. Jeg forsikrer at de opplysningene jeg har gitt, er fullstendige og riktige. Jeg har lest og godkjenner vilkårene 

for Betalingsforsikring Plus. 
 

Sted, dato     Underskrift ____________________________________ 

 

EnterCard samarbeider med forsikringsgiveren AmTrust International Underwriters Ltd samt 

forsikringsadministratoren Willis AS om denne forsikringen. Willis administrerer forsikringen og utsteder 

forsikringsdokumenter, samt regulerer skader på oppdrag av forsikringsgiveren. Ved samtlige forespørsler om 

Betalingsforsikringen Plus må du ta kontakt med Willis: 

 

E-post: betalingsforsikring@willis.com 

Telefon: 24 1 2 63 07 

 

Søknad sendes til: 

EnterCard Norge AS 

Postboks 2170 

7412 Trondheim 

mailto:betalingsforsikring@willis.com

