Søknad Låneforsikring Plus
Låneforsikringen dekker:
•
•
•
•
•

midlertidig arbeidsuførhet / sykemelding,
ufrivillig arbeidsledighet / oppsigelse fra arbeidsgiver (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende),
fullstendige sykemelding for omsorg av syke barn eller nær slektning,
sykehusopphold (gjelder bare selvstendig næringsdrivende),
dødsfall.

Ved godkjent forsikringssak vedrørende sykefravær, arbeidsledighet, fravær på grunn av omsorg for nær familie/barn
eller sykehusopphold, erstatter låneforsikringen deg med et beløp som tilsvarer den månedlige betalingen for lånet på
skadedagen, dog maksimalt 13 000 kroner per måned. Erstatning utbetales i maksimalt ett år, bortsett fra
sykehusopphold der erstatning blir betalt i maksimalt 90 dager. Erstatning ved dødsfall og alvorlig sykdom avskriver
hele den utestående gjeldsbalansen på skadedagen, maksimalt 350 000 kroner.
Låneforsikringen koster 8,9% av det til enhver tids gjeldende månedlig termin beløp og faktureres på din
månedsfaktura.
Etternavn

Fornavn

Personnummer

Jeg er selvstendig næringsdrivende med
organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer

Sted

E-postadresse:

□ Ja, jeg vil tegne Låneforsikring Plus og bekrefter
•
•

at jeg har lest og forstått forkjøpsinformasjonen som er et vedlegg til søknadsskjemaet.
at jeg har forstått at forsikringen bare kan tegnes av personer som er mellom 18-65 år og
folkeregistrert i Norge.

□ Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått forutsetningene (beskrevet nedenfor) for å få
forsikringserstatning:
• Jeg må ha hatt en fast ansettelse eller en midlertidig ansettelse på minst 60 timer per måned i 6
måneder for å kunne få erstatning for ufrivillig arbeidsledighet.
• Jeg får ikke dekning for forestående arbeidsløshet som jeg kjenner til når forsikringssøknaden sendes
inn. Dette gjelder også forestående arbeidsuførhet.
• Jeg får ikke dekning for sykdom, skader eller forhold som jeg kjenner til når forsikringssøknaden
sendes inn.
Les forsikringsvilkåret for å få en fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger.
Jeg bekrefter med dette at de opplysningene jeg har oppgitt er fullstendige og korrekte. Jeg har lest og
godkjenner vilkårene for Låneskydd Plus.

Sted, Dato

Signatur ____________________________________

Søknad sendes til: Entercard Norge filial av Entercard Group AB, Postboks 2170, 7412
Trondheim
Ved samtlige forespørsler om forsikringen vennligst kontakt Willis Towers Watson Sweden AB på
betalingsforsikring@willis.com eller på telefon 24 12 63 07.

Låneforsikring Plus for forbrukslån
Kollektiv forsikring
Dekning av lån ved ufrivillig arbeidsledighet, midlertidig arbeidsuførhet, innleggelse på sykehus, pleie av barn eller nære pårørende samt ved dødsfall.
Gyldig fra 01.11. 2021

Forkjøpsinformasjon
Entercard Norge, filial av Entercard Group AB, («Entercard») har inngått en kollektiv forsikringsavtale med forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC. Dette er et sammendrag av forsikringen
og som kunder med forbrukslån hos Entercard kan kjøpe. Hvis det er forsikringsdekning som er spesielt viktig for deg, og som du er usikker på om dekkes av forsikringen, venligst kontakt Entercard på telefon
21 31 66 00. Fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker finner du i forsikringsvilkårene som er tilgjengelig på www.remember.no/forbrukslan/laneforsikring/

Kortfattet om forsikringens omfang
Mulighet til å påvirke omfanget av forsikringen eller premien
Forsikringen kan omfatte personer som har inngått avtale om forbrukslån med Entercard. Du som
låntaker kan kjøpe forsikringen, forutsatt at du oppfyller tegningskravene (definert i punkt «Hvem
forsikringen gjelder for»).

For denne forsikringen er det ikke mulig å påvirke eller variere omfang eller pris basert på egne
preferanser eller val.

Hvis du blir ufrivillig arbeidsledig, midlertidig arbeidsfør (sykmeldt) som følge av sykdom eller ulykke,
eller mottar 100 prosent stønad («pleiepenger») fra NAV ved pleie av sykt barn eller medlemmer i din
nærmeste familie, i mer enn 30 dager sammenhengende, kan forsikringen erstatte et beløp tilsvarende
ditt månedlige terminbeløp (renter, avdrag og forsikringspremie). Erstatningen er begrenset til
maksimalt 13,000 kroner per måned i inntil 360 dager. Erstatning ytes fra og med dag 31 regnet fra
skadedatoen.

Angrerett

Hvis du blir innlagt på sykehus i mer enn 7 dager sammenhengende kan forsikringen erstatte med
tilsvarende beløp fra og med dag 1. Erstatning ved sykehusinnleggelse er begrenset til 90 dager for ett
og samme forsikringstilfelle.
Ved dødsfall kan forsikringen erstatte utestående lånesaldo på skadedato, maksimalt 350,000 kroner .

Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen kan omfatte fysisk person som har inngått avtale om forbrukslån med Entercard. For å
kunne tegne forsikringen må du oppfylle følgende tegningskrav;

-

du er over 18 år men under 65 år (forsikringen gjelder imidlertid frem til den dagen du blir 67
år);

-

du er kvalifisert låntaker og hovedlåntaker hos Entercard;
du er registrert i folkeregisteret og bosatt i Norge, Danmark eller Sverige da forsikringen ble
innvilget; og

-

du er medlem i folketrygden og berettiget til ytelser fra NAV

Hvis du ikke kan positivt bekrefte kjøpsvilkårene som angitt over, kvalifiserer du ikke for å kjøpe
forsikringen.

Forsikringens varighet
Du kan når som helst si opp forsikringen ved forsikringstidens slutt, men forsikringen opphører
automatisk når det første av følgende omstendigheter inntreffer:

-

den dag du fyller 67 år;
om Entercard eller forsikringsselskapet sier opp forsikringen i henhold til reglene i lov om
forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69;

-

den dato da din låneavtale med Entercard opphører;

Du har 30 dagers angrerett for denne forsikringen. Angreretten løper fra den dagen du mottar
forsikringspolisen og varer i 30 dager. Ta kontakt med forsikringsgiver for å benytte angreretten.
Forsikringen blir da sagt opp fra startdato. Er premie betalt, vil innbetalingen bli tilbakebetalt.

Skader meldes til
Willis Towers Watson Sweden AB, betalingsforsikring@willis.com, telefon: 24 12 63 07.

Kundebehandling og klageadgang
Har du spørsmål til skadebehandlingen kan du ta dette opp med forsikringsadministrator:
Willis Towers Watson Sweden AB administrerer forsikringen på oppdrag av Forsikringsgiver.
Kontaktinformasjon: Willis Towers Watson Sweden AB,
Box 7273, 103 89 Stockholm, Sverige.
e-postadress; betalingsforsikring@willis.com
telefon: 24 12 63 07.
Er du fortsatt ikke fornøyd med et vedtak i forbindelse med en skade, kan vedtaket overprøves av
forsikringsgiver, ved at den forsikrede skriftlig tar kontakt med AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111
47 Stockholm, alternativt via e-post infonordic@amtrustgroup.com.
I henhold til FAL § 20-1 kan du også bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda: Postboks 53,
Skøyen, 0212 Oslo. Telefon 23 13 19 60. E-post: firmapost@finkn.no.
Klager angående forsikringen kan rettes til AmTrust Nordic AB på adressen ovenfor eller på e-post til
klagomal@amtrustgroup.com

Forsikringsgiver
Forsikringsselskap er AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland.
reg.nr. 169384. AmTrust International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central
Bank of Ireland.
AmTrust International Underwriters DAC er medlem i den irske garantiordningen, «Insurance
Compensation Fund», men ettersom denne garantiordningen kun dekker risiko som anses for å bestå
i Irland omfattes ikke norske forsikringstakere. AmTrust International Underwriters DAC tegner
forsikringer i Norge på grensekryssende basis og er derfor ikke medlem av den norske
garantiordningen for skadeforsikringsselskaper. Norske forsikringstakere vil derfor ikke få dekning fra
sistnevnte dersom forsikringsgiver skulle gå konkurs eller bli satt under offentlig administrasjon.

ved manglende premiebetaling; eller ved dødsfall

Forsikringsformidler

Eksempel på hva som ikke omfattes av forsikringen
-

skade du hadde kjennskap til da du søkte om å få tegne forsikring/ ved forsikringens startdato.
skade som skjedde i løpet av kvalifiseringsperiode eller karenstid.

EnterCard Norge AS,org.nr. 919061545,
Postboks 2170, 7412 Trondheim, telefon 21 31 66 00, www.entercard.no/kontakt.

Viktig unntak og begrensninger

Forsikringsadministrator

Det er ulike begrensninger i forsikringen. Det er f.eks. forhold som betyr at forsikringen ikke gjelder i
visse situasjoner. Nedenfor finner du noen av de viktigste begrensningene i forsikringen.

Willis Towers Watson Sweden AB. Adress: Box 7273,
betalingsforsikring@willis.com, telefonnummer; 24 12 63 07.

•
•
•

Arbeidsledighet eller permittering som inntrer 90 dager fra forsikringens startdato
(kvalifiseringsperiode),
Arbeidsledighet som skyldes at en tidsbegrenset ansettelse har opphørt i overensstemmelse med
den ansettelsesavtale du har inngått med arbeidsgiver
Arbeidsuførhet, sykehusinnleggelse, dødsfall som følge av samme sykdom eller ulykke du har
kontaktet lege for, eller har fått behandling for i løpet av den siste 12-månedersperioden før
forsikringens startdato

103

89

Stockholm,

e-post;

Personopplysninger
De personopplysninger som gis til forsikringsgiver eller vedkommendes generalagent AmTrust Nordic
AB, blir behandlet i samsvar med gjeldende lov om personvern og selskapets retningslinjer. AmTrust
er personopplysningsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger, og informasjon om
hvordan personopplysninger blir behandlet hos AmTrust er tilgjengelig på www.amtrustnordic.se

Egenandel
Forsikringen gjelder uten egenandel

Viktig
Du er selv alltid betalingsansvarlig for gjenværende restgjeld, selv under en pågående forsikringssak.

Pris på forsikringen
Se pris på forsikringen på https://www.remember.no/forbrukslan/laneforsikring/

Forsikringsformidler og formalia
Entercard Norge, org.nr. 919 061 545, filial av Entercard Group AB, org.nr. 556673-0585 («Entercard») er
forsikringsformidler tilknyttet AmTrust International Underwriters DAC som driver grenseoverskridende
forsikringsformidling i Norge. Entercard står under tilsyn av den svenske Finansinspektionen. Entercards registrering
som tilknyttet forsikringsformidler kan kontrolleres hos det svenske Bolagsverket, www.bolagsverket.se.

Entercard yter ikke rådgivning basert på objektiv analyse, og har ikke en direkte eller indirekte eierandel som utgjør
mer enn 10 % av stemmeretten eller kapitalen i forsikringsselskapet. Entercard mottar en forholdsmessig andel av
premien som provisjon (for tiden 70 %). Denne skal dekke Entercards kostnader til daglig drift av forsikringen som
markedsføring, IT systemer, administrasjon, opplæring og kundebehandling

