Forsikringen Økonomisikring Basic
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: AmTrust International Underwriters DAC Produkt: Økonomisikring
Denne forsikring er udviklet af AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer: 169384)
gennem sin repræsentant i Sverige, AmTrust Nordic AB (organisationsnummer: 556671-5677). Dette dokument skal
kun betragtes som en sammenfatning af det, som forsikringen dækker, for at hjælpe dig med at træffe en
velbegrundet beslutning. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvad forsikringen omfatter, i før- og
efterkøbsoplysningerne og de fulde oplysninger i forsikringsbetingelser.
Du bedes læse dette faktablad, så du forstår, hvad forsikringen dækker og ikke dækker, samt nogle vigtige
forudsætninger for forsikringens gyldighed.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker en del af omkostningerne ved den månedlige tilbagebetaling til dine kreditgivere, hvis du bliver
midlertidig uarbejdsdygtig. Hvis du afgår ved døden eller rammes af kritisk sygdom, dækker forsikringen udestående
gæld til Entercard.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?













Det forsikrede beløb er den på
skadetidspunktet udestående gæld til
långiveren.
Hvis du bliver midlertidigt sygemeldt til mindst
50 %, godtgør forsikringen en del af din på
skadetidspunktet udestående gæld til
EnterCard i maksimalt 240 dage pr.
skadestilfælde.
Hvis du afgår ved døden, dækker forsikringen
hele den udestående gæld, som du på
tidspunktet for dødsfaldet havde til
EnterCard.
Hvis du rammes af kritisk sygdom, dækker
forsikringen hele den udestående gæld, som
du på tidspunktet for den første diagnose
havde til EnterCard.
Erstatningen udbetales fra din første sygedag
eller første dag du er uarbejdsdygtig.
Erstatningen er 12,5% af din udestående
gæld, på den dag din skade opstod
(skadedato), beregnet med en tredivtedel
(1/30) af 12,5% om dagen.




Kritisk sygdom som du har konsulteret en læge
eller modtaget behandling inden for 90 dage fra
forsikringens Startdato.
Hændelse, der er indtruffet på grund af
medicinsk behandling, der ikke er medicinsk
begrundet.
Skader, der er opstået ved sport eller
risikofyldte aktiviteter, der ikke anses for
motions- eller fritidsaktiviteter i normal omfang
og intensitet.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
!

!
!
!

Forsikringen dækker ikke hændelser, som var
indtruffet og kendte inden forsikringens
ikrafttrædelsesdato. Dog kan der ydes
erstatning for sygdom eller skade, du havde
kendskab til inden forsikringens startdato, hvis
du har været raskmeldt af en læge i mindst 12
sammenhængende måneder inden sygdom
eller skade fra samme sygdom opstår igen.
Forsikringen dækker ikke transaktioner, der er
foretaget efter skadetidspunktet.
Forsikringen udbetaler ikke erstatning i
forsikringens karenstid, dvs. 21 dage ved
midlertidig uarbejdsdygtighed.
Forsikringen dækker ikke skader, der opstår
under forsikringens kvalificeringstid, dvs. 30
dage ved uarbejdsdygtighed.

Hvor er jeg dækket?


Forsikringen dækker ved skader, der opstår i hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•
•
•

Angiv altid korrekte oplysninger ved tegning af forsikringen.
Du er forpligtet til at betale præmien. Ved manglende betaling af præmien gælder forsikringen ikke længere i
henhold til forsikringsvilkårene.
Når en forsikringsbegivenhed er indtruffet, skal anmeldelse indsendes hurtigst muligt, på særskilt
skadesanmeldelsesblanket til Forsikringsselskabet via Forsikringsadministrator.
Du er altid selv ansvarlig for, at den månedlige faktura fra kreditgiveren betales til tiden, også under den
igangværende skadessag.
Angiv altid korrekte oplysninger i skadesanmeldelsen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringspræmien fremgår af den månedlige faktura fra EnterCard og debiteres i overensstemmelse med de
aftalte betalingstidspunkter.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder fra den dato, hvor kreditgiveren har registreret, at din "Økonomisikring Basic"-aftale gælder,
dog tidligst samme dag, som lånet bevilges. Forsikringen ophører med at gælde, når låneaftalen med EnterCard
ophører, eller den dag, du fylder 70 år eller afgår ved døden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan når som helst opsige forsikringen ved skriftlig meddelelse til EnterCard eller forsikringsadministratoren.

