Betalingsforsikring kredittkort – Bank Norwegian, en filial av
Nordax Bank AB (publ)
Faktaark for forsikringsprodukt
Selskap: AmTrust International Underwriters DAC

Produkt: Betalingsforsikring Kredittkort

Utvikler av dette produktet er AmTrust International Underwriters DAC i Ireland (selskapsnummer: 169384). Dette dokumentet skal
kun anses som et sammendrag av hva forsikringen dekker slik at det blir enklere for deg å ta en beslutning. Ytterligere informasjon
finner du i dokumentet forkjøpsinformasjon og den fullstendige oversikten finner du i forsikringsvilkårene.
Ta deg tid til å lese dette faktabladet slik at du forstår hva produktet dekker og hvilke begrensinger som gjelder, samt hvilke vilkår
som gjelder for at forsikringen skal være gyldig.
hvilken type forsikring er dette?
Forsikringen dekker utestående saldo på kredittkortet dersom du blir sykmeldt eller blir permittert/ufrivillig arbeidsledig. Ved
dødsfall slettes din utestående saldo på kredittkortet. Forsikringen kan også gi dekning ved samlivsbrudd og ved behov for
psykologisk førstehjelp.

Hva dekker forsikringen?
 Hvis du er fast ansatt eller selvstendig
næringsdrivende og blir sykmeldt dekker
forsikringen 10% av utestående saldo på
kredittkortet, maks 10.000 kr per måned i inntill
12 måneder. Forsikringen gir også inntill 6
måneders dekning hvis sykmeldingen går over til
status som Arbeidsavklaringspenger.

Hva er ikke dekket av forsikringen?
 Sykmelding som skyldes kirurgiske inngrep
(f.eks. kosmetisk kirurgi) som ikke er medisinsk
nødvendig og som utføres etter forespørsel fra
deg selv
 Sykmelding i forbindelse med profesjonell
idrettsutøvelse
 Sykmelding som skyldes selvpåførte skader







Hvis du blir henvist til offentlig psykolog som
følge av sykmeldingen dekker forsikringen inntill
3 behandlingstimer til en makspris på 1.000 kr
per behandling.
Hvis du som fast ansatt blir ufrivillig arbeidsledig
eller permittert dekker forsikringen 10% av
utestående saldo på kredittkortet, maks 10.000
kr per måned i inntill 12 måneder.



Ved samlivsbrudd kan forsikringen dekke en
engangserstatning på 10.000 kr



Ved dødsfall vil utestående saldo på kredittkortet
bli slettet med inntill 100.000 kr







Arbeidsledighet som skyldes regelmessig eller
sesongpreget arbeidsledighet innenfor ditt yrke
Arbeidsledigheten skyldes avskjed eller
oppsigelse som følge av ditt eget forhold
Arbeidsledigheten skyldes deltakelse i streik eller
lockout
Arbeidsledigheten skyldes at du ikke var i fast
arbeid sammenhengende i 6 måneder
umiddelbart før du ble arbeidsledig
Dersom skaden er et resultat av dine kriminelle
eller ulovlige handlinger, samt enhver hendelse
forårsaket av alkohol eller narkotikamisbruk

Hvilke begrensninger gjelder for forsikringen?
 Forsikringen dekker ikke hendelser som var kjent og oppsto før forsikringen trådte I kraft.


Forsikringen dekker ikke hendelser som har oppstått i forsikringens karensperiode som er 30 dager for sykmelding, 90
dager for permittering/ufrivillig arbeidsledighet og 90 dager ved samlivsbrudd.



Erstatning utbetales etter forsikringens egenandelsperiode, som er 30 dager for både sykmelding og
permittering/ufrivillig arbeidsledighet. Erstatning utbetales fra dag 31.

Hvor gjelder forsikringen?
 Forsikringen gjelder for skader som inntreffer i Norge og som er underlagt norsk lov.

Hva er mine forpliktelser?
 Betale forsikringspremien, også i perioder hvor du eventuelt mottar erstatning.


Oppgi korrekt og nødvendig dokumentasjon i forbindelse med et skadekrav.

Når og hvordan skal jeg betale forsikringspremien?
Premiebeløpet vil fremgå av din månedlige terminfaktura på kredittkortet fra Bank Norwegian.

Når er forsikring gyldig fra og når opphører den?
Forsikringen gjelder fra den dato Bank Norwegian har registrert forsikringen din.
Forsikringen fornyelse årlig og du kan når som helst si opp forsikringen med 30 dagers skriftlig varsel til Bank Norwegian
Forsikringen opphører automatisk når følgende inntreffer;
når du ikke lengre har et gyldig kredittkort fra Bank Norwegian
manglende premiebetaling
Når du går av med pensjon og ikke lengre kan få erstatning fra dekningene
når du fyller 67 år
ved dødsfall
når gruppeavtalen mellom forsikringsgiver og Bank Norwegian opphører

Hvordan kan jeg si opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte Bank Norwegian på forsikring@banknorwegian.no

