Vigtig Viden om din forsikring hos
Ekspres Bank
Lånesikring > 25-05-2018
Ekspres Bank tilbyder Lånesikring til dig som har et lån hos Ekspres Bank. Forsikringen er et frivilligt tilbud, der udbydes i samarbejde
med BNP Paribas Cardif. De fuldstændige forsikringsbetingelser findes på www.ekspresbank.dk/forsikring eller du kan kontakte
Ekspres Banks kundeservice på tlf. 70 30 00 06.

Forsikringen dækker

og at du ikke har modtaget erstatning for sygdom/ulykkestilfælde i
mere end 14 dage i træk den seneste 3-måneders periode.

Dødsfald - Ved dødsfald udbetales et beløb som svarer til din restgæld
inkl. påløbende renter for det lån, som er tilknyttet forsikringen, max til
300.000 kr.

Hvad koster forsikringen?
Forsikringsgebyret skal betales månedsvis bagud og faktureres
sammen med den månedlige ydelse til lånet.

Fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed - Ved fuldt tab af
erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed erstattes din månedlige ydelse,
som du betaler til Ekspres Bank for det lån, der er tilknyttet forsikringen.
Efter din indtræden i forsikringen træder forsikringsdækningen i kraft
efter 90 dage for fuldt tab af erhvervsevne og 120 dage for ufrivillig
arbejdsløshed (kvalificeringsperioden).

Maks. månedlig erstatning

10.000 kr.

Erstatningsperiode pr. skade

12 måneder

Maks. erstatningsperiode

36 måneder

Ved lån betales forsikringsgebyret ud fra en fast procentsats af den
månedlige ydelse pr. måned, svarende til 8,5% af den månedlige ydelse
hvis der er én forsikret, og 14% hvis der er to forsikrede.
Priseksempel

1 forsikrede

2 forsikrede

Lånebeløb

30.000 kr

30.000 kr

Månedlig ydelse

600 kr

600 kr

Forsikringsgebyr pr. måned i alt

51 kr

84 kr

Skadesforsikringsafgift og provision

Ved fuldt tab af erhvervsevne dækkes din første månedlig ydelse 30 hele
dage med fuldt tab af erhvervsevne. Ved ufrivillig arbejdsløshed dækkes
din første månedlige ydelse efter 60 hele dage med arbejdsløshed.
Herefter udbetales en månedlig erstatning med 1/30 pr dag som det
fulde tab af erhvervsevne eller ufrivillig arbejdsløshed har varet.

BNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif Försäkring
AB, Sverige, indbetaler skadesforsikringsafgift til staten i henhold til
skadesforsikringsafgiftsloven.

Ved erstatning sker udbetalingen til Ekspres Bank, som krediterer kontoen
for det lån, som er tilknyttet forsikringen. Hvis I er to, som har tegnet
forsikringen til jeres fælles lån, er I begge dækket 100 % - ved krav om
erstatning på samme tid, udbetales kun én erstatning.

Ekspres Bank modtager økonomisk kompensation fra BNP Paribas Cardif
for sin administration og formidling af forsikringerne. Den økonomiske
kompensation består af to dele. Den første del er en provision, den anden
del af den økonomiske kompensation er afhængig af et eventuel overskud,
som opstår i forbindelse med disse forsikringer.

Du kan tegne forsikringen hvis du

Hvornår træder forsikringen i kraft?

•

har et lån hos Ekspres Bank,

•

er fyldt 18 år men endnu ikke 66 år,

•

har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl.
Grønland og Færøerne),

•

er fuldt erhvervsdygtig*, og

•

er indforstået med at arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed,
opsigelse, sygdom eller lidelser som du er bekendt med inden
indtrædelse i forsikringen ikke er dækket.

Forsikringen træder i kraft den dag Ekspres Bank har modtaget din
forsikringsansøgning, har indgået en aftale med dig i telefonen eller via
Ekspres Banks hjemmeside. En forudsætning for at få forsikringen, er at
lånet er bevilget og udbetalt til dig. Forsikringen gælder for en måned ad
gangen (forsikringsperioden) og forlænges automatisk hver måned.

Hvornår ophører forsikringen
Dækningen for ufrivillig arbejdsløshed og fuldt tab af erhvervsevne
ophører den dag du fylder 65 år. Du er dækket for dødsfald indtil den
dag du fylder 75 år, hvor forsikringen helt ophører. Derudover ophører
forsikringen den dag lånet ophører, du afgår ved døden, Ekspres Bank
eller BNP Paribas Cardif opsiger forsikringsaftalen.

Hvis du ved forsikringens etablering ikke har en fast ansættelseskontrakt
på ubestemt tid, hvor du er aflønnet for mindst 17 timer om ugen, så
er det en forudsætning, for at du kan få ret til erstatning for ufrivillig
arbejdsløshed, at du forinden din første dag med ufrivillig arbejdsløshed
•

Forsikringens dækninger

har haft en fast ansættelseskontrakt på ubestemt tid og
har været aflønnet for mindst 17 timer om ugen i mindst
6 sammenhængende måneder, eller 12 måneder hvis du
er selvstændig erhvervsdrivende.

Dødsfald

*Du er fuldt erhvervsdygtig, hvis du kan udføre dit sædvanlige arbejde
uden begrænsninger, og ikke modtager eller har ret til erstatning, der
skyldes sygdom/ ulykkestilfælde. Samtidigt forudsættes det, at du ikke
har et særligt tilpasset arbejde eller arbejde med såkaldt løntilskud iht.
Sociallovgivningen pga. psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse,
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Eksempler på undtagelser

•

Dødsfald - Der udbetales ingen erstatning

forelægge sagen for Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards
Gade 2, Postboks 360, 1572 København V, tlf. 33 15 89 00, eller

•

rejse sag ved de almindelige danske domstole.

•

ved selvmord, hvis forsikringen ikke har været gældende uafbrudt
i et år eller

•

hvis dødsfaldet skyldes sygdom, smitte, skade eller symptomer,

Behandling af personoplysninger
Vi, BNP Paribas Cardif, behandler dine personoplysninger for at vi
skal kunne bedømme din forsikringsansøgning og administrere din
forsikring. De retslige grunde for vores behandling af personoplysninger
er bl.a. opfyldelse af juridiske forpligtelser samt opfyldelse af øvrige
nødvendige aftaleforpligtelser. Med personoplysninger mener vi bl.a.
dine identifikations-, sundheds- og forsikringsoplysninger. Det kan
ske, at vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere,
myndigheder, det fælles skaderegister eller andre forsikringsselskaber.
Personoplysninger bliver ikke gemt længere end nødvendigt, for at vi skal
kunne opfylde vores forpligtelser. Ifølge databeskyttelsesforordningen
har du bl.a. ret til at få udleveret den information vi har registreret eller,
bede os om at korrigere eller slette dine personoplysninger hos os.

o som viste sig, inden du indtrådte i forsikringen eller følger af
disse gener, eller
o som du har fået eller har søgt konsultation/behandling for
hos en autoriseret læge i løbet af 12 måneder forud for
forsikringens ikrafttræden.
Fuldt tab af erhvervsevne - Der udbetales ikke erstatning
•

for sygdomme, smitte, skader eller symptomer, som
o viste sig, inden du indtrådte i forsikringen eller følger af disse
gener, eller
o du i løbet af 12 måneder forud for forsikringens ikrafttræden
har fået/søgt konsultation/behandling for hos en autoriseret
læge.

•

Du finder yderligere oplysninger om, hvordan BNP Paribas Cardif
behandler dine personoplysninger, rettigheder samt information om
personoplysningsansvarlig og databeskyttelsesansvarlig på
www.bnpparibascardif.dk/personoplysninger.

for psykiske sygdomme, med mindre sygdommen er
diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri.

Ufrivillig arbejdsløshed - Der udbetales ingen erstatning hvis du
•

ved indtrædelse i forsikringen havde kendskab eller grund
til at tro at der var risiko for forestående arbejdsløshed

•

mister dit arbejde pga. tjenesteforsømmelse, bedrageri,
uærlighed eller lignende forhold

•

har udført et arbejde som har været tidsbegrænset

•

frivilligt har accepteret arbejdsløsheden, eller undlader
at søge ny beskæftigelse.

Hvem er forsikringsgiver og administrator?
Forsikringsgiver ved dødsfald er BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB,
reg.nr. 516406-0559. Forsikringsgiver ved øvrige dækninger er BNP
Paribas Cardif Försäkring AB, reg.nr. 516406-0567. Virksomhedernes
erhvervsmæssige hovedaktivitet er at drive forsikringsvirksomhed og de
er beliggende på Box 24110, 400 22 Göteborg, Sverige. BNP Paribas Cardif
Livförsäkring AB og BNP Paribas Cardif Försäkring AB er repræsenteret
i Danmark ved sine filialer BNP Paribas Cardif Livsforsikring, Filial af
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, Sverige, CVR-nr. 31152445, og BNP
Paribas Cardif Forsikring, Filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB,
Sverige, CVR-nr. 31088224, tlf. 80 70 20 80.

Fortrydelsesret og opsigelse
I henhold til forsikringsaftalelovens § 34 jf. Lovbekendtgørelse 973/2004
har du ret til at fortryde tegningen af forsikringen. Fortrydelsesretten
er 30 dage. Fortrydelsesretten regnes fra den dag du har modtaget
forsikringsbrevet samt de oplysninger som BNP Paribas Cardif har pligt til
at give dig i henhold til loven. Hvis fristen udløber i en weekend eller på
en helligdag, sker udløbet af fristen på den første følgende hverdag. Hvis
du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du underrette Ekspres
Bank, herom inden for fristen på 30 dage. Evt. indbetalt forsikringsgebyr
tilbagebetales herefter.

BNP Paribas Cardif og Ekspres Bank har indgået en forsikringsaftale,
hvor Ekspres Bank er forsikringstager. Ekspres Bank A/S’ erhvervsmæssige
hovedaktivitet er at drive udlånsvirksomhed og er beliggende på
Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup, CVR-nr 16917931, kundeservice
tlf. 70 30 00 06, email: forsikring@ekspresbank.dk.

Du kan når som helst kræve forsikringen opsagt på den næste
forfaldsdag. Opsigelse skal ske skriftligt til Ekspres Bank.

Ekspres Bank er registreret som forsikringsagent for BNP Paribas Cardif
Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Sverige og for BNP
Paribas Cardif Livsforsikring, filial af BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB,
Sverige. Registreringen fremgår af agentregistreret på
www.forsikringogpension.dk

Ændring af forsikringsbetingelser

Ekspres Bank udfører ikke rådgivning på grundlag af en personlig
behovsanalyse.

BNP Paribas Cardif har ret til at ændre forsikringsbetingelserne
samt forsikringsgebyret ved afslutningen af en forsikringsperiode.
Ændringer skal meddeles skriftligt til dig mindst en måned inden
forsikringsperiodens afslutning.

Ekspres Bank tilhører den samme koncern som BNP Paribas Cardif.
Selskabernes rapporter om solvens og finansiel situation findes
tilgængelige på www.bnpparibascardif.dk

Henvendelse ved krav om erstatning

Vi er medlem af Garantifonden.

Hvilken lov og hvilket sprog er gældende?

Du eller ved dødsfald, dødsboet, skal hurtigst muligt anmelde enhver
forsikringshændelse til BNP Paribas Cardif. Adresse: BNP Paribas Cardif,
Box 24110, 400 22 Göteborg, Sverige. Tlf: 80 70 20 80.

Forsikringsaftalen er omfattet af forsikringsbetingelserne samt af
forsikringsaftaleloven og dansk ret anvendes på forsikringsaftalen. Al
kommunikation med dig sker på dansk.

Klage muligheder

Hvem er tilsynsmyndighed?

I tilfælde af utilfredshed med Ekspres Bank, kan du kontakte Ekspres
Banks kundeservice eller henvende dig skriftlig til Ekspres Bank,
Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup, Att: Forsikring.
I tilfælde af utilfredshed med BNP Paribas Cardifs service kan du
henvende dig skriftligt til BNP Paribas Cardifs Klagenævn, Box 24110,
400 22 Göteborg, Sverige.

Ansvarlig tilsynsmyndighed for BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB och
BNP Paribas Cardif Försäkring AB er den svenske Finansinspektionen.
Ekspres Bank er under tilsyn af Finanstilsynet.

I tilfælde af utilfredshed med BNP Paribas Cardifs beslutning angående
en skade kan du få sagen revurderet ved at henvende dig skriftligt til
BNP Paribas Cardifs Skadenævn Box 24110, 400 22 Göteborg, Sverige.
Hvis du ikke er tilfreds efter BNP Paribas Cardifs endelige beslutning i
klagespørgsmålet, kan du gøre følgende for at få din sag revurderet:
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