Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: For dødsfaldsdækning: BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559. BNP Paribas Cardif
Livförsäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, BNP Paribas Cardif Livsforsikring, filial af BNP Paribas
Cardif Livförsäkring AB, Sverige, CVR-nr. 31152445.
For øvrige dækninger er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org. nr. 516406-0567. BNP Paribas Cardif Försäkring
AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, BNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif
Försäkring AB, Sverige, CVR-nr. 31088224
Produkt: Kreditsikring, formidlet af Ekspres Bank
Følgende information er en oversigt over den tilbudte Kreditsikring. Informationen er generel og ikke udformet for
hver enkelt forsikredes særlige behov. For yderligere information, venligst se ”Vigtig Viden”. For fuldstændige
betingelser beder vi dig kontakte Ekspres Banks kundeservice på tlf. 70 30 00 06 eller på www.ekspresbank.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Gruppeforsikring.

Hvad dækker den?
Fuldt tab af erhvervsevne: Forsikringen giver månedlig
erstatning hvis du helt mister din erhvervsevne.
Ufrivillig arbejdsløshed: Forsikringen giver månedlig
erstatning hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs.
Den månedlige erstatning er det beløb, som svarer til din
gennemsnitlige månedlige ydelse de sidste 6 måneder for den
kredit som er tilknyttet forsikringen. Den maksimale månedlige
erstatning er 3.750 kr.
Hvis I er to forsikrede til jeres fælles kredit, og der fremsættes krav
om erstatning for ufrivillig arbejdsløshed for begge forsikrede,
udbetales kun én erstatning svarende til jeres fælles månedlige
ydelse, maksimalt 3.750 kr. Hvis forsikringen ophører for den ene
af jer, dækker forsikringen hele den månedlige ydelse, så længe
forsikringen består og der er en forsikret.
Dødsfald: Ved dødsfald udbetales et beløb svarende til din
udestående saldo.
Hvis I er to forsikrede til jeres fælles kredit og der fremsættes krav
om erstatning for dødsfald for begge forsikrede, udbetales kun én
erstatning, svarende til den fælles udestående saldo.
Maksimal erstatning ved dødsfald er 75.000 kr.
Alle udbetalinger sker til Ekspres Bank og krediteres kontoen for
den kredit, som er tilknyttet forsikringen.

Hvad dækker den ikke?
Eksempel på undtagelserne i forsikringen:
Der udbetales ikke erstatning, ved fuldt tab af erhvervsevne,
som skyldes nogle af følgende forhold:
overgang til efterløn eller førtidspension,
selvforskyldt legemsbeskadigelse,
sygdom, smitte, skade eller symptomer,
• som viste sig, inden du indtrådte i forsikringen (uanset om
diagnosen først endeligt kunne stilles efter i forsikringen
trådet i kraft), eller følger af disse gener,
• som du i et eller flere tilfælde i de 12 måneder umiddelbart
forud for forsikringens/ændringens ikrafttræden har fået
eller søgt konsultation eller behandling for hos en
autoriseret læge.
psykiske sygdomme, med mindre sygdommen er
diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri, eller
ryg- og nakkebesvær og dermed sammenhængende tilstande,
som ikke kan påvises gennem objektive fund (gennem
magnetisk resonanstomografi, computertomografi,
røntgenundersøgelse eller tilsvarende).
Der udbetales ikke erstatning, ved ufrivillig arbejdsløshed hvis
du
ved indtrædelse af forsikringen havde kendskab til en
forestående arbejdsløshed eller havde grund til at antage, at
der forelå risiko for arbejdsløshed,
ikke forinden din første dag med ufrivillig arbejdsløshed har
haft fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder,
eller har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12
sammenhængende måneder,
har udført arbejde, som har været tidsbestemt, midlertidigt,
sæsonbestemt, tidsbegrænset pga. arbejdets særlige
beskaffenhed eller på nogen anden måde lejlighedsvist, er
arbejdsløs pga. strejke eller lockout, hvori du selv har deltaget,
du selv opsiger dit job, eller ansættelsen ophører efter aftale
mellem dig og arbejdsgiveren.
Forsikringen erstatter ikke dødsfald
i tilfælde af selvmord på et tidspunkt, hvor forsikringen ikke
har været gældende uafbrudt i minimum et år,
hvis dødsfaldet skyldes sygdom, smitte, skade eller
symptomer:

• som viste sig, inden du tegnede forsikringen (uanset om
diagnosen først endeligt kunne stilles efter din indtrædelse i
forsikringen), eller følger af disse gener, eller
• som du i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens
ikrafttræden har fået eller søgt konsultation eller
behandling for hos en autoriseret læge.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Der udbetales erstatning, hvis du efter kvalifikationsperioden skulle blive ramt af fuldt tab af erhvervsevne eller ufrivillig
arbejdsløshed. Kvalifikationsperioden er 90 dage efter din indtræden i forsikringen for fuldt tab af erhvervsevne og 120 dage
efter indtræden for ufrivillig arbejdsløshed.
Der udbetales ikke erstatning under karensperioden. Karensperioden er de første 30 dage ved fuldt tab af erhvervsevne og de
første 60 dage ved ufrivillig arbejdsløshed.
Du har ikke krav på udbetaling af erstatning fra flere dækningstyper samtidigt.

Hvor er jeg dækket?


Kan kun tegnes for kunder med folkeregisteradresse i Danmark. Skader der opstår i hele verden er dækket.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du eller, ved dødsfald, dødsboet skal hurtigst muligt anmelde enhver skade til BNP Paribas Cardif.
Skadesanmeldelsesblanketter fås på www.ekspresbank.dk/forsikring eller hos Ekspres Banks kundeservice på tlf. 70 30 00 06.

•

Det er en forudsætning for, at BNP Paribas Cardif kan udføre en korrekt og fuldstændig skadebehandling, at du skriftligt
accepterer, at BNP Paribas Cardif må indhente de oplysninger fra arbejdsgiver, læger, sygehus, andre pleje eller
forsikringsinstitutioner og SKAT, som BNP Paribas Cardif skønner, er nødvendige for at kunne afgøre hvorvidt der skal
udbetales erstatning eller ej.

•

For at opnå erstatning for fuldt tab af erhvervsevne eller ufrivillig arbejdsløshed skal du løbende sende BNP Paribas Cardif den
dokumentation, som BNP Paribas Cardif til enhver tid skal bruge for at kunne vurdere retten til fortsat erstatning.

•

Ved dødsfald skal der indleveres en dødsattest i original eller bekræftet kopi.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringsgebyret faktureres sammen med de månedlige ydelser til kreditten og skal betales månedsvis bagud til Ekspres Bank.
Du skal også betale forsikringsgebyr i en evt. periode, hvor BNP Paribas Cardif udbetaler erstatning i henhold til denne
forsikringsaftale.
Forsikringsgebyret fastlægges på tidspunktet for din indtræden i forsikringen og beregnes ved hjælp af en fast procentsats af den
månedlige ydelse. BNP Paribas Cardif forbeholder sig dog ret til at ændre forsikringsgebyrets størrelse samt
forsikringsbetingelserne i forsikringsperiode.

Hvornår går dækningen fra og til?
En forudsætning for at få bevilget forsikringen er, at kreditten er blevet bevilget og udbetalt til dig. Forsikringen træder herefter i
kraft, den dag Ekspres Bank har afregnet kreditten, hvis du har valgt forsikringen via Ekspres Banks hjemmeside, eller den dag
Ekspres Bank har indgået en aftale med dig pr. telefoni om at indtræde i forsikringen.
Forsikringen ophører den dag hvor
•
kreditten ophører,
•
du, eller hvis forsikringen gælder for to personer, begge fylder 75 år,
•
du, eller hvis forsikringen gælder for to personer, en af jer afgår ved døden, eller
•
forsikringsaftalen ophører som følge af Ekspres Banks eller BNP Paribas Cardifs opsigelse i overensstemmelse med
disse forsikringsbetingelser.
Er I to personer omfattet af forsikringen og fylder én af jer 75 år, er den anden person fortsat omfattet af forsikringen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan når som helst i forsikringsperioden opsige forsikringen pr. førstkommende forfald, hvorefter forsikringen ophører til den
efterfølgende forfaldsdag, som indtræffer minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen skal ske skriftligt til Ekspres Bank.

