Ekspres Bank Kreditsikring
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 A/S.
Følgende information er en oversigt over den tilbudte forsikring. Informationen er generel og ikke udformet for hver enkelt forsikredes
særlige behov. For yderligere information, venligst se ”Førkøbsinformation”. For fuldstændige betingelser beder vi dig kontakte BNP
Paribas Cardifs kundeservice på +45 80 20 80 10 eller på www.expressbank.dk.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Gruppeforsikring som kan tegnes af dig, som har et lån hos Ekspres Bank.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Ufrivillig arbejdsløshed: Forsikringen giver månedlig erstatning
hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs.

Følgende er et uddrag af, hvad forsikringen ikke dækker. Læs
de fuldstændige betingelser for at få det fulde overblik over,
hvad denne forsikring ikke dækker.

Midlertidig uarbejdsdygtighed: Forsikringen giver månedlig
erstatning hvis du på grund af sygdom eller en ulykke, bliver
fuldstændig forhindret i at udføre dit arbejde.

Vi udbetaler ikke erstatning
for dødsfald ved selvmord, hvis forsikringen ikke har
været gældende uafbrudt i et år.

Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs eller midlertidig uarbejdsdygtig,
betaler vi en månedlig erstatning, der svarer til 1/6 af den udestående
saldo på den kredit, der er tilknyttet forsikringen. Den månedlige
erstatning kan maksimalt udgøre 10.000 kr.

for dødsfald, ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig
uarbejdsdygtighed, hvis det skyldes sygdomme, smitte,
skader eller symptomer, som viste sig, inden du tegnede
forsikringen, eller følger af disse gener.

Hvis ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed
fortsat består efter 6 måneder (180 dage) udbetales en erstatning
svarende til den udestående saldo på den kredit, der er tilknyttet
forsikringen.

for midlertidig uarbejdsdygtighed, hvis det indtræffer i
kvalifikationsperioden.

Den samlede udbetaling pr. skade kan maksimalt udgøre 100.000 kr.

for ufrivillig arbejdsløshed, hvis du bliver arbejdsløs,
opsagt eller varslet opsagt i kvalifikationsperioden

Dødsfald: Forsikringen giver erstatning som et engangsbeløb.
Erstatningen for dødsfald udbetales som et engangsbeløb og
udgør den på dagen for dødsfaldet udestående saldo på den
kredit, der er tilknyttet forsikringen. Erstatningen kan maksimalt
udgøre 100.000 kr.

for ufrivillig arbejdsløshed, hvis du har udført arbejde,
som har været tidsbestemt med en aftalt
ansættelsesperiode på mindre end 12 måneder eller på
nogen anden måde lejlighedsvist og den aftalte periode
udløber.

Vær opmærksom på, at forsikringsbeløbet gælder for samtlige
forsikrede kreditter, som du har hos Ekspres Bank.

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

Hvor er jeg dækket?


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

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du eller, ved dødsfald, dødsboet skal hurtigst muligt anmelde enhver skade til BNP Paribas Cardif.
Ved ufrivillig arbejdsløshed og midlertidig uarbejdsdygtighed gøres dette ved at sende os:


En korrekt udfyldt skadeanmeldelsesblanket via skadeportalen som kan findes på www.expressbank.dk/forsikring og



Vedlægge relevante dokumenter.

Ved dødsfald gøres dette ved at sende os:


En korrekt udfyldt skadeanmeldelsesblanket. som fås ved at ringe til os på telefonnummer +45 80 70 20 80. Du kan også
downloade en blanket på www.expressbank.dk/forsikring.



Vedlægge relevante dokumenter.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Din betaling for at blive omfattet af forsikringen opkræves månedsvis bagud af BNP Paribas Cardif på vegne af Ekspres Bank.

Hvornår går dækningen fra og til?
Du er omfattet af forsikringen fra den dag du indgår aftalen. En forudsætning for ikrafttrædelse er, at kreditten er blevet bevilget
og er tilgængelig for dig. Du skal dog være opmærksom på, at der for nogle af dækningerne er en kvalifikationsperiode og
venteperiode.
Forsikringsdækningen gælder for en måned ad gangen (forsikringsperioden). Forsikringen forlænges automatisk hver måned, med
mindre den opsiges eller ophører.
Forsikringen gælder til og med:


Den dag du fylder 67 år, eller



Den dag kreditten ophører,



Den dag vi udbetaler erstatning for dødsfald, eller



Den dag den maksimale erstatningsperiode for forsikringen er udbetalt, totalt 18 måneder, eller



Den du opsiger forsikringen, eller



Den sidste dag i opsigelsesperioden, hvis BNP Paribas Cardif eller Ekspres Bank ophæver eller opsiger forsikringen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan til enhver tid opsige forsikringen. Din opsigelse skal være skriftlig og sendes til BNP Paribas Cardif.

