
BETALINGSFORSIKRING 
Dette er en kort beskrivelse av forsikringen. Du finner fullstendige vilkår på www.lofavor.no/kredittkort 

Hva er Betalingsforsikring 

I samarbeid med SpareBank 1 Kreditt og BNP Paribas Cardif tilbyr vi en Betalingsforsikring til deg som har fått utstedt gyldig 

LOfavør Mastercard. Betalingsforsikring gir trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli

arbeidsledig/permittert, syk eller falle fra. 

Dette dekker Betalingsforsikring 

Forsikringen kan gi erstatning hvis du blir 100 prosent ufrivillig arbeidsledig/permittert/sykemeldt i minst 30 dager 

sammenhengende, sykehusinnleggelse i mer enn 7 dager, ved kritisk sykdom eller dødsfall. Erstatningen utbetales til 

SpareBank 1 Kreditt AS som godskriver ditt kredittkort. Erstatning for sykdom/ulykke, sykehusopphold og arbeidsledighet/

permittering beregnes per dag og utgjør 1/30 av Månedlig erstatning (5 % av Utestående saldo, maks 7.500 kr pr.mnd, og 

maks 250 pr dag for sykehusopphold). Ved Dødsfall og Kritisk sykdom utbetales et engangsbeløp tilsvarende Utestående 

saldo (maks 150.000) med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag på Skadedato. Erstatning kan utbetales ved 

Sykdom/ulykke, Sykehusopphold eller Kritisk sykdom forutsatt at Skadedato inntreffer mer enn 30 dager etter at 

forsikringen er trådt i kraft. Erstatning kan utbetales ved Arbeidsledighet/permittering forutsatt at Varslingsdato og 

Skadedato inntreffer mer enn 90 dager etter at forsikringen er trådt i kraft.  

Hvem forsikringen gjelder for 

Alle personer som oppfyller kravene for å få utstedt gyldig kredittkort og er mellom 18 og 65 år kan være inkludert i den 

kollektive forsikringsavtalen hvis man oppfyller vilkårene under. 

Du må reservere deg ut av forsikringsordningen hvis: 

a) Du ikke er Helt arbeidsfør eller har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360

dagene,

b) Du har sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til Dødsfall eller Kritisk sykdom

c) Du ikke er Fast ansatt eller Selvstendig næringsdrivende i minst 16 timer i uken som arbeidstaker i minst seks 

sammenhengende måneder umiddelbart før kjøp av forsikringen

d) Du er kjent med at din arbeidsgiver, før inntreden i forsikringsordningen,

i. har avholdt drøftingsmøter om masseoppsigelser eller permitteringer, eller

ii. har sendt melding om masseoppsigelser eller permitteringer til myndighet i henhold til

arbeidsmarkedsloven

e) Din arbeidsgiver, før inntreden i forsikringsordningen,

i. har gitt deg personlig varsel eller betinget varsel om arbeidsledighet eller permittering, eller

ii. har sendt Melding om mulig nedbemanning/permittering som har blitt gjort allment tilgjengelig på

arbeidsplassen og/eller for allmenheten

Du må ved inntreden i forsikringsordningen og i forsikringstiden være bosatt i Norge og registrert i Folkeregisteret. Om du 

ikke oppfyller vilkårene når du trer inn i forsikringsordningen må du si opp forsikringen. 

Hva koster Betalingsforsikring?  

Forsikringspremien er på 0,6 % og betales av det enkelte medlemmet, etter at reservasjonstiden er passert, sammen med 

kredittkortfakturaen. Forsikringen sies opp ved ubetalt premie.  

Når begynner forsikringen å gjelde? 

Forsikringen trer i kraft når kortet er utstedt. Forsikringsdekningen fornyes automatisk på månedlig basis. 

Angrefrist og oppsigelsesmuligheter 

Du kan til enhver tid si opp forsikringen. En oppsigelse må være skriftlig, og sendes til SpareBank 1 Kreditt. Om du ikke 

oppfyller vilkårene for å tre inn i forsikringsordningen skal du si opp forsikringen så raskt som mulig, og senest i løpet av 

de første 90 dagene. Du kan si opp skriftlig eller muntlig ved å henvende deg til SpareBank 1 Kreditt AS. Hvis du bruker 

angreretten (30 dager) etter de første 90 dagene tilbakebetales eventuell premie som er innbetalt. Forsikringen opphører 

ved neste forfall etter at oppsigelsen er mottatt. Har du forsømt opplysningsplikten i forbindelse med inntreden i den 

kollektive forsikringsavtalen) eller i forbindelse med krav om erstatning under forsikringen, kan det medføre at 

forsikringsgiver sier opp forsikringen.  



Hva forsikringen ikke omfatter 

Unntak i dekningen for Sykdom/ulykke/Sykehusopphold 

Forsikringen omfatter ikke sykdom hvor symptomer inntreffer de første 30 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde. 

Forsikringen gir ikke erstatning for sykdom som inntrer innen to år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes 

sykdom eller lyte som du hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at du kjente til. Erstatning utbetales ikke ved 

Sykdom/ulykke for: 

 psykiske lidelser (som depresjon, utbrenthet eller andre lignende psykiske lidelser), såfremt ikke lidelsen 

diagnostiseres og regelmessig behandles av en spesialist (enten psykolog eller psykiater),

 rygg- og/eller nakkeplager eller annen sammenhengende tilstand som gjennom objektive undersøkelser ikke kan 

påvises (magnetisk resonanstomografi, datatomografi, røntgen eller tilsvarende),

 selvvalgte kirurgiske inngrep, kosmetiske kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er medisinsk

nødvendig, eller forårsaket av selvpåførte skader på kroppen.

Har du mottatt erstatning for Kritisk sykdom, vil det ikke gis erstatning for Sykdom/ulykke for samme diagnose eller 

diagnoser relatert til den Kritiske sykdommen. 

Unntak i dekningen Arbeidsledighet/permittering 

 Din arbeidsgiver, før tegning,

- har avholdt drøftingsmøter om masseoppsigelser eller permitteringer,

- har sendt melding om masseoppsigelser eller permitteringer til myndighet,

- har gitt deg personlig varsel eller betinget varsel om arbeidsledighet eller permittering, eller

- har sendt melding om mulig nedbemanning/permittering som har blitt gjort allment tilgjengelig på arbeidsplassen 

og/eller for allmenheten

 Personlig varsel eller betinget varsel om arbeidsledighet/permittering er gitt mindre enn 90 dager etter forsikringens 

startdato.

 Arbeidsledighet oppstår som følge av en stilling som opphører i samsvar med ansettelsesavtalen du har inngått med 

arbeidsgiver. Eksempler kan være vikariater, sesongbetont arbeid og tidsbestemte oppdrag

 Har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, eller tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter eller

på noe annet sett periodevis.

Unntak i dekningen for Kritisk sykdom 

Erstatning utbetales ikke ved Kritisk sykdom som skyldes en eller flere av følgende tilstander: 

 hudkreft (unntatt invasivt malignt melanom), ikke invasiv cancer in situ og svulster ved HIV infeksjon,

 krefttyper som er histologisk klassifisert som preondartet (f.eks thrombocythaemia og polycythaemia rubra vera),

krefttyper som grenser til ondartet, eller krefttyper som har lavt ondartet potensial,

 svulster i prostata med mindre disse er histologisk klassifisert som å ha en Gleason score større enn 6, eller svulster

som er fremskredet til minst en klinisk TNM klassifikasjon T2N0M0,

 kronisk lymfocytisk leukemi med mindre denne er histologisk klassifisert til minst Binet nivå A,

 forbigående ischemisk anfall eller anfall av vertebrovaskulær ischemi,

 koronarsykdom uten hjerteinfarkt, behandlet med ballong-angioplastikk

Hvis den forsikrede dør som følge av Kritisk sykdom innen 30 dager etter at diagnose er stilt, skjer erstatning tilsvarende 

som for erstatning ved Dødsfall.

Unntak i dekningen for dødsfall 

Erstatning utbetales ikke ved dødsfall som skyldes at Forsikrede har tatt sitt eget liv, med mindre det har gått mer enn ett år 

etter at BNP Paribas Cardifs ansvar begynte å løpe, eller det må antas at Forsikrede trådte inn i Forsikringsavtalen uten 

tanke på selvmord. Har du mottatt erstatning for Kritisk sykdom, vil det ikke gis erstatning for Dødsfall for samme diagnose 

eller diagnoser relatert til den Kritiske sykdommen 

Har du forsømt opplysningsplikten i forbindelse med inngåelsen av forsikringsavtalen eller i forbindelse med krav om 

erstatning under forsikringen, kan det medføre at forsikringsgiver helt eller delvis blir fritatt for forsikringstilfeller som har 

inntruffet og at forsikringsgiver sier opp forsikringen. Se forsikringsvilkårene for fullstendige bestemmelser 

Når opphører forsikringen 

Forsikringen opphører når kortavtalen opphører, når forsikringen sies opp av deg eller forsikringsgiver, eller når du fyller 67 

år. 



Klagemuligheter  

Den som ikke er fornøyd med forsikringsgivers avgjørelse i spørsmål som angår forsikringen, kan begjære ny behandling hos 

saksbehandler hos forsikringsgiver. Du kan også henvende deg til BNP Paribas Cardif klagenemd: Postboks 140 Sentrum, 

0102 Oslo, Du kan også henvende deg til Finansklagenemnda (FinKN): Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefonnummer 23 

13 19 60 og bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, eller bringe saken inn for alminnelig norsk 

domstolsbehandling 

Gjeldende lov 

For forsikringsavtalen gjelder det som står i disse vilkårene og lov om forsikringsavtaler i Norge (Lov 16. juni 1989 nr 69, 

FAL) eller senere lovgivning som avløser denne. Behandlingen av personopplysninger er underlagt norsk og svensk lov, for 

øvrig skal norsk lov anvendes på forsikringsavtalen.  All kommunikasjon skjer på norsk. 

Informasjon om selskapene 

Kollektiv forsikringsavtale er inngått mellom forsikringstaker og forsikringsgiver. Innehaver av LOfavør Mastercard er 

automatisk medlem av forsikringen og har adgang til å reservere seg. Forsikringen administreres av SpareBank 1 Kreditt AS 
som fører fortegnelse over medlemmene. Forsikringstaker er Fremtind Forsikring. SpareBank 1 mottar provisjon for 

formidling av forsikring. Forsikringsgivere er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-0567, og BNP Paribas Cardif 

Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559 svensk skade- og livsforsikringsselskap. Forsikringsgiver er underlagt tilsyn av 

Finansinspeksjonen i Sverige samt Finanstilsynet i Norge. Forsikringsgiver er representert i Norge gjennom deres norske 

filialer BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF, org.nr. 992 001 720 og BNP Paribas Cardif Livsforsikring NUF, org.nr. 

892 001 782, Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo. Generalagent for de norske filialene er Dag Mevold. Forsikringsgiver er 

medlem av norsk garantiordning for skadeforsikring.  

Personopplysninger 

Dine personopplysninger behandles av BNP Paribas Cardif og kan bli utlevert til og behandlet av et annet selskap innen 

konsernet BNP Paribas Cardif tilhører eller en samarbeidspartner av BNP Paribas Cardif, såvel innen som utenfor EU- og 

EØS-området. Bakgrunnen er at behandling av personopplysninger er nødvendige for at BNP Paribas Cardif skal kunne 

inngå forsikringsavtale eller overholde plikter som foreligger i henhold til eksempelvis avtale, lov eller annet regelverk. 

Personopplysninger kan også komme til å behandles for forretnings- og produktutvikling samt for informasjons-, statistikk- 

og markedsføringsformål. Visse opplysninger, eksempelvis sensitive personopplysninger om din helse, kan bli innhentet og 

behandlet i sammenheng med risikobedømmelse eller skadebehandling. Personopplysninger kan i tillegg bli innhentet og 

behandlet for å forhindre bedrageri, hvitvasking eller terrorfinansiering. For å beskytte din personlige integritet kommer all 

behandling av personopplysninger til å skje med stor forsiktighet. Dine personopplysninger kommer derfor kun til å være 

tilgjengelig for personer som behøver opplysningene for å kunne utføre sitt arbeid og kun i den utstrekning som er 

nødvendig. BNP Paribas Cardif kan komme til å spille inn eller på annen måte dokumentere din telekommunikasjon med 

selskapet. BNP Paribas Cardif er personopplysningsansvarlig. Om du vil kontrollere hvilke personopplysninger som er 

registrert på deg, kan du henvende deg til BNP Paribas Cardif for et registerutdrag. Du kan også begjære rettelse av 

feilaktige personopplysninger. Om du ikke ønsker å motta direkte markedsføring vedrørende nye forsikringsprodukter og 

tjenester må du skriftlig melde dette til BNP Paribas Cardif. 


