
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva dekker forsikringen? 
 Sykmelding som inntreffer i forsikringstiden 
 Arbeidsledighet/permittering (gjelder kun for 

ansatte/arbeidstakere) som inntreffer eller 
varsles i forsikringstiden 

 Sykehusopphold (gjelder kun for selvstendig 
næringsdrivende) som inntreffer i 
forsikringstiden 

 Dødsfall som følge av sykdom eller ulykke 
 Kritisk sykdom som er definert i vilkårene og 

som inntreffer i forsikringstiden 

Utbetaling ved sykmelding forutsetter sykmeldingsgrad 
som angitt i vilkårene.  

Utbetaling ved arbeidsledighet/ permittering forutsetter 
at du er 100% arbeidsledig/ permittert. 

Ved sykmelding, arbeidsledighet/permittering eller 
sykehusopphold erstattes en månedlig forsikringssum 
som angitt i forsikringsbeviset. 

Retten til erstatning ved sykmelding eller arbeidsledighet/ 
permittering inntrer etter at du har mottatt sykepenger/ 
dagpenger i minst 30 dager sammenhengende. 

Retten til erstatningved sykehusopphold inntrer etter at 
du har vært innlagt på sykehus i minst 3 dager 
sammenhengende. 

Erstatning ved sykmelding, arbeidsledighet/permittering 
og sykehusopphold utbetales i inntil 12 måneder per 
forsikringstilfelle, og maksimalt 36 måneder i løpet av 
forsikringstiden. 

Ved dødsfall/kritisk sykdom erstattes et beløp tilsvarende 
utestående saldo på låne- eller kredittkortavtalen, 
begrenset oppad til forsikringssummen*. 

*) Hvis forsikringen er kjøpt i sammenheng med en privat 
leasingavtale inneholder vilkårene egne definisjoner på 
utestående saldo. 

 

 

Hva dekkes ikke av forsikringen? 
 Forsikringen dekker ikke sykmelding eller 

sykehusopphold som skyldes sykdom som 
har inntruffet eller vist symptomer i løpet av 
de første 30 dagene etter forsikringens 
startdato. 

 Forsikringen dekker ikke arbeidsledighet/ 
permittering som inntreffer eller varsles i 
løpet av de første 90 dagene etter 
forsikringens startdato. 

 Forsikringen dekker ikke forsikringstilfeller 
som direkte eller indirekte er et resultat av 
dine kriminelle eller ulovlige handlinger. 

 Forsikringen dekker ikke forsikringstilfeller 
som direkte eller indirekte skyldes din 
alkohol- eller narkotikabruk. 
 

 

Er det noen begrensninger i dekningen? 
 Forsikring ved sykmelding, arbeidsledighet/ 

permittering og sykehusopphold har regler 
for egenandelsperiode. Disse er spesifisert i 
vilkårene. 

 Forsikring ved sykmelding og 
sykehusopphold gjelder ikke ved selvpåførte 
skader, profesjonell idrettsutøvelse, og 
kirurgiske  inngrep, f.eks. kosmetisk kirurgi, 
som ikke er medisinsk nødvendig. 

 Forsikringen dekker ikke arbeidsledighet ved 
utløpet av en arbeids- eller oppdragskontrakt 
med kjent sluttdato. 

 Forsikringen dekker ikke arbeidsledighet som 
skyldes avskjed eller oppsigelse som følge av 
ditt eget forhold. 

 Forsikringen dekker ikke arbeidsledighet som 
følge av at det forekommer regelmessig eller 
sesongpreget arbeidsledighet innenfor ditt 
yrke. 

 

Betalingsforsikring – salgspantlån, forbruksfinansiering og kredittkort 
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET 
Selskap: AmTrust International Underwriters DAC  
 

Gjelder fra 1 juli 2022 

Denne forsikringen er utviklet av AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer: 169384) 
gjennom sin representant i Sverige, AmTrust Nordic AB (organisasjonsnummer: 556671-5677).  

Hva slags type forsikring er dette? 
Forsikringen kan kjøpes av kunder som har inngått låne- eller kredittkortavtale hos en av våre distributører, og 
eventuelle forsikringsutbetalinger brukes til å kreditere kundens låne- eller kredittkortavtale. Selskapet har inngått en 
kollektiv forsikringsavtale med respektive distributører, som du blir medlem av hvis du kjøper forsikringen. 
Forsikringen gjelder for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende som er bosatt i Norge og er medlem av norsk 
folketrygd. Merk at forsikringsdekningen kan variere i forhold til din alder og yrkessituasjon.  

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til 
forsikringsbevis og vilkår. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hvor gjelder forsikringen? 
Forsikringen gjelder i hele verden  

Hva er mine forpliktelser? 
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks 
varsle distributøren. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse 
finner du i forsikringsbeviset. I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine 
forpliktelser kan erstatningen bli helt eller delvis redusert. Du må fortløpende fremlegge nødvendig 
dokumentasjon for de perioder du søker erstatning for sykmelding, arbeidsledighet/permittering eller 
sykehusopphold. 

 

Når og hvordan skal jeg betale? 
Forsikringspremien fremgår av, og betales sammen med månedlig låne- eller kortfaktura fra distributør.   

Når starter og slutter forsikringen å gjelde? 
Forsikringen begynner å gjelde når distributøren har registrert innmeldingen din, med forbehold om at første 
premietermin betales.  Forsikringen løper til hovedforfall og fornyes deretter automatisk.  Forsikringen opphører 
når den forsikrede kreditt blir innfridd eller du når alder for opphør av forsikringen  

 

Hvordan kan jeg si opp avtalen? 
Du har rett til å angre kjøp av forsikringen de første 14 dagene, og eventuelle innbetalte beløp vil da bli 
tilbakebetalt etter reglene i forsikringsavtaleloven. 

Etter utløpet av angrerettsperioden kan du når som helst si opp forsikringen med skriftlig varsel til distributøren. 
Forsikringen gjelder da ut perioden det er betalt premie for og opphører deretter. 

 


