Sammendrag af Betalingsforsikring

Forsikringen er et frivilligt tilbud i samarbejde med Solid
Försäkringar og kan tegnes af dig, der er blevet bevilliget og
fået udbetalt lån eller kredit via Resurs Bank AB.
Dette dokument er en beskrivelse af de væsentligste forhold
vedrørende forsikringens dækningsomfang. De fuldstændige
forsikringsbetingelser er også tilgængelig på www.resursbank.dk.
Vi hjælper dig med de månedlige omkostninger på dit lån
og kredit i tilfælde af:
•
Ufrivillig arbejdsløshed (gælder alene for lønmodtagere)
•
Sygemelding (gælder alene for lønmodtagere og selv
stændige)
•
Hospitalsindlæggelse (gælder alene for pensionister og
førtidspensionister)
Forsikringen kan tegnes, hvis du er:
•
18 år og dansk statsborger
•
Har optaget lån eller kredit hos Resurs Bank AB
•
Lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, pensionist
eller førtidspensionist
•
Optaget i dansk anerkendt arbejdsløshedskasse (gælder
kun for lønmodtager)
For lønmodtagere og selvstændige er det desuden et krav, at
du på tegningstidspunktet er fuldt arbejdsdygtig og ikke op
pebærer sygedagpenge eller lignende.
For pensionister og førtidspensionister er det tillige et krav, at
du på tegningstidspunktet ikke er indlagt på hospital eller hen
vist til plejehjem, rekrationshjem eller andet sted efter lægens
råd.
Særligt for lønmodtagere gælder desuden, at du skal være
optaget i dansk anerkendt arbejdsløshedskasse, og at der på
tegningstidspunktet ikke må foreligge varsel om opsigelse eller
iværksat opsigelse.
Erstatningens fastsættelser:
•
Forsikringsdækningen for lønmodtagere ved ufrivillig
arbejdsløshed træder først i kraft efter 7 måneders fast
ansættelse hos en og samme arbejdsgiver.
•
Forsikringsydelsen ved ufrivillig arbejdsløshed og syge
melding udbetales endvidere først, når du har været
ufrivilligt arbejdsløs eller sygemeldt i mere end 30 sammenhængende dage, og forsikringsydelsen ved hospi
talsindlæggelse udbetales først, når du har været indlagt
i mere end 5 sammenhængende dage (karensperioden).
Der udbetales ikke forsikringsydelser i denne karens
periode.
•
Forsikringsydelsen udgør 50 % af lånet eller kredittens
ordinære månedsbeløb og udbetales i maksimalt 24
måneder ved indtruffen arbejdsløshed eller sygemelding
og maksimalt 24 gange forsikringsydelsen for så vidt angår
hospitalsindlæggelse eller henvisning til plejehjem, rekrea

•
•
•

tionshjem eller andet sted efter lægens råd.
Forsikringsydelsen udbetales månedsvis bagud.
Forsikringen dækker ikke betaling af renter og afgifter,
der forekommer på grund af din betalingsforsømmelse
Alle udbetalinger sker direkte til Resurs Bank AB og ind
betales direkte på dit lån eller kredit for at reducere eller
indfri din forpligtelse. Du modtager således ikke nogen
kontant udbetaling fra forsikringen. Du er ikke skatte
pligtig af forsikringsydelserne.

Ved ufrivillig arbejdsløshed udbetales der ikke erstatning i
tilfælde af:
•
Tidsbestemt, midlertidigt, sæsonbestemt, tidsbegrænset
eller på anden måde lejlighedsvis arbejde.
•
Frivillig arbejdsløshed eller afskedigelse på grund af
forsømmelse som for eksempel tilsidesættelse eller
mangelfuld udførelse af almindelige arbejdspligter,
lydighedsnægtelse, illoyal adfærd overfor arbejdsgiveren,
tillidsbrud, uretmæssig udeblivelse og lignende, eller
ulovlig handling udført af forikringstageren.
•
Arbejdsløshed som følge af strejke.
•
Arbejdsløshed, når du ikke modtager ydelser fra arbejds
løshedskassen, fordi du har udtømt dine rettigheder til at
modtage ydelser.
•
At du ikke står til fuld rådighed for det almindelige
danske arbejdsmarked og er tilmeldt Jobcenteret.
Ved sygemelding udbetales der ikke erstatning i tilfælde af:
•
At du ikke oppebærer sygedagpenge fra kommunen.
•
At der er tale om sygdom, som du havde kendskab til,
da du tegnede forsikringen. Ved kendskab forstås, at du
inden for 12 måneder før forsikringen blev tegnet, har
opsøgt læge eller modtaget behandling, herunder medi
cinsk behandling, for sygdommen.
Hvis du må indlægges på hospital eller andet sted efter
lægens anvisning:
•
Der udbetales forsikringsydelse, som beskrevet ovenfor,
hvis du efter lægens råd indlægges på hospital eller hen
vises til plejehjem, rekreationshjem eller andet sted efter
lægens råd i mere end 5 dage.
•
Der udbetales ikke forsikringsydelse, hvis du på tegnings
tidspunktet var indlagt på hospital, plejehjem, rekrea
tionshjem eller andet sted efter lægens råd.
Forsikringsperiode
Forsikringen løber en måned ad gangen og bliver automatisk
fornyet, medmindre den bliver opsagt.
Du kan altid opsige forsikringen med 30 dages skriftlig varsel
til udgangen af en måned. Solid kan ligeledes opsige forsi
kringen med 30 dages varsel til udgangen af en måned.
Fortrydelsesret
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag,
hvor du har indgået aftalen om forsikring. Du har efter forsi
kringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om
fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen
løber ikke, før du har fået forsikringsbetingelserne, hvoraf
disse oplysninger fremgår. Hvis du f.eks. indgår aftalen om
forsikring mandag den 1. og også har fået forsikringsbetingel
serne på det tidspunkt, har du frist til og med mandag den 15.
Har du først modtaget forsikringsbetingelserne senere, f.eks.
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Nogen gange sker der triste begivenheder, som man ikke reg
nede med, og som vender op og ned på hverdagen. At blive
sygemeldt en længere periode eller blive udsat for ufrivillig
arbejdsløshed kan blive en økonomisk udfordring. Vi har derfor
gjort det muligt for dig at sikre dig således, at du kan tilbage
betale dit lån eller kredit. Betalingsforsikring giver dig og din
familie ekstra tryghed i hverdagen.

onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis
fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovs
dag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårs
aftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende
hverdag.
Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Resurs
Bank om, at du har fortrudt aftalen. Underretter du Resurs
Bank pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden
fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt
rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare kvit
teringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen gives til:
Resurs Bank AB
Postboks 138
4300 Holbæk
Kundeservice: 33 32 43 60
E-post: kundeservice@resurs.dk
Ændringer
Solid er berettiget til at ændre forsikringsbetingelserne og
præmien med 30 dages varsel til en given 1. i en kalender
måned.
Forsikringen ophører automatisk
•
Hvis du dør.
•
Hvis dit lån eller kredit til Resurs Bank AB siges op af en
af parterne.
Forsikringsgiver
Forsikringen er tegnet hos Solid Försäkrings AB,
org. nr: 516401-8482. Solid Försäkrings adresse er:
Solid Försäkrings AB
Box 22068
250 22 Helsingborg
SVERIGE
Kundeservice: 33 32 43 99
E-mail: kunder@solidab.dk
Hjemmeside: www.solidab.se
Ansvarlig tilsynsmyndighed for Solid Försäkrings AB er den
svenske Finansinspektionen.
Forsikringsgebyr og skadesforsikringsafgift
Forsikringsgebyret fastsættes på tidspunktet for forsikring
ens tegning og udgør en fast procentsats af lånet/kreditten.
Præmien er 0,40 % av lånet/kreditten, dog minimum DKK 17.
Gebyret betales i henhold til den aftalte betalingsplan og
debiteres din konto hos Resurs Bank i henhold til aftale herom
mellem dig og Solid eller i henhold til aftale om betaling via
Betalingsservice.
Gebyret skal betales senest 21 dage efter modtagelsen af
indbetalingskort eller betalingsdagen i henhold til aftalen
om løbende debitering af din konto, elles kan Solid opsige
forsikringen i overensstemmelse med reglerne i forsikrings
aftaleloven.
Forsikringen er også pålagt skadesforsikringsafgift, der udgør

1,1 % af den løbende forsikringsgebyr og opkræves sammen
med gebyret. Afgiften berigtiges efter lov om skadesforsi
kringsafgift.
Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister vedrørende nærværende betingelser og
den indgåede forsikringsaftale afgøres efter dansk ret, ved
danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.
Kommunikation
Forsikringsbetingelserne er på dansk ligesom denne forkøbs
information. Kommunikation med Resurs Bank og Solid i
forsikringsperioden vil foregå på dansk.
Klageinstans
Hvis du ønsker at klage over Solid, kan du rette henvendelse
til selskabets klageansvarlige, se kontaktoplysninger ovenfor.
Ankenævnet for Forsikring
Du kan også klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema
fås hos Solid, hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets sekreta
riat. Du skal betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet
i Ankenævnet.
Ankenævnet for Forsikring
Anke Heegårdsgade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00
Telefontid: kl. 10–13

