Resurs Bank Tryghedsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Solid Försäkringsaktiebolag, Sverige

Produkt: Tryghedsforsikring

Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr. 516401-8482) Box 22068, 25022 Helsingborg.
Solid Försäkring er underlagt Finansinspektionens tilsyn. Institutionsnummer: 22090.
Dette er en sammenfattet beskrivelse af forsikringen. Du kan læse mere under vigtig information og i det fuldstændige vilkår. Du kan også
få tilsendt dokumenterne af vores kundeservice.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en Tryghedsforsikring får du betalt dine ydelser på lånet i op til 1 år, hvis du bliver syg, arbejdsløs eller hospitalsindlæggelse og dødsfald
som følge af en ulykke

Hvad dækker den?
Ufrivillig arbejdsløshed (Gælder alene for lønmodtagere)
Hvis du bliver arbejdsløs i mindst 30 dage betaler forsikringen dine
ydelser på lånet i op til 1 år, mens du er arbejdsløs
Sygdom (Gælder kun for lønmodtagere og selvstændige)
Hvis du bliver sygemeldt i mindst 30 dage betaler forsikringen
dine ydelser på lånet i op til 1 år, mens du er sygemeldt
Indlæggelse
(Gælder
kun
for
pensionister,
førtidspensionister og selvstændige)
Hvis du indlægges i mere end 5 dage erstatter forsikringen
kreditaftalens ordinære månedlige ydelse.
For hver påbegyndt 5-dagesperiode derudover erstatter
forsikringen med en yderligere månedlig ydelse, dog maksimalt
12 månedlige ydelser.
Dødsfald som følge af ulykke
Ved dødsfald som følge af en ulykke udbetales en sum til dødsboet
som modsvarer kredittens restgæld, maksimalt 50 000 kr.

Hvad dækker den ikke?
Der gives ikke erstatning i tilfælde af arbejdsløshed som
følge af sæsonarbejdsløshed, afslutning af prøveansættelse,
tidsbegrænset ansættelse, frivillig arbejdsløshed eller
arbejdsløshed som følge af afskedigelse på grund af
misligholdelse af ansættelsesforhold
Der udbetales ikke kontant erstatning direkte til
forsikringstageren

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
Skade i forbindelse med bjergbestigning, flysport,
eksempelvis
faldskærmsudspring,
idrætskonkurrencer eller træning

motor-

eller

Maksimalt 10 000 kr. per måned ved indlæggelse

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder alle døgnets 24 timer i såvel arbejdstid som fritid. Forsikringen gælder i norden samt ved ophold uden for norden, når
opholdet ikke varer længere end 2 måneder.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Ved skadesanmeldelsen skal forsikringstageren give forsikringsgiver de oplysninger og den dokumentation, der til enhver tid kræves af
forsikringsgiver for at kunne vurdere kravet om dækning

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien betales i henhold til den aftalte betalingsplan/lån/kredit og debiteres din konto hos Resurs Bank

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikring gælder i en kalendermåned ad gangen. Forsikringsaftalen forlænges herefter automatisk med en måned ad gangen, med mindre
forsikringsaftalen eller kreditaftalen forinden er ophørt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen ophører automatisk og debiteret præmie anses for fuldt forbrugt hvis kreditaftalen tilbagebetales i sin helhed eller
opsiges af den ene part. Forsikringen kan opsiges til udgangen af en kalendermåned af forsikringsgiveren. Forsikringstageren kan til enhver tid
opsige forsikring, men skal dog betale til og med førstkommende betalingsdag
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