Resurs Bank Betalförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Solid Försäkringsaktiebolag, Sverige

Produkt: Betalförsäkring

Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr. 516401-8482) Box 22068, 25022 Helsingborg.
Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. Institutionsnummer: 22090.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i det fullständiga
villkoret. Du kan också få dokumenten hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Frivillig gruppförsäkring som kan lämna ersättning för kreditavtalets månadskostnad om något oförutsett skulle hända.
Blir du sjukskriven, arbetslös eller blir inlagd på sjukhus är det smart att ha en betalförsäkring.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Ofrivillig arbetslöshet (gäller dig som är löntagare)
Om du blir arbetslös i mer än 30 dagar lämnas ersättning med
kostnaden du har för lånet varje månad i maximalt 12 månader så
länge du är arbetslös

Ersättning om du innan du blev arbetslös haft en
säsongsanställning, provanställning eller tidsbegränsad
anställning

Sjukskrivning (gäller för dig som är löntagare eller
egenföretagare)
Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar lämnas ersättning med
kostnaden du har för lånet varje månad i maximalt 12 månader så
länge du är sjukskriven
Sjukhusvistelse (gäller för dig som är egenföretagare eller
pensionär)
Om du tvingas till sjukhusvistelse i mer än totalt 5 dagar ersätter
försäkringen kreditens ordinarie månadsbelopp. För varje
påbörjad 5- dagarsperiod därutöver ersätter försäkringen med
ytterligare månadsbelopp enligt ovan, dock max 12
månadsbelopp
Dödsfall till följd av olycksfall
Vid dödsfall till följd av ett olycksfall betalas till dödsboet en
summa som motsvarar den aktuella skulden, upp till 50 000 SEK

Kontantersättning utgår inte till valfritt
ersättningen sätts in på ditt Resurs Bank konto

konto,

Ersättning om du inte får ersättning från
försäkringskassan eller a-kassan (gäller vid momenten
ofrivillig arbetslöshet och sjukskrivning)

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Olycksfallsskada som drabbar dig under deltagande i
riskfylld verksamhet, t.ex. i samband med bergsbestigning,
bungyjump eller flygsport

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller under dygnets alla 24 timmar, såväl arbetstid som fritid. Försäkringen gäller i Norden samt vistelse utanför Norden under
förutsättning att vistelsen inte varar längre tid än 12 månader.

Vilka är mina skyldigheter?
Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen, kontrollera att de stämmer och informerar oss om något ändras
Om du blir arbetslös så krävs det att du står till arbetsmarknads förfogande, d.v.s. står inskriven hos arbetsförmedlingen och inte nekar möjligheten
till arbete

När och hur ska jag betala?
Försäkringspremien debiteras på ditt konto som du har hos Resurs Bank AB, premien framgår på din faktura

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från dag då du ansöker om försäkringen eller antar ett anbud från Resurs Bank. Avtalet förlängs automatiskt med en månad i
sänder om inte avtalet eller kreditavtalet dessförinnan upphört. Försäkringen upphör om ditt lån slutbetalats eller kreditavtalet sagts upp av dig eller
Resurs Bank.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du får när som helst säga upp försäkringen.
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