Betalingsforsikring for SPARXPRES ØkonomiSikring® lån
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Financiel Insurance Company Limited (FICL) også kendt som AXA

Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne .
Hvilken form for forsikring er der tale om?
SPARXPRES ØkonomiSikring® lån er en frivillig gruppeforsikring. Forsikringen kan hjælpe dig med dine økonomiske
betalingsforpligtelser i de tilfælde den dækker. Forsikringen kan hjælpe dig i op til 12 måneder per forsikringshændelse.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

For lønmodtagere:

Optjeningsperioden

Midlertidig uarbejdsdygtighed

Selvrisikoperioden

Ufrivillig arbejdsløshed

Sygdom eller personskade opstået
før tegning af forsikringen

For selvstændige:

De første 7 dage på hospitalet

Midlertidig uarbejdsdygtighed
Hospitalsindlæggelse

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
Max. udbetaling kr. 3.500
per måned
Frivillig ledighedsperiode
Afslutning af aftalt kontraktperiode

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder i hele verden. Du skal være sygemeldt af en godkendt dansk læge.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Ved tegning af forsikringen er du ansvarlig for at opfylde etableringskriterierne.
Du skal opgive korrekte oplysninger ved tegnig af forsikringen.
Ved en forsikringshændelse skal du snarest anmelde skaden til AXA.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringsgebyret for forsikringen betales månedligt bagud sammen med din låneaftale.
Hvornår går dækningen fra og til?
Startdatoen kan du se af dit forsikringsbevis. Forsikringen ophører ved afslutning af din låneaftale.
Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikrede kan opsige aftalen når man selv ønsker det. Opsigelsesfristen er 30 dage og skal gøres skriftligt
til SPARXPRES.

FAKTAARK:
ØkonomiSikring® for låntagere i SPARXPRES
Skriftlig information om forsikringsaftalen i henhold til lov om forsikringsformidling, samt bekendtgørelse
om forsikringsformidleres informationspligt.
Fuldstændige forsikringsbetingelser
I dette dokument og sammen med IPID (Insurance Product Information Document), får du et sammendrag af indholdet i
ØkonomiSikring lån. Du kan få de fuldstændige forsikringsbetingelser ved at henvende dig til SPARXPRES, Adelgade 8, 7800
Skive, tlf. 96161300 eller til AXA, Dalbergstrøget 9, 2630 Høje Taastrup, tlf. 43 25 53 00 eller e-mail:
clp.dk.kundeservice@partners.axa. Du har krav på at få forsikringsbetingelserne snarest muligt efter køb af forsikringen og du
vil få dem tilsendt sammen med forsikringsbeviset.
Etableringskriterier
Forsikringen dækker den/de person(er), der er anført som “Forsikrede” på forsikringsbevisets forside
og som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden er over 18 år, men under 65 år,
som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden er fuldtidsbeskæftiget som lønmodtager min 30 timer
eller selvstændig erhvervsdrivende; og
som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er på orlov,
som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden er bosiddende i Danmark
Hvis forsikrede ved forsikringens etablering har kendskab til sygdom, personskade eller kommende arbejdsløshed,
som senere måtte give anledning til anmeldelse af en forsikringshændelse af uarbejdsdygtighed eller ufrivillig
forsikringsdækning, som direkte eller indirekte relaterer sig til den sygdom, personskade eller arbejdsløshed som
forsikrede havde, eller burde have haft kendskab til på ethvert tidspunkt før forsikringens etablering.
Når låneaftalen er indgået med to personer, kan begge være omfattet af forsikringsdækningen i henhold til disse
forsikringsbetingelser. Navn på samtlige omfattede, dækkede personer fremgår af forsikringsbevisets forside. AXA vil dog
i skadestilfælde kun udbetale én månedlig ydelse pr. låneaftale.
Dækningsomfang
Bliver du ufrivillig arbejdsløs betales en månedlig forsikringsydelse i op til 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode. Ved flere
ar-bejdsløshedsperioder betales i alt op til 24 måneder. Den første udbetaling sker efter 60 dages sammenhængende
arbejdsløshed. Dækningen omfatter udelukkende lønmodtagere.
Ved midlertidig uarbejdsdygtighed betales en månedlig forsikringsydelse i op til 12 måneder pr.
urbejdsdygtighedsperiode. Ved flere uarbejdsdygtighedsperioder betales i alt op til 24 måneder. Den første
udbetaling sker efter 60 dages sammenhængende uarbejdsdygtighed. Dækningen omfatter både
lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.
Hospitalsindlæggelse, der finder sted indenfor de første 60 dage efter forsikringens tegningstidspunkt, er
således ikke omfattet af forsikringen. Forsikringsdækningen gælder kun, såfremt hospitalsindlæggelsen finder
sted, mens forsikrede er fuldtidsbeskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende.
Maksimal dækning
Ydelsen for fuldstændig uarbejdsdygtighed, ufrivillig arbejdsløshed og hospitalsindlæggelse kan aldrig udgøre mere end
3.500,00 kr. pr. måned uanset antallet af lån med ØkonomiSikring.
Kvalifikationsperiode
Fuldstændig uarbejdsdygtighed og hospitalsindlæggelse der indtræder inden for de første 60 dage efter at forsikringen er
trådt ikraft er ikke omfattet af forsikringen. Ufrivillig arbejdsløshed der indtræder de første 180 dage efter forsikringen er trådt
ikraft er ikke dækket af forsikringen..
Kendskab før køb af forsikringen
Kommende arbejdsløshed, sygdom eller personskade som du kender, eller burde kende på det tidspunkt, hvor du køber
ØkonomiSikring, er ikke dækket.
Arbejdsløshed ved udløb af alle former for tidsbegrænsede ansættelser, f.eks. vikariater, kontraktansætttelser, flexjob
eller lignende med løntilskud, er ikke dækket.
Dobbeltdækning
Udbetalingen af forsikringsydelser på ØkonomiSikring lån tilgår SPARXPRES som forsikringstager.
Der kan være dækning ved arbejdsløshed via dagpengene fra A-kassen eller særskilte supplerende arbejdsløshedsforsikringer,
som tilgår dig selv.
Der kan også være mulighed for udbetaling fra flere personforsikringer – f.eks. både fra ulykkes- og livsforsikring.

Forsikringsformidlerens navn og adresse
SPARXPRES, Algade 8, 7800 Skive
Yder forsikringsformidleren rådgivning
SPARXPRES tilbyder ØkonomiSikring lån i samarbejde med og på vegne af AXA, SPARXPRES yder ikke rådgivning om de
solgte forsikringsprodukter.
Hvor kan jeg klage
Du kan klage til AXA. Hvis du ikke får medhold, kan du klage til Ankenævnet for forsikring, som AXA er tilsluttet. Du kan få et
klageskema hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon 33 15 89 00. Du skal betale
et klagegebyr.
Hvilket register er forsikringsformidleren optaget i
SPARXPRES er registreret i Forsikring & Pensions agentregister, der kan ses på forsikringogpension.dk
Om forsikringsformidleren repræsenterer kunden eller handler på vegne af et forsikringsselskab
SPARXPRES tilbyder ØkonomiSikring lån i samarbejde med og på vegne af AXA. Der findes ikke noget indbyrdes ejerskab
mellem SPARXPRES og AXA.
Hvilken form for aflønning modtages der i forbindelse med forsikringsaftalen
I henhold til lov om forsikringsformidling §34 stk. 2 skal vi oplyse, at SPARXPRES modtager provision for at arbejde
med forsikringsformidlingen og, at du har ret til at få oplyst provisionens størrelse. Du kan få oplyst denne ved at
spørge SPARXPRES.
Hvad koster ØkonomiSikringen?
For lån koster ØkonomiSikringen 7 % af det lånte beløb. Forsikringen betales månedligt sammen med din låneydelse til
SPARXPRES.
Hvordan anmelder jeg en skade
Du kan anmelde din skade online på www.clp.partners.axa/dk eller du kan kontakte vores skadescenter på tlf.:
43 25 53 00 eller sende en e-mail til: clp.dk.kundeservice@partners.axa
Fortrydelseret
Du kan fortryde dit køb af ØkonomiSikring lån i 14 dage efter du har modtaget forsikringsbeviset og
forsikringsbetingelserne. Dette kan ske pr. brev til: AXA Partners, Dalbergstrøget 9, 2630 Taastrup eller via mail til
clp.dk.kundeservice@partners.axa
Opsigelse af forsikringen
Du kan skriftligt opsige forsikringen til SPARXPRES med løbende måned + 30 dages varsel til den 1. i en måned.
Skatteforhold
Der er ikke fradragsret for forsikringsgebyret som du betaler for din ØkonomiSikring. Omvendt er du heller ikke
skattepligtig af forsikringsydelserne, som udbetales til SPARXPRES.
Lovgivning
Denne forsikring er underlagt dansk lovgivning og eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende
den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om
værneting.
Sprog
Aftalevilkår, oplysninger samt henvendelser til SPARXPRES og AXA kommunikeres på dansk.
Navn og adresse forsikringhsselskab, hvor forsikringen tegnes
Dækningerne for ufrivillig arbejdsløshed, hospitalsindlæggelse og midlertidig uarbejdsdygtighed er tegnet i Financial Insurance
Company Limited, Denmark, CVR nr. 20640405, filial af Financial Insurance Company Limited, engelsk skadesforsikringsselskab
registreret i England under nr. 1515187 med adresse Building 6, Chiswick High Road, London W4 5HR, England. Selskabet er en
del af AXA og er autoriseret af Prudential Regulation Authority og reguleres af Prudential Regulation Authority og Financial
Conduct Authority i England.

