Försäkring Thorn Svenska AB
Faktablad för försäkringsprodukt - Allvarlig sjukdom eller Dödsfall
Företag: AmTrust International Underwriters DAC
Produkt: Betalskydd

Utvecklare av denna försäkring är AmTrust Nordic AB (organisationsnummer: 556671-5677) som i egenskap av
generalagent representerar försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer:
169384). Detta dokument ska endast betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen täcker för att hjälpa dig fatta
ett välgrundat beslut. Ytterligare information om vad försäkringen omfattar hittar du i för- och efterköpsinformation och
den fullständiga informationen finns i försäkringsvillkoren.
Vänligen ta dig tid att läsa det här faktabladet så att du förstår försäkringens omfattning och begränsningar samt några
viktiga förutsättningar för försäkringens giltighet.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring och täcker kostnaden för din utestående skuld till Thorn Svenska AB vid
tidpunkt för diagnos av allvarlig sjukdom. Om du avlider täcker försäkringen den utestående skulden till kreditgivaren.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?







Om du avlider löser försäkringen din på
skadedatumet utestående skuld till
kreditgivaren.
Om du drabbas av en allvarlig sjukdom
ersätter försäkringen på skadedatumet din
utestående skuld till kreditgivaren.




Händelse som uppkommit av medicinsk
behandling som inte varit medicinskt
motiverad.
Sjukdom eller dödsfall till följd av självmord
eller självmordsförsök.
Sjukdom till följd av alkohol- eller
narkotikamissbruk.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?





Händelser som uppkommit och var kända
innan försäkringens startdatum.
Skador som uppkommer under försäkringens
kvalificeringstid vilken är på 90 dagar för
Allvarlig sjukdom.
Försäkrat belopp är maximalt 300 000 kronor

Var gäller försäkringen?


Försäkringen gäller för skada som inträffar i hela världen.

Vilka är mina skyldigheter?






Lämna alltid korrekta uppgifter vid tecknandet av försäkringen.
Du är skyldig att betala premien, vid utebliven premie upphör försäkringen att gälla i enlighet med
försäkringsvillkoren.
Vid händelse av skada ska anmälan skickas in inom 12 månader och efterfrågad dokumentation biläggas.
Lämna alltid korrekta uppgifter i skadeärenden.
Du är alltid själv ansvarig för att den månatliga fakturan från kreditgivaren betalas utan dröjsmål, även under
pågående skadeärende.

När och hur ska jag betala?
Försäkringspremien inkluderas i din månatliga faktura från kreditgivaren och debiteras i enlighet med
överenskomna betalningstillfällen.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsperioden är 1 år, därefter förnyas försäkringen automatiskt med 1 månad i taget till dess att den sägs
upp, när du fyller 67 år eller när kreditavtalet med Thorn Svenska AB upphör.
Den maximala försäkringstiden är 60 månader. Därefter upphör försäkringen automatiskt att gälla.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen till upphörande vid nästa förfallodag genom att kontakta din
kreditgivare.

