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Förköpsinformation
Här lämnas den information som försäkringsgivare ska lämna till dig enligt lag innan du köper försäkring.
Informationen ska underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen och det är viktigt att du läser hela
informationen. Det här är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar. Försäkringen innehåller viktiga
begränsningar och undantag. Några av de viktigaste begräsningarna framgår under rubriken ”Viktiga
begränsningar och undantag”. Observera att förköpsinformationen endast är en kortfattad översikt av
försäkringen. Fullständig information om vad försäkringen omfattar hittar du i försäkringsvillkoren.

Försäkringen i korthet
Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring som är tecknad på grundval av det gruppavtal som träffats mellan
Thorn Svenska AB (”Thorn”) och AmTrust International Underwriters DAC (”AmTrust”). Låntagare hos Thorn
kan ansluta sig till försäkringen.
Om du under 2 månader i följd drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga som följer av
sjukdom eller olycka ersätter försäkringen din avtalade månadskostnad för ränta och amortering, dock högst i 12
månader. Ersättning lämnas fr.o.m. den 3:e månaden räknat från skadedagen.
Vid dödsfall på grund av sjukdom eller olycksfall, lämnar försäkringen ersättning motsvarande låneavtalets
kvarvarande skuld på skadedagen, dock högst SEK 300 000.

Vem kan teckna försäkringen
Försäkringen kan tecknas av den/de personer som ingått låneavtal med Thorn under förutsättning att personen
vid anslutningen till den frivilliga gruppförsäkringen är minst 18, men under 66 år, fullt frisk och arbetsför, bosatt
och arbetar i Sverige, inte har kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd eller personskada samt inte har
kännedom om förestående varsel eller kommande arbetslöshet. Observera att Thorn inte bedriver rådgivning och
inte utför någon krav- och behovsanalys avseende försäkringen.

När försäkringen gäller
Försäkringsperioden är 1 år, därefter förnyas försäkringen automatiskt med en 1 månad i taget till dess att
försäkringen sägs upp eller når slutdatum.

Exempel på när försäkringen inte gäller
Exempel på när försäkringen inte lämnar ersättning vid ofrivillig arbetslöshet:
-

deltidsarbetslöshet, säsongarbetslöshet, arbetslöshet efter tillfällig eller tidsbegränsad anställning, t.ex.
provanställning, vikariat eller projektanställning;
uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd när försäkringen tecknandes;
arbetslöshet när du inte är anmäld som arbetssökande till Arbetsförmedling;
arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet;
arbetslöshet som beror på strejk eller olagligt handlande av försäkringstagaren.

Exempel på när försäkringen inte lämnar ersättning vid tillfällig arbetsoförmåga som:
-

inträffar under kvalificeringstiden;
har samband med medvetet självförvållad kroppsskada;
orsakats av sjukdom, symptom eller skada som visat sig före försäkringens tecknande även om
diagnosen kunnat fastställas först efter försäkringens ikraftträdande; eller
beror på alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk.

Exempel på när försäkringen inte lämnar ersättning vid dödsfall:
-

självmord inom ett år från försäkringens tecknande; eller
dödsfall till följd av sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada, som den försäkrade kände till före
försäkringens tecknande.
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Viktigt
Försäkringen gäller med en kvalificeringstid om 3 månader. Det innebär att försäkringen inte lämnar ersättning
under de 3 första månaderna från försäkringens startdatum.

Självrisk
Försäkringen gäller utan avdrag för självrisk.

Försäkringen kostar
Priset för försäkringen är 8 procent (%) av lånets kostnad för ränta och amortering under försäkringsperioden.

Viktiga begränsningar och undantag
I försäkringen finns olika begränsningar. Det finns t.ex. generella undantag som innebär att försäkringen inte
gäller i vissa situationer. Sådana generella undantag är bl.a. att försäkringen inte täcker allvarlig sjukdom eller
dödsfall till följd av kosmetisk kirurgi, kriminella handlingar eller alkoholmissbruk. Du kan läsa mer om vilka
begränsningar och undantag som gäller för respektive skadehändelse genom att läsa de fullständiga
försäkringsvillkoren.

Möjlighet att påverka omfattningen av försäkringen eller premien
För denna försäkring är det inte möjligt att genom eget val påverka försäkringens omfattning eller premie.

Ångerrätt
Du har 30 dagars ångerrätt för denna försäkring. För att utnyttja ångerrätten kontakta Thorn. Försäkringen sägs
då upp från begynnelsedagen.

Vägledning
Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215,
104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras tjänst för
oberoende vägledning, Hallå konsument, som du når på www.hallakonsument.se, telefon 0771-525 525.
Du kan även få vägledning av din kommunala konsumentvägledare.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för försäkringen är AmTrust International DAC som i Sverige representeras av dess
generalagent; AmTrust Nordic AB.

Om vi inte kommer överens
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada kan beslutet prövas av
försäkringsgivaren genom att försäkringstagaren kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47
Stockholm, telefon 08-440 38 20. Det finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Försäkringstagaren har även
möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

Klagomål
Vid klagomål kring hantering av ditt försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på ovanstående adress eller
skriv till klagomal@amtrustgroup.com.

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till försäkringsgivaren eller dess generalagent AmTrust Nordic AB, behandlas i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information om hur personuppgifter
behandlas finns på www.amtrustnordic.se.
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Information om försäkringsförmedling
Nedanstående information lämnas i enlighet informationskraven i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Anknuten försäkringsförmedlare
Thorn Svenska AB, org.nr. 556136-8480 (”Thorn”), är en anknuten försäkringsförmedlare till AmTrust
International Underwriters DAC, reg.nr. 169384 (”AmTrust”). Thorn är registrerat hos Bolagsverket. Thorns
tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan. Verksamheten övervakas av
Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för anknutna försäkringsförmedlare. Vidare står Thorn under tillsyn
av Konsumentverket avseende marknadsföring och reklam.
Thorns tillstånd innebär att Thorn får förmedla följande skadeförsäkringar:


Försäkringsklass 16 (Annan förmögenhetsskada)

Thorn har ett avtal med AmTrust som innebär att Thorn endast förmedlar försäkringar för AmTrust. Bolaget utför
inte någon opartisk och personlig analys. Thorn ägs inte till någon del av AmTrust och AmTrust ägs inte till någon
del av Thorn.
AmTrust ansvarar för ren förmögenhetsskada som Thorn eventuellt orsakar sin kund, eller någon annan som
härleder sin rätt från kunden, i samband med försäkringsförmedling.

Administration och skadereglering
Denna försäkring administreras av ADIS A/S, cvr-nr 30351894 (”ADIS”). ADIS utför även skadereglering på
uppdrag av försäkringsgivaren AmTrust.

Ersättning
När Thorn förmedlar försäkringar erhåller bolaget ersättning. För förmedling av försäkringen erhåller Thorn
ersättning med 60% av inbetald försäkringspremie. ADIS erhåller ersättning med 11% av inbetald
försäkringspremie. Ersättningen erhåller ADIS bl.a. för administration av försäkringen samt för skadereglering.
Thorn och ADIS har inte rätt till någon ytterligare ersättning än den ersättning som framgår ovan.

Klagomål
Om du som kund vill framföra klagomål mot Thorn rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta
klagomalsansvarig@thorn.se eller via brev Thorn Svenska AB, Klagomålsansvarig, Box 1315, 171 25 Solna.
Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt. Klagomål kommer att behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.
Klagomålet kommer besvaras snarast och om Thorn inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att
klagomålet kommit in till Thorn kommer Thorn att kontakta dig och förklara orsaken till detta samt informera om
när Thorn kan förväntas lämna ett svar.
Om en tvist uppstår mellan dig och Thorn kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument
kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Kontaktuppgifter Thorn

Kontaktuppgifter ADIS

Thorn Svenska AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna
Telefon: 020-24 24 24
E-post: info@thorn.se

ADIS A/S
Strandgade 4 c
1401 Köpenhamn K, Danmark
Telefon: 08-697 40 09
E-post: betalskydd@adis.as
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Kontaktuppgifter myndigheter
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se, finansinspektionen@fi.se
Bolagsverket
851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se
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