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Forsikringsbeviset
Fullstendige vilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 NR. 69 (FAL)
Norsk lov for øvrig

Forsikringstaker
Forsikrede

yA Bank AS («yA Bank»)

Hva forsikringen
omfatter
Forsikringsytelser:

Ufrivillig
arbeidsledighet
eller permittering

Forsikring ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering, sykemelding, sykehusinnleggelse og dødsfall
på grunn av ulykke.



Sykemelding



Sykehusinnleggelse

Dødsfall grunnet
ulykke
Begunstigelse


Erstatning gis med kredittens ordinære månedsbeløp som skal betales som følge av kredittavtalen i
maksimalt 12 måneder per skadetilfelle, etter karenstid på 30 dager, ved ufrivillig arbeidsledighet eller
permittering over 30 dager, på minst 50% av samlet arbeidstid umiddelbart før tidspunktet da
arbeidsledigheten oppstod, forutsatt at den Forsikrede står til rådighet for arbeidsmarkedet, er
registrert som arbeidssøkende hos NAV arbeid og har fått utstedt meldekort og mottar dagpenger samt
ikke har frasagt seg muligheten til å arbeide.
Erstatning gis med kredittens ordinære månedsbeløp som skal betales som følge av kredittavtalen i
maksimalt 12 måneder per skadetilfelle, etter karenstid på 30 dager, ved sykemelding når den
Forsikrede blir sykemeldt i mer enn 30 dager til 50% av den samlede arbeidstiden som gjaldt for den
Forsikrede i den perioden som fulgte umiddelbart før tidspunktet for sykemeldingen.
Forsikredes ordinære månedsbeløp ved sykehusinnleggelse i mer enn totalt fem dager. For hver
påbegynte femdagersperiode ut over dette erstatter forsikringen ytterligere månedsbeløp, men ikke
mer enn 12 månedsbeløp.
Forsikredes gjeld til kredittgiver på tidspunktet for Forsikredes dødsfall, utbetales til den Forsikredes
dødsbo, maksimalt opp til NOK 50 000.
Erstatning tilfaller yA Bank som reduksjon av utestående balanse tilknyttet Forsikredes kredittkort i yA
Bank. yA Bank AS er sikrede under forsikringen.

Premie per
forsikringsperiode
Forsikringsperiode

Oppsigelse

Begrensninger av
forsikringsselskapets
ansvar

Forsikringsselskap
Skader meldes til
Frist for å melde
skade

Forsikringen gjelder i 36 måneder fra datoen Forsikringstaker har registrert Tilmeldingen, under
forutsetning av at premien er betalt og Forsikringsselskapet har overtatt ansvaret i henhold til
Forsikringsavtalen. Forsikringen opphører automatisk å gjelde ved utløpet av denne
Forsikringsperioden.
FAL § 3-6 er fraveket ved at det ikke gis ristorno ved oppsigelse fra Forsikrede i løpet av
Forsikringsperioden. Ristorno gis dersom yA Bank/Solid sier opp forsikringen i løpet av
Forsikringsperioden, og beregnes fra første hele måned etter opphør. Solid kan si opp forsikringen i
Forsikringsperioden i samsvar med reglene i FAL.
Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering: Dekningen gjelder kun for arbeidstakere. Erstatning
utbetales ikke ved arbeidsledighet eller permittering som følge av sesongarbeidsledighet, prøvetid,
vikariater, streik, ulovlig handling utført av den Forsikrede, frivilling arbeidsledighet, permittering eller
avskjedigelse grunnet forsømmelse, eller dersom den Forsikrede ikke mottar dagpenger fordi
vedkommende har uttømt sine rettigheter til å motta ytelser for dette fra folketrygden.
Sykemelding: Dekningen gjelder kun for arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Erstatning
utbetales ikke ved sykemelding hvis den Forsikrede ikke mottar sykepenger.
Sykehusinnleggelse: Dekningen gjelder bare alderspensjonister, førtidspensjonister, uførepensjonister
eller selvstendig næringsdrivende.
Dødsfall grunnet ulykke: Erstatning utbetales ikke ved skade som oppstår når; den Forsikrede er under
påvirkning av alkohol, andre rusmidler, beroligende medisiner eller narkotiske stoffer, under deltakelse i
risikofylt virksomhet, reise til destinasjoner som Utenriksdepartementet fraråder reise til, aktiv deltakelse
i kriminelle handlinger.
Generelt: Dekningen gjelder ikke forhold som direkte eller indirekte skyldes force majeure, erstatning
utbetales ikke for renter og avgifter som tilkommer på grunn av kontohavers betalingsforsømmelse, og
ikke for kreditt som er tatt opp etter at den Forsikrede har fått kjennskap til, eller burde hatt kjennskap til
hendelser som gir rett til erstatning. Forsikringen gjelder i Norden og opphold utenfor de nordiske
landene, forutsatt at oppholdet ikke varer lenger enn 12 måneder. Opphold utenfor Norden anses ikke å
bli avbrutt av tilfeldig kortvarige opphold i de nordiske landene for legebesøk, sykehus, forretningsreise,
ferie eller lignende. Se fullstendige vilkår og begrensninger i forsikringsvilkårene.
Solid Försäkringsaktiebolag NUF (Solid)
Solid Försäkringsaktiebolag NUF, c/o Resurs Bank, Postboks 979 Sentrum, NO-0104 Oslo,
E-post: laneskydd@solidab.se
Krav om utbetaling skal sendes til Solid uten ugrunnet opphold etter at den Forsikrede har fått
kjennskap til skaden. Krav grunnet arbeidsledighet eller sykemelding meldes ved utløpet av karenstiden
(30 dager). Solid foretar ikke utbetaling for skade som den Forsikrede melder senere enn ett år etter at
den forsikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.

Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran Forsikringsvilkårene ved motstrid. Forsikringsbeviset og Forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan
fravikes. Dersom det oppstår tvist mellom Forsikrede og forsikringsselskapet, kan hver at partene kreve nemndbehandling i samsvar med Lov om forsikringsavtaler
av 16. juni 1989 nr. 69. Klage som gjelder forsikringsselskapets skadebehandling kan rettes til: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, tlf: 23131960,
epost firmapost@finkn.no, Internett www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda er uavhengig og bistand i klagesaker er gratis.

