Eurocard BetalingsSikring®
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: AXA France IARD – Danmark og AXA France Vie - Danmark
Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Eurocard BetalingsSikring® er en frivillig gruppeforsikring. Forsikringen kan hjælpe dig med dine økonomiske
betalingsforpligtelser i de tilfælde den dækker. Forsikringen indfrier dit lån eller kredit, dog max. kr. 100.000 pr.
forsikringshændelse og max. kr. 300.000 i hele forsikringens løbetid. Se hvordan der erstattes i
forsikringsbetingelserne.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

For lønmodtagere:

Kvalifikationsperioden

Ufrivillig arbejdsløshed

Selvrisikoperioden

Midlertidig uarbejdsdygtighed

Sygdom eller personskade opstået

Kritisk sygdom

før tegning af forsikringen

Hospitalsindlæggelse

Tidsbegrænset ansættelse

Dødsfald
Er der nogen begrænsninger i
For selvstændige:

dækningen?

Midlertidig uarbejdsdygtighed

Ophører når du fylder 65 år

Kritisk sygdom

Max. udbetaling kr. 300.000 i

Hospitalsindlæggelse

forsikringens løbetid

Dødsfald

Max. udbetaling kr. 100.000 pr.
forsikringshændelse

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker 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 tegning af forsikringen.
Ved en forsikringshændelse skal du snarest muligt anmelde skaden til AXA

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringsgebyret for forsikringen betales månedligt forud på din Eurocard faktura. Første gang den 1. i
måneden efter forsikringens ikrafttræden.
Hvornår går dækningen fra og til?
Startdaton kan du se på dit forsikringsbevis. Forsikringen ophører ved 65 år, ved misligholdelse, ved
opsigelse eller ved afslutning af låne- og eller kreditaftalen.
Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikrede kan opsige aftalen når man selv ønsker det. Opsigelsesfristen er løbende måned +30 dage og
skal gøres skriftligt til Eurocard.

Fakta om SEB Kort BetalingsSikring®
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
BetalingsSikring. Du kan få de fuldstændige forsikringsbetingelser ved at henvende dig til SEB Kort, Postboks 351, 0900
København NV, tlf 36737405, e-mail: sebkort@sebkort.dk eller AXA, Postboks 701, 2605 Brøndby, tlf. 43 25 53 00, via 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
Er fyldt 18 år, men ikke 63 år, og

Er beskæftiget som lønmodtager i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 17 timer pr. uge, eller

Er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) og beskæftiget hermed i mere end 30 timer pr.
uge.

Er indforstået med, at sygdom eller personskade, som du har, eller burde have kendskab til ved forsikringens etablering og
som du senere anmelder, ikke er dækket af forsikringen,

Er indforstået med, at hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed eller
kendskab til din arbejdsgivers planer om for eksempel, sammenlægning, fusion, flytning af virksomheden, eller dele heraf,
nedskæringer, afskedigelser eller enhver anden planlagt konsekvens grundet virksomhedens dårlige resultater. Disse tilfælde
kan ikke senere føre til krav om forsikringsdækning hvis kravet har udspring i disse forhold.
Hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have, kendskab til:

Sygdom eller personskade, som senere måtte give anledning til, at du anmelder en forsikringshændelse om ufrivillig
arbejdsløshed, hospitalsindlæggelse, kritisk sygdom, dødsfald eller midlertidig uarbejdsdygtighed, er ikke dækket af
forsikringen.

Kommende arbejdsløshed, eller forhold som nævnt i punkt 5 ovenfor i dette afsnit, som senere måtte give anledning til
anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed, er ikke dækket af forsikringen.
Vi vil alligevel forsikre dig. Du er dog ikke berettiget til forsikringsdækning, som direkte eller indirekte relaterer sig til den
arbejdsløshed, sygdom eller personskade, som du havde, eller burde have, kendskab til på ethvert tidspunkt før forsikringens
etablering.
Dækningsomfang
BetalingsSikring dækker den månedlige betaling på dit kreditkort plus eventuel udestående saldo eller kredit ved fleksibel
betaling, hvis du bliver syg, ufrivillig arbejdsløs eller dør. Det er dig som hovedkortindehaver, der er dækket af
BetalingsSikringen. Det betyder, at forsikringen dækker, hvis du rammes af sygdom, arbejdsløshed eller dør. Den dækker
saldoen på køb og kredit på dit Eurocard, men også køb på et familiekort, hvis du har det tilknyttet dit kort. Det er dig som
hovedkortindehaver, der hæfter for betalingen, og kan tegne forsikringen.
Dækker ved ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, visse kritiske sygdomme og død. Sygemeldingen skal være
længere end 30 dage. Arbejdsløshed skal ligeledes mere end 30 dage. Ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed kan der
udbetales op til 100.000 kr. pr. skadestilfælde. Engangsudbetaling op til 100.000 kr. ved kritisk sygdom og død.
Maksimal dækning
Uanset hvor mange kreditter med vores forsikringsdækning du har hos SEB Kort, kan forsikringsydelsen aldrig overstige kr.
100.000 for en skade og kr. 300.000 i hele forsikringens løbetid.
Kvalifikationsperiode
Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder indenfor de første 120 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af
forsikringen. Desuden er ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder som følge af opsigelse, samt enhver form for mundtligt eller
skriftligt varsel herom, som indtræder eller afgives, indenfor de første 120 dage efter, forsikringens ikrafttrædelse, er ikke omfattet
af forsikringen og kan derfor aldrig medføre ret til udbetaling af forsikringsydelse. Dette er også gældende, selvom varsel eller
meddelelse om senere opsigelse først effektueres på et senere tidspunkt.
Midlertidig uarbejdsdygtighed, der indtræder, er opstået eller pådraget, indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt
i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder også selv om uarbejdsdygtigheden først anmeldes på et senere tidspunkt
Hospitalsindlæggelse der indtræder, er opstået eller pådraget, indenfor de første 30 dage efter at
Forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder også selv om hospitalsindlæggelsen
først anmeldes på et senere tidspunkt.
Kritisk sygdom, der indtræder, eller er opstået eller pådraget, indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, er
ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder også selv om sygdommen først anmeldes på et senere tidspunkt.
Dødsfaldsdækningen gælder straks ved forsikringens ikrafttræden.
Kendskab før køb af forsikringen
Kommende arbejdsløshed, sygdom eller personskade son du kender eller burde kende på købstidspunktet og som senere fører
til at du anmelder ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, er ikke dækket. Ligeledes er dødsfald som følge af
sygdom eller personskade kendt på købstidspunktet ikke dækket.
Dobbeltdækning
Der kan være dækning ved ufrivillig arbejdsløshed fra A-kassen eller private arbejdsløshedsforsikringer.

Der kan være dækning ved midlertidig uarbejdsdygtighed på livs-, ulykkes- og pensionsforsikringer. Der kan ved samme
forsikringsbegivenhed være mulighed for udbetaling fra flere personforsikringer – f.eks. både fra ulykkes- og livsforsikring.
Forsikringsformidlerens navn og adresse
SEB Kort, Postboks 351, 0900 København NV
Yder forsikringsformidleren rådgivning
SEB Kort 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 registreret i
SEB Kort A/S er registreret i Forsikring og Pensions Forsikringsagentregister, der kan ses på www.forsikringogpension.dk
Om forsikringsformidleren repræsenterer kunden eller handler på vegne af et forsikringsselskab
SEB Kort tilbyder BetalingsSikring i samarbejde med og på vegne af AXA. Der findes ikke noget indbyrdes ejerskab mellem
SEB Kort 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 SEB Kort modtager provision for at arbejde med
forsikringsformidlingen og, du har ret til at få oplyst provisionens størrelse. Du kan få oplyst denne ved at spørge SEB Kort.
Hvad skal jeg betale for BetalingsSikringen?
Prisen er 0,85% af den udestående saldo hver måned.
Hvordan anmelder jeg en skade
Ved anmeldelse af en skade bedes du rette henvendelse til AXA, tlf.: 43 25 53 00 eller e-mail: clp.dk.kundeservice@partners.axa
Hvordan fortryder jeg forsikringen
Du kan fortryde dit køb af BetalingsSikringen i 30 dage, efter du har modtaget forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. Du
skal rette skriftlig henvendelse til SEB Kort hvis du fortryder.
Hvordan opsiger jeg forsikringen
Du kan skriftligt opsige forsikringen til SEB Kort med løbende måned + 30 dages varsel til d. 1. i en måned.
Skatteforhold
Der er ikke fradragsret for forsikringsgebyret, som du betaler for forsikringsdækningen. Omvendt er du heller ikke skattepligtig af
forsikringsydelserne, som udbetales til SEB Kort.
Lovgivning
Forsikringen er underlagt dansk lovgivning og eventuelle tvister, der indbringes for en retslig instans vedrørende den indgåede
forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.
Sprog
Aftalevilkår, oplysninger samt henvendelser til SEB Kort og AXA kommunikeres på dansk.
Navn og adresse på forsikringsselskabet, hvor forsikringen tegnes
Forsikringsselskaberne bag forsikringen for ufrivillig arbejdsløshed, er AXA France IARD – Danmark (CVR nr. 40006303), og for
dødsfald, kritisk sygdom, midlertidig uarbejdsdygtighed og hospitalsindlæggelse er, AXA France Vie - Danmark (CVR nr.
40006168), begge er underlagt Finanstilsynet, finanstilsynet.dk. Kontaktoplysninger til de danske filialer er AXA, Postboks 701,
2605 Brøndby. Tel. +45 43 25 53 00. Selskaberne er filialer af AXA France Vie (med nr. 310 499 959) og AXA France IARD
(med nr. 722 057 460), - private aktieselskaber som er registreret i Nanterres selskabsregister i Frankrig. Selskabernes
hovedkontor: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrig, som er underlagt Fransk forsikringslov og Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00.

