Forsikringsbevis
Betalingsforsikring Kort

Forsikringsvilkårene fremgår av følgende dokumenter:
▪ Forsikringsbeviset
▪ Forsikringsvilkårene
▪ Lov om forsikringsavtaler av 16. Juni, 1989 (FAL)
▪ Norsk lov forøvrig
Forsikringstaker

DNB Bank ASA

Hva forsikringen omfatter

Forsikring ved dødsfall, arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke, arbeidsledighet/ permittering,
kritisk sykdom og sykehusinnleggelse

Forsikringsytelse
▪ Dødsfall

Utestående balanse på dødsfallstidspunktet, maksimert til NOK 100.000,-

▪ Arbeidsuførhet

En månedlig ytelse på 7 % av utestående balanse den dagen forsikrede blir 100 % sykemeldt,
maksimert til NOK 13.000 i måneden i 12 måneder og til NOK 100.000,- totalt. Hvis forsikrede fortsatt er 100 % arbeidsufør etter å ha mottatt 12 månedlige utbetalinger, innfris utestående balanse på
hendelsesdato. Det gjøres fradrag for tidligere utbetalte ytelser som gjelder samme forsikringstilfelle.

▪ Arbeidsledighet/permittering

(gjelder kun for arbeidstakere,
ikke selvstendig
næringsdrivende)

En månedlig ytelse på 7 % av utestående balanse den dagen forsikrede blir arbeidsledig/permittert,
maksimert til NOK 13.000,- i måneden i 12 måneder og til NOK 100.000,- totalt. Hvis forsikrede fortsatt er
100 % arbeidsledig/permittert etter å ha mottatt 12 månedlige utbetalinger, innfris utestående balanse på
hendelsesdato. Det gjøres fradrag for tidligere utbetalte ytelser som gjelder samme forsikringstilfelle.

▪ Kritisk sykdom

Utestående balanse den dagen forsikrede første gang får diagnosen av en kritisk sykdom som er
dekket under forsikringen, maksimert til NOK 100.000,-

▪S
 ykehusinnleggelse
(gjelder kun for selvstendig
næringsdrivende, ikke
arbeidstakere)

En månedlig ytelse på 7 % av utestående balanse den dagen forsikrede blir innlagt på sykehus,
maksimert til NOK 13.000 i måneden i 12 måneder og til NOK 100.000,- totalt.

Begunstigelse

Erstatning tilfaller DNB Bank ASA som reduksjon av utestående balanse tilknyttet
forsikredes kredittkort i DNB Bank ASA

Sikrede

DNB Bank ASA.

Premie pr. måned

0,7 % av utestående saldo pr. måned, herav går 40 % provisjon til DNB Bank ASA som
forsikringsagent for å dekke salgs-, markedsførings-, etablerings- og administrasjonskostnader.

Forsikringsperiode

Forsikringen begynner å gjelde når DNB Bank ASA har registrert innmeldingen, og opphører når det
første av de forhold som følger av forsikringsvilkårenes punkt 12 inntreffer

Begrensning av forsikringsselskapets ansvar

Forsikringsdekningene begynner å gjelde når forsikrede har bekreftet at han/hun er arbeidsfør
i heltidsarbeid i Norge (minst 16 timer i uken) eller er selvstendig næringsdrivende. Forsikringen
omfatter bare sykdom, symptomer eller skade som forsikrede på tegningstidspunktet ikke er kjent
med vil medføre fremtidig undersøkelse, behandling eller sykehusopphold.
Arbeidsuførhet – Forsikrede har kun rett til uføreerstatning dersom sykemeldingen skyldes
sykdom som har vist symptomer etter 30 dager fra forsikringens startdato. Retten til uføreerstatning inntrer etter at forsikrede har vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende.
Kritisk sykdom – Forsikringsselskapet svarer ikke for kritisk sykdom som har vist symptomer
innen 30 dager etter forsikringens startdato.
Arbeidsledighet/permittering – Forsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsledighet/permittering
der forsikrede mottar varsel om dette innen de første 90 dager etter at forsikringen er satt i kraft.
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Sykehusinnleggelse – Forsikrede har rett til erstatning ved sykehusinnleggelse med varighet i
minste 7 dager. Det utbetales ingen ytelse for de første 7 dagene. Retten inntrer kun for sykdom
som har vist symptomer etter 30 dager fra forsikringens startdato.
Forsikringsselskap

DNB Forsikring AS.

Skader meldes til

DNB på telefon 41 66 30 44 eller på e-post: betalingsforsikring.liv@dnb.no

Frist for å melde skade

Ved skade skal forsikringsselskapet varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller
dersom kravet ikke er meldt innen ett – 1 år etter at forsikrede har fått kunnskap om de forhold
som begrunner kravet

Sikkerhetsforskrifter

Ved ulykkesskade eller sykdom skal forsikrede uten ugrunnet opphold oppsøke lege og følge
foreskrevet behandling. Selskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved skade som er
forårsaket av forsikredes forsettelige eller grovt uaktsomme handling

Skattemessige forhold

Månedlige ytelser som følge av midlertidig arbeidsuførhet, arbeidsledighet, og sykehusinnleggelse
er skattepliktig etter Skattelovens § 5-10. Ytelsene vil bli utbetalt uten skattetrekk, men innberettes
til skattemyndighetene og blir tatt med i skatteoppgjøret for det skatteåret det gjelder

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Dersom det oppstår
tvist mellom forsikrede og forsikringsselskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69. Klage som gjelder forsikringsselskapets skadebehandling
kan rettes til: Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Kontoret er uavhengig, og bistand i klagesaker er gratis.
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