Forsikring Advisa Trygghetsforsikring
Faktablad for forsikringsprodukt (Gjelder fra 1.2.2022)
Selskap: AmTrust International Underwriters DAC

Produkt: Trygghetsforsikring

Denne forsikringen er utviklet av AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer: 169384)
gjennom sin representant i Sverige, AmTrust Nordic AB (organisasjonsnummer: 556671-5677). Dette dokumentet
skal kun betraktes som et sammendrag av hva forsikringen dekker, for å hjelpe deg med å ta en velfundert
beslutning før kjøp. Ytterligere informasjon om hva forsikringen omfatter finner du i før- og etterkjøpsinformasjonen,
og fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder finner du i
forsikringsbeviset og i forsikringsvilkårene.
Ta deg tid til å lese dette faktabladet, slik at du forstår forsikringens omfang og begrensninger, samt noen viktige
forutsetninger for forsikringens gyldighet.
Hva slags forsikring handler det om?
Kollektiv betalingsforsikring med forsikringsytelser dersom du blir Sykmeldt, Omsorg for nærstående eller blir
Arbeidsledig/permittert.Du kan velge å kjøpe familiedekning som inkluderer medforsikret.
Hva dekkes av forsikringen?

✓ Ufrivillig tap av arbeid – hvis du blir helt og
ufrivillig arbeidsledig eller permittert i
forsikringstiden (denne dekningen gjelder
kun for personer som er fast ansatt i
minimum 50 % stilling mot betaling hos en
enkeltperson eller i en
organisasjon/selskap) utbetaler
forsikringen ytelser tilsvarende som for
sykmelding.
✓ Sykmelding – hvis du blir 100 % sykemeldt
som følge av sykdom eller ulykke i
forsikringstiden utbetaler forsikringen
ytelser en andel av månedlige kostnader
som låne-, leie-, abonnementskostnader
samt andre kostnader til livsopphold for
forsikringstaker
✓ Omsorg for nærstående – hvis du har
mottar 100 % stønad fra NAV når en i
familien eller en nærstående er blitt syk.
Dette være seg pleiepenger for sykt barn,
pleiepenger for personer over 18 år og
pleiepenger i livets sluttfase. Forsikringen
utbetaler en ytelse tilsvarende som for
sykmelding.

Hva dekkes ikke av forsikringen?
 Alle kirurgiske inngrep (f.eks. kosmetisk
kirurgi) som ikke er medisinsk nødvendige for
å bevare eller opprettholde din livskvalitet, og
som utføres kun etter forespørsel fra deg
som forsikret.
 Profesjonell idrettsutøvelse
 Dersom det forekommer regelmessig eller
sesongpreget arbeidsledighet innenfor ditt
yrke, eller
 Arbeidsledigheten skyldes avskjed eller
oppsigelse som følge av ditt eget forhold,
eller
 Arbeidsledigheten skyldes at du har deltatt i
en streik eller lockout eller en ulovlig
handling, eller
 Du pensjonerer deg fra fast arbeid
 Arbeidsledigheten inntreffer eller varsles
innen 90 dager etter startdato
 Du ikke var i fast arbeid sammenhengende i
6 måneder hos samme arbeidsgiver
umiddelbart før du ble Arbeidsledig

Er det noen begrensninger i dekningen?
 Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelse
for arbeidsledighet, hvor arbeidsgiver før
tegning, har avholdt drøftingsmøter om
masseoppsigelser eller permitteringer i
henhold til Arbeidsmiljøloven §15-2, eller har
sendt melding om
masseoppsigelser/permitteringer til Arbeidsog Velferdsetaten i hen-hold til
Arbeidsmarkeds- loven § 8, og hvor Forsikredes arbeidsledighet har sammenheng med
disse møtene eller disse meldingene.

Hvor gjelder forsikringen?
✓

Forsikringen gjelder for deg og medforsikret som bor i Norge og er medlem av norsk folketrygd

Hva er mine forpliktelser?
•
•
•
•
•

Oppgi alltid korrekt informasjon ved tegning av forsikringen.
Du er forpliktet til å betale premien, ved manglende premie opphører forsikringen i henhold til forsikringsvilkårene.
Du er alltid ansvarlig for at den månedlige fakturaen for din restgjeld betales uten opphold, også under pågående skade.
Ved skade skal skademelding sendes inn umiddelbart og nødvendig dokumentasjon vedlegges.
Oppgi alltid korrekt informasjon ved skademelding.

Når og hvordan skal jeg betale?
Premien faktureres- og betales månedlig via Avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen å gjelde?
Forsikringen gjelder fra datoen Sambla har registrert forsikringen din, forutsatt at forsikringspremien er betalt
senest på forfallsdag , og fornyes månedlig.

Hvordan kan jeg si opp avtalen?
Du kan når som helst si opp forsikringen med 30 dagers skriftlig varsel.

