Återbetalningsskydd för kredit
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: OP-Livförsäkrings Ab, 1030059-2, Helsingfors,
Finland

Produkt: Skydd vid bestående men på grund av olycksfall
och vid dödsfall

Komplett information om skyddet före och efter ingående av avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Återbetalningsskydd för kredit är en frivillig personförsäkring. Den hjälper den försäkrade eller den försäkrades förmånstagare att klara av
lånebetalningen i sådana ekonomiskt svåra livssituationer som försäkringen täcker. I försäkringen ingår skydd vid bestående men på grund av
olycksfall och vid dödsfall, och vid dem återbetalas det återstående försäkrade kreditbeloppet eller en del av det från försäkringen. Med ersättningen
avbetalas försäkrad kredit. Till den här försäkringen kan löntagare ansluta skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet och företagare skydd vid
arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom. De senare nämnda skydden redogörs för i ett separat faktablad för försäkringsprodukt.
Du kan teckna återbetalningsskydd för kredit, om du är 18–59 år gammal, frisk på det sätt som försäkringen förutsätter och har haft din hemort i
Finland de senaste 12 månaderna. Du kan teckna skyddet ensam eller som ett parskydd.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen betalar:

I försäkringen ingår inte

ʸ

det återstående försäkringsbeloppet om den
försäkrade avlider

X

ett försäkringsfall som har inträffat innan försäkringen
trädde i kraft

ʸ

det återstående försäkringsbeloppet eller en del av
det om den försäkrade skadas på grund av ett olycksfall. Det belopp som ersätts är

X

ett bestående men av invaliditetsklass 4 eller lägre.

40 % i invaliditetsklass 4
50 % i invaliditetsklass 5
60 % i invaliditetsklass 6
70 % i invaliditetsklass 7
80 % i invaliditetsklass 8
90 % i invaliditetsklass 9
100 % i invaliditetsklasserna 10–20

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Ett bestående men på grund av olycksfall ersätts inte, om
orsaken till skadan är
en operation eller ett annat medicinskt ingrepp som inte
har utförts för behandling av en skada som orsakats av
olycksfallet
giftverkan av alkohol eller läkemedel.
Vid dödsfall ersätts inte
självmord som har begåtts innan ett år har förflutit från
försäkringens början.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller överallt i världen.

Vilka är mina skyldigheter?
ʸ

Då du ansöker om försäkring ska du ge de uppgifter som försäkringsbolaget ber om.

ʸ

Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då avtalet ingicks
eller som antecknats i försäkringsbrevet.
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När och hur ska jag betala?
Försäkringspremien ska betalas månatligen senast på förfallodagen.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Återbetalningsskyddet för kredit träder i kraft den dag som anges i försäkringsansökan, förutsatt att försäkringsbolaget kan bevilja
försäkringen.
Försäkringsskyddet upphör när den försäkrade har fyllt 65 år. Vid parskydd upphör försäkringen när den äldre av de försäkrade fyller 65
år. Försäkringen upphör också då försäkringstiden har löpt ut eller då en engångsersättning till fullt belopp har betalats ur försäkringen.
Övriga orsaker till att försäkringen upphör räknas upp i punkt 3.3 i försäkringsvillkoren.
Försäkringen upphör också om försäkringstagaren säger upp den. Också försäkringsbolaget kan i vissa fall säga upp försäkringen.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligt.

