Hvis du mister din faste indtægt
– hvad så?
ØkonomiSikring® er tryghed,
hvis du mister dit job
eller bliver syg

ØkonomiSikring® er tryghed i hverdagen
Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000 kr. om måneden i dagpenge,
endda før skat. Er det nok til, at du kan betale dine lån og kreditter, hvis du pludselig mister
din faste indtægt ved arbejdsløshed eller sygdom?

ØkonomiSikring® dækker både lån og kreditter

Med ØkonomiSikring® får du en forsikring, som giver dig økonomisk hjælp, når du har
allermest brug for det.
ØkonomiSikring® dækker nemlig betalingen på dit lån eller din kredit, hvis du bliver ufrivilligt
arbejdsløs eller uarbejdsdygtig i mere end 60 dage.
Du kan knytte en forsikring til hvert lån eller kredit, du har i Nordea Finans. Du skal
være opmærksom på, at uanset hvor mange lån/kreditter du forsikrer, kan den samlede,
månedlige udbetaling fra ØkonomiSikring® aldrig overstige 10.000 kr.

Sådan gør du

Ring til Nordea Finans på telefon 7033 0430 for at bestille ØkonomiSikring®.
Din ØkonomiSikring® træder i kraft, når vi modtager din bestilling. Herefter bekræfter vi aftalen
skriftligt, ligesom du får tilsendt dit forsikringsbevis og forsikringsbetingelser, så du kan holde liv
i lånet, selvom du bliver syg eller opsagt fra dit job.

For at kunne få ØkonomiSikring® skal du være:

 mellem 18 og 60 år
 kunde i Nordea Finans
 ansat som lønmodtager i Danmark og aflønnet for min. 16 t/uge eller
 være selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og beskæftiget hermed i min. 30 t/uge

Bør du sikre dit lån eller din kredit?

 Kan du tåle at gå væsentligt ned i indkomst?
 Kan du stadig betale de faste udgifter som fx huslejen, bilen, telefonen?
 Har du stadig råd til skiferien, eller hvad du holder af at gøre, når du har fri?
 Kan du undvære bilen, computeren eller internetforbindelsen?
 Kan du fortsat betale afdragene på lån og kontokort?
Hvis du kan svare nej til bare ét af spørgsmålene, bør du overveje at sikre dit lån eller din kredit
med ØkonomiSikring®.

Det koster ØkonomiSikring®
Hvad koster ØkonomiSikring®?

Har du et lån, koster det 5,20 % af den månedlige betaling på dit lån. Betaler du 500 kr. hver
måned, koster det kun 26 kr. pr. måned.
Har du en kredit, koster det 0,17 % af din saldo. Har du trukket 10.000 kr. på din kredit,
koster det kun 17 kr. pr. måned.

Når du har en kredit

Når du har et lån

Saldo på kredit

Præmie pr. måned*

Betaling pr. måned

Præmie pr. måned*

5.000 kr.

8,50 kr.

250 kr.

13,00 kr.

10.000 kr.

17,00 kr.

500 kr.

26,00 kr.

20.000 kr.

34,00 kr.

750 kr.

39,00 kr.

25.000 kr.

42,50 kr.

1.000 kr.

52,00 kr.

30.000 kr.

51,00 kr.

1.500 kr.

78,00 kr.

*Præmien er excl. Skadesforsikringsafgift til staten, som udgør 1,1 % af den månedlige præmie og opkræves sammen med denne.

Hvad dækker ØkonomiSikring®?
Dækning
Ufrivillig arbejdsløshed
(for lønmodtagere)
Midlertidig uarbejdsdygtighed pga.
sygdom eller ulykke

Selvrisikoperiode*
30 dage

30 dage

OptjeningsHvad dækkes?
periode**
30 dage

Den månedlige betaling - dog max. 10.000 kr. pr.
måned.*** De første 180 dage, efter du tegner
ØkonomiSikring®, kan du ikke anmelde ufrivillig
arbejdsløshed.

30 dage

Den månedlige betaling - dog max. 10.000 kr.
pr. måned.*** De første 30 dage, efter du tegner
ØkonomiSikring®, kan du ikke anmelde midlertidig
uarbejdsdygtighed.

*Selvrisikoperiode: Den periode der skal gå fra første ledighedsdag/første sygedag og inden
optjeningsperioden begynder. Du vil ikke modtage forsikringsydelse for denne periode.
**Optjeningsperiode: Den periode der skal gå fra udløb af selvrisikoperioden til du kan få
udbetalt første forsikringsydelse.
***Gælder uanset hvor mange lån, du har valgt at forsikre med ØkonomiSikring®

Fakta om ØkonomiSikring®
I denne brochure får du et sammendrag
af indholdet i ØkonomiSikring®. Du får
automatisk forsikringsbetingelserne
sammen med forsikringsbeviset. Du
kan også få forsikringsbetingelserne
ved at henvende dig til Nordea Finans,
Postboks 850, 0900 København C på
telefon 7033 0430, e-mail:
nfd-kundeservice@nordea.com, eller til
AXA, Kirkebjerg Allé 86B, 2605 Brøndby, telefon 4325 5300, e-mail:
clp.dk.kundeservice@partners.axa.
Dækningsomfang
Bliver du ufrivilligt arbejdsløs eller
midlertidigt uarbejdsdygtig, betaler vi
den månedlige betaling på dit lån eller
din kredit i Nordea Finans i op til 12
måneder pr. periode. Bliver du
arbejdsløs eller uarbejdsdygtig flere
gange, betaler vi i alt op til 36 måneder.
Den første udbetaling sker efter 60
dages sammenhængende ufrivillig
arbejdsløshed eller midlertidig
uarbejdsdygtighed. Dækningen for
ufrivillig arbejdsløshed omfatter kun
lønmodtagere og ikke selvstændige
erhvervsdrivende. Du skal på tegningstidspunktet være fyldt 18 år, men ikke
60 år.
Pris
For lån koster forsikringen hver måned
5,20 % af den månedlige betaling. For
kreditter koster denne forsikring hver
måned 0,17 % af restgælden på kreditten. Præmien forfalder månedsvis forud
sammen med en Skadesforsikringsafgift
til Staten på 1,1 %, som beregnes af
den månedlige præmie.

Kvalifikationsperiode ved
ufrivillig arbejdsløshed
Arbejdsløshed, opsigelse eller varsel
herom inden for de første 180 dage,
efter at forsikringen er trådt i kraft, er
ikke dækket. For at få udbetalinger skal
du have haft arbejde de forudgående
12 sammenhængende måneder med
mindst 16 timer om ugen.
Kvalifikationsperiode ved
midlertidig uarbejdsdygtighed
Midlertidig uarbejdsdygtighed, der
indtræder inden for de første 30 dage,
efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke
dækket. For at få udbetalinger skal du
være beskæftiget som lønmodtager eller
selvstændig erhvervsdrivende.
Fortrydelsesret
Du kan, ved at skrive til Nordea Finans,
fortryde dit køb af ØkonomiSikring® i 14
dage, efter du har modtaget forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne.
Kendskab ved køb
Kommende arbejdsløshed, sygdom
eller personskade, som du kender eller
burde kende på købstidspunktet, og
som senere medfører, at du anmelder
ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig
uarbejdsdygtighed, er ikke dækket.
Arbejdsløshed ved udløb af vikariater og
kontraktansættelser er 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. Bemærk dog, at der ved
samme forsikringsbegivenhed kan være
mulighed for udbetaling fra flere

personforsikringer – fx både fra
ulykkes- og livsforsikring.
Maksimal dækning
Ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed kan der, uanset
antallet af lån eller kreditter med ØkonomiSikring® tilknyttet, maksimalt udbetales 10.000 kr. pr. måned.
Skatteforhold
Der er ikke fradragsret for forsikringsgebyret, som du betaler for forsikringsdækningen. Omvendt er du heller ikke
skattepligtig af forsikringsydelserne, som
udbetales til Nordea Finans.
Forsikringens løbetid
Forsikringsaftalen træder i kraft, når du
har underskrevet forsikringserklæringen
og sendt den til Nordea Finans. Den
gælder i en måned ad gangen og bliver
automatisk fornyet med mindre aftalen
bliver opsagt. Forsikringen udløber
automatisk ved udgangen af det
kalenderår, hvori du fylder 60 år.
Opsigelse af forsikringsaftalen
Du kan skriftligt opsige forsikringen med
mindst en måneds varsel til en forfaldsdag, der altid er den 1. i hver måned.
Ved ufrivillig arbejdsløshed eller
midlertidig uarbejdsdygtighed
Hvis du får brug for forsikringen, fordi du
bliver ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidigt uarbejdsdygtig, skal du henvende
dig til:
AXA, Kirkebjerg Allé 86B, 2605 Brøndby, telefon 4325 5300, e-mail:
clp.dk.kundeservice@partners.axa.
Sprog
Aftalevilkår og oplysninger er på dansk.

Lovvalg
Denne forsikring er underlagt dansk
lovgivning og eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende
den indgåede forsikringsaftale, afgøres
efter dansk ret, ved danske domstole og
efter retsplejelovens regler om værneting.
Forsikringsformidling
Nordea Finans tilbyder ØkonomiSikring® i samarbejde med AXA. Der
findes ikke noget ind-byrdes ejerskab
mellem Nordea Finans og AXA. Nordea
Finans er registreret i Forsikring & Pensions Forsikringsagentregister, der kan
ses på www.forsikringenshus.dk/agentregister. AXA betaler Nordea Finans en
provision til dækning af udgifterne ved
at formidle Økonomi-Sikring®. Du kan
få oplyst størrelsen af denne, ved at
spørge Nordea Finans.
Forsikringsselskab
Dækningen er tegnet i Financial
Insurance Company Limited, Denmark,
CVR-nr. 20640405, filial af Financial
Insurance Company Limited, engelsk
skadesforsikringsselskab registreret i
England under nr. 1515187. Selskabet,
der er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og omfattet af Garantifonden for
skadesforsikringsselskaber, markedsføres under navnet AXA.

Nordea Finans hjælper dig
hele vejen
Når man behandler utallige anmeldelser
hvert år, kan der være enkelte, som er
utilfredse med afgørelsen af deres sag.
Sker det for dig, behøver du ikke være
bekymret. AXA og Nordea Finans har
nemlig oprettet et Fællesnævn, som
består af to repræsenter fra forsikringsselskabet og to fra Nordea Finans. Hvis
du er utilfreds med en afgørelse, kan
du klage til Fællesnævnet, som
kigger på din sag med neutrale
briller. Det er din garanti for
en helt fair afgørelse.

03004 . 05.17 . Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København . Trykt af Zignature

Hvordan klager du?
Vil du klage, skal du kontakte AXA. Hvis
du ikke får medhold, kan du klage til
Ankenævnet for Forsikring, som AXA er
tilsluttet.
Du kan få et særligt klageskema hos
AXA eller hos Ankenævnet for Forsikring,
Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon 3315 8900.

