Forsikringsbevis
LOfavør MasterCard Betalingsforsikring
Forsikringstaker: SpareBank 1 Forsikring AS, Postboks 778
Sentrum, 0106 Oslo.
Forsikringsgiver: BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org. nr.
516406-0567 og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr.
516406-0559, Box 24110, SE 400 22 Gøteborg, Sverige.
Forsikringen administreres av: SpareBank 1 Kredittkort AS, org nr.
975 966 453, Søndre gate 4, 7011 Trondheim

Betalingsforsikring er en kollektiv gruppeforsikring
som gjelder for privatpersoner som er innehaver av
gyldig LOfavør MasterCard, er fylt 18 år, bosatt i Norge
og registrert i Folkeregisteret. Forsikringen gjelder fra
den dagen kortet er utstedt. Forsikringsbeviset gir kun
en kortfattet beskrivelse, se forsikringsvilkårene for
fullstendige bestemmelser.
Hvilke dekninger er inkludert i forsikringen
•
Fullt tap av arbeidsførhet (”Sykdom/ulykke”): hvis du blir
100 prosent sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende i
Forsikringsperioden
•
Ufrivillig arbeidsledighet (”Arbeidsledighet/permittering”): hvis
du blir 100 prosent ufrivillig arbeidsledig eller 100 prosent
permittert, og er uten arbeid i minst 30 dager sammenhengende i Forsikringsperioden. Gjelder ikke selvstendig
næringsdrivende.
•
Sykehusopphold: hvis du blir innlagt på sykehus i Forsikringsperioden. Gjelder kun for Selvstendig næringsdrivende.
•
Kritisk sykdom: hvis du blir diagnostisert med Kritisk sykdom i
Forsikringsperioden.
•
Dødsfall: Hvis Forsikrede dør i forsikringsperioden.
Du må reservere deg ut av forsikringsordningen hvis:
a) Du ikke er helt arbeidsfør eller har vært sykemeldt i mer enn
30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene,
b) Du har sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller
indirekte kan føre til Dødsfall eller Kritisk sykdom
c) Du ikke er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende i minst
16 timer i uken som arbeidstaker i minst seks sammenhengende måneder umiddelbart før kjøp av forsikringen
d) Du er kjent med at arbeidsgiver, før inntreden i forsikringsordningen,
1. har avholdt drøftingsmøter om masseoppsigelser eller
permitteringer, eller
2. har sendt melding om masseoppsigelser eller permit
teringer til myndighet i henhold til arbeidsmarkedsloven
e) Din arbeidsgiver, før inntreden i forsikringsordningen,
1. har gitt deg personlig varsel eller betinget varsel om
arbeidsledighet eller permittering, eller
2. har sendt melding om mulig nedbemanning/permittering
		
som har blitt gjort allment tilgjengelig på arbeidsplassen
		
og/eller for allmenheten
Reservasjon og oppsigelse
Du kan når som helst si opp forsikringen. Om du ikke oppfyller
vilkårene for å tre inn i forsikringsordningen skal du si opp
forsikringen så raskt som mulig, og senest i løpet av de første 90
dagene. Du kan si opp skriftlig eller muntlig ved å henvende deg
til SpareBank 1 Kredittkort AS. Du er ikke forsikret og har ikke rett til
erstatning hvis du ikke oppfyller punktene a) til e), og dette gjelder
også i de første 90 dagene.

Versjon 1.5

Om erstatningen
Erstatning for Sykdom/ulykke, Sykehusopphold og Arbeidsledighet/permittering beregnes per dag og utgjør 1/30 av
Månedlig erstatning (5 % av Utestående saldo). Ved Dødsfall og
Kritisk sykdom utbetales et beløp tilsvarende Utestående saldo
med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag på Skadedato. Erstatning kan utbetales ved Sykdom/ulykke, Sykehusopphold eller Kritisk sykdom forutsatt at Skadedato inntreffer
mer enn 30 dager etter at forsikringen er trådt i kraft. Erstatning
kan utbetales ved Arbeidsledighet/permittering forutsatt at
Varslingsdato og Skadedato inntreffer mer enn 90 dager etter at
forsikringen er trådt i kraft. Erstatning utbetales ikke for de første
30 dagene for Sykdom/ulykke og Arbeidsledighet/permittering.
Ved Sykehusopphold utbetales ingen erstatning for de første 7
dagene. Erstatningen utbetales til SpareBank 1 Kredittkort AS som
godskriver ditt kredittkort. Periodiske/månedlige ytelser anses å
erstatte løpende skattepliktig inntekt og er derfor skattepliktig.
Utestående saldo for sykdom/ulykke er dagen før diagnosedato,
og for ulykke er det dagen før ulykken inntraff. For arbeidsledighet/
permittering er det dagen før Varslingsdato, og for sykehusopphold
er det dagen før Skadedato. Ved Kritisk sykdom og Dødsfall som
skyldes sykdom er det dagen før diagnosedato. For dødsfall som
skyldes ulykke er det dagen før dødsfalldagen. Om Utestående
saldo er utenfor forsikringstiden, eller er kr. 0, vil det ikke være
grunnlag for erstatning. Varslingsdato er den dato din arbeidsgiver
skriver personlig varsel om permittering eller oppsigelse
Maksimal erstatning
Sykdom/ulykke og Arbeidsledighet/permittering - antall
månedlige erstatninger pr skadetilfelle

12 mnd

Sykdom/ulykke og Arbeidsledighet/permittering - antall
månedlige erstatninger i Forsikringsperioden pr. dekning

36 mnd

Sykehusopphold – antall dager pr. skadetilfelle

23 dager

Sykehusopphold – antall Månedlige erstatninger i
Forsikringsperioden

69 dager

Sykdom/ulykke og Arbeidsledighet/permittering erstatning per måned

NOK 7.500

Sykehusopphold - erstatning per dag

NOK 250

Dødsfall/Kritisk sykdom

NOK 150.000

Innbetaling
Prisen for forsikringen er 0,6 % av utestående saldo. Forsikringspremien betales av det enkelte medlemmet, etter at reservasjonstiden er passert, sammen med kredittkortfakturaen. Betalingsforsikringen fornyes automatisk hver måned frem til utløpsdato.
Forsikringen opphører ved manglende betaling.
Generelle bestemmelser
For forsikringen gjelder BNP Paribas Cardif Försäkrings og BNP
Paribas Cardif Livförsäkrings gjeldende vilkår, Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) og andre bestemmelser gitt i eller
med hjemmel i norsk lov. SpareBank 1 Kredittkort AS fører
fortegnelse over medlemmene. Denne forsikringen er levert av
BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas Cardif
Livförsäkring AB, som også vil behandle et eventuelt erstatningskrav. Forsikringen opphører den dag du fyller 67 år eller ved at
kortavtalen opphører.

Hva forsikringen ikke omfatter
Se forsikringsvilkårene for en fullstendig oversikt over begrensningene. Har du forsømt opplysningsplikten i forbindelse med
inngåelsen av forsikringsavtalen eller i forbindelse med krav om
erstatning, kan det medføre at forsikringsgiver helt eller delvis blir
fritatt for forsikringstilfeller som har inntruffet og at forsikringsgiver
sier opp forsikringen. Selskapet tar forbehold om at det skal være
helt uten ansvar for forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt
angitt forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Det er
venteperioder mellom forsikringstilfeller, se vilkårene for detaljerte
bestemmelser rundt dette.
Unntak i dekningen for Sykdom/ulykke og Sykehusopphold:
Forsikringen omfatter ikke sykdom hvor symptomer inntreffer de
første 30 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde. Forsikringen
gir ikke erstatning for sykdom som inntrer innen to år etter at
selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom eller
lyte som du hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at
du kjente til. Har du mottatt erstatning for Kritisk sykdom, vil det
ikke gis erstatning for Sykdom/ulykke for samme diagnose eller
diagnoser relatert til den Kritiske sykdommen. Erstatning utbetales
ikke ved Sykdom/ulykke for:
• psykiske lidelser (som depresjon, utbrenthet eller andre lignende
psykiske lidelser), såfremt ikke lidelsen diagnostiseres og regelmessig behandles av en spesialist (enten psykolog eller psykiater),
• rygg- og/eller nakkeplager eller annen sammenhengende
tilstand som gjennom objektive undersøkelser ikke kan påvises
(magnetisk resonanstomografi, datatomografi, røntgen eller
tilsvarende),
• selvvalgte kirurgiske inngrep, kosmetiske kirurgiske inngrep og
medisinsk behandling som ikke er medisinsk nødvendig, eller
forårsaket av selvpåførte skader på kroppen
Unntak i dekningen Arbeidsledighet/permittering: Forsikringen gir
ikke erstatning hvis:
a) Din arbeidsgiver, før inntreden i forsikringsordningen,
- har avholdt drøftingsmøter om masseoppsigelser eller permit		 teringer, jf.AML § 15-2, eller
- har sendt melding om masseoppsigelser eller permitteringer
		 til myndighet i henhold til arbeidsmarkedsloven § 8
b) Din arbeidsgiver, før inntreden i forsikringsordningen,
- har gitt deg personlig varsel eller betinget varsel om arbeids		 ledighet eller permittering, eller
- har sendt melding om mulig nedbemanning/permittering
		 som har blitt gjort allment tilgjengelig på arbeidsplassen og/
		 eller for allmenheten
c) Personlig varsel eller betinget varsel om Arbeidsledighet/
Permittering er gitt mindre enn 90 dager etter forsikringens
startdato.
d) Arbeidsledighet oppstår som følge av en stilling som opphører
i samsvar med ansettelsesavtalen du har inngått med arbeidsgiver. Eksempler kan være vikariater, sesongbetont arbeid og
tidsbestemte oppdrag
e) Har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, eller tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter eller på noe
annet sett periodevis.
Andre begrensninger
a) Erstatningen kan falle bort eller bli redusert, dersom du forsettlig
eller grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet.
b) Forsikringen gir ikke erstatning hvis du mister arbeidet ved
avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver på grunn av arbeidstakers eget forhold
Sikkerhetsforskrift - Erstatning utbetales ikke hvis:
a) Du frivillig har godtatt arbeidsledighet, for eksempel ved egen
oppsigelse av arbeidsforholdet. Forsikringen kan gi erstatning
hvis arbeidsgiver tilbyr sluttpakker i forbindelse med masseoppsigelser. Erstatning utbetales ikke i den perioden sluttpakken dekker.
b) Du lar være å aktivt å søke nytt arbeid
c) Du tilbys, men ikke aksepterer, annet arbeid av arbeidsgiveren
som du med rimelighet burde ha akseptert med hensyn til tidligere
erfaring, kvalifikasjoner og arbeidsstedets geografiske plassering.

Unntak i dekningen for Kritisk sykdom:
Erstatning utbetales ikke ved Kritisk sykdom som skyldes en/flere
av følgende tilstander:
• hudkreft (unntatt invasivt malignt melanom), ikke invasiv cancer
in situ og svulster ved HIV infeksjon,
• krefttyper som er histologisk klassifisert som preondartet (f.eks
thrombocythaemia og polycythaemia rubra vera), krefttyper
som grenser til ondartet, eller krefttyper som har lavt ondartet
potensial,
• svulster i prostata med mindre disse er histologisk klassifisert
som å ha en Gleason score større enn 6, eller svulster som er
fremskredet til minst en klinisk TNM klassifikasjon T2N0M0,
• kronisk lymfocytisk leukemi med mindre denne er histologisk
klassifisert til minst Binet nivå A,
• forbigående ischemisk anfall eller anfall av vertebrovaskulær is
chemi,
• koronarsykdom uten hjerteinfarkt, behandlet med ballongangioplastikk
Hvis den forsikrede dør som følge av Kritisk sykdom innen 30
dager etter at diagnose er stilt, skjer erstatning tilsvarende som for
erstatning ved Dødsfall.
Definisjon Kritisk sykdom:
a. Hjerteinfarkt – det vil si død av en del av hjertets muskulatur som
følge av utilstrekkelig blodforsyning godtgjort ved:
- en episode med typiske brystsmerter,
- ferske elektrokardiografiske forandringer, og
- økning av hjerteenzymene.
b. Hjerneslag – det vil si en cerebrovaskulær hendelse som fører til
permanent nevrologisk skade.
c. Kreft – Hver ondartet svulst som er positivt diagnosert med
histologisk bekreftelse og karakterisert av en ukontrollert vekst
av ondartede celler eller invasjon av vev. Begrepet ondartet
svulst
omfatter
leukemi,
lymfoma
og
sarcoma.
d. Nyresvikt – det vil si sluttstadiet i en kronisk irreversibel svikt av
begge nyrers funksjon, som fører til at enten regelmessig dialyse
eller nyretransplantasjon blir satt i verk.
e. Transplantasjon av stort organ – det vil si transplantasjon av
hjerte, lever, lunge, pancreas eller benmarg.
f. Koronarsykdom behandlet med åpen hjertekirurgi – det vil si
innsnevring eller tilstopping av minst to koronararterier, der
behandlingen har vært innsetting av by-pass grafter gjennom
åpning av brystkassen.
Unntak i dekningen for dødsfall: Erstatning utbetales ikke ved
dødsfall som skyldes at forsikrede har tatt sitt eget liv, med mindre
det har gått mer enn ett år etter at BNP Paribas Cardifs ansvar
begynte å løpe, eller det må antas at forsikrede trådte inn i
forsikringsavtalen uten tanke på selvmord. Har Forsikrede mottatt
erstatning for Kritisk sykdom, vil det ikke gis erstatning for Dødsfall
for samme diagnose eller diagnoser relatert til den Kritiske sykdommen.
Meldefrist
En betingelse for at forsikrede skal ha rett til erstatning er at
erstatningstilfellet blir meldt til selskapet uten ugrunnet opphold.
Med unntak av dekningen for død faller retten til erstatning bort
dersom kravet ikke er fremsatt innen ett år etter at forsikrede fikk
kunnskap om de forhold som begrunner kravet.
Klagemuligheter
Du kan begjære ny behandling hos saksbehandler eller klagenemden hos BNP Paribas Cardif, Postboks 140 Sentrum, 0102
Oslo. Du kan også henvende deg til Finansklagenemnda (FinKN):
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, tlf.nr. 23 13 19 60, eller bringe
saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling. Har forsikringsgiver avslått et krav om erstatning helt eller delvis, mistes
retten til erstatning, med unntak av dekningen for dødsfall, dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling krevd innen seks
måneder etter at du skriftlig fikk melding om avslaget. Er ikke krav
om erstatning allerede bortfalt som følge fristen for å gi melding
om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt, foreldes kravet.

