Produktinformation L’EASY A/S
NEM-Betalingssikring forsikringstype 50-96
og
NEM-Betalingssikring Kritisk sygdom og død forsikringstype 50-102.

Denne information, som udleveres til kunden inden køb af forsikring, er en overordnet beskrivelse af
indholdet for NEM Betalingssikring og NEM Betalingssikring Kritisk sygdom. For fuldstændig
information om, hvad forsikringen dækker, henvises til forsikringsbetingelserne (50-96 og 50-102 af 1.
januar 2018).
Hvem kan tegne NEM-Betalingssikring og NEM-Betalingssikring Kritisk Sygdom?
Privatpersoner, som har indgået kreditaftale med L’EASY A/S (cvr.nr. 21478008), kan tegne
forsikringen under forudsætning af, at vedkommende
 Er mindst 18 år, men under 62 år
 Er indehaver af en kreditaftale med L’EASY A/S
 Er bosat i Danmark
For NEM-Betalingssikring 50-96 gælder:
Forsikringen dækker
Kreditaftalens månedlige forfaldne beløb ved:
 Ufrivillig arbejdsløshed
 Midlertidig uarbejdsdygtighed
Kreditaftalens udestående saldo ved:
 Dødsfald
Eksempler på tilfælde, der ikke er omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker ikke, hvis arbejdsløsheden skyldes






At forsikrede frivilligt selv har sagt sit job op
At der forekommer regelmæssig eller sæsonpræget arbejdsløshed inden for forsikredes fag
At arbejdsløsheden er en følge af forsikredes misligholdelse af ansættelseskontrakten eller at
forsikrede har deltaget i ulovlig strejke, en lockout eller anden ulovlig handling
At arbejdsløsheden indtræffer eller varsles inden 3 måneder efter forsikringens startdato
(karensperiode)
At forsikrede ikke var i fast fuldtidsarbejde (mere end 22 timer om ugen) sammenhængende i
3 måneder umiddelbart før forsikrede blev arbejdsløs

Forsikringen dækker ikke, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes
 Sygdom, som har givet symptomer inden 3 måneder efter forsikringens startdato
 Følger af selvmordsforsøg
Forsikringen dækker ikke, hvis dødsfaldet skyldes
 Selvmord, hvis dette sker indenfor det første år efter forsikringens startdato.
 Deltagelse i professionel eller farlig sport (f.eks. bjergbestigning og paragliding)
Selvrisiko og karensperiode
Forsikringen har en karensperiode på 3 måneder , hvilket betyder at forsikringen ikke dækker, hvis du
bliver arbejdsløs eller uarbejdsdygtig indenfor de første 3 måneder fra forsikringens startdato.

De første 2 måneder forsikrede er arbejdsløs eller uarbejdsdygtig, er en selvrisikoperiode.
Forsikringen udbetaler derfor først erstatning fra og med måned 3 af perioden for arbejdsløshed eller
uarbejdsdygtighed.
Forsikringsperioden og betaling
Forsikringens startdato er den dato L’EASY A/S har registreret betalingssikringen.
Forsikringen ophørsdato er den samme som kreditaftalens ophørsdato, dog senest 5 år (60 måneder)
regnet fra forsikringens startdato.
Forsikringen kan også ophøre, når/hvis
 Forsikrede fylder 67 år
 Ved tidligere tvungen eller frivillig pensionering
 Forsikrede dør
Forsikringspræmien fremgår af kreditaftalen og betalingsfristen følger denne.
For NEM-Betalingssikring Kritisk Sygdom 50-102 gælder:
Forsikringen dækker
Kreditaftalens udestående saldo ved:
 Kritisk sygdom
 Dødsfald
Eksempler på tilfælde, der ikke er omfattet af forsikringen
Forsikringen dækker ikke:
 Diagnoser som ikke er beskrevet i forsikringsbetingelsernes afsnit 9.1
 Sygdom som har medført, at forsikrede har konsulteret en læge eller modtaget behandling
indenfor 3 måneder fra forsikringens startdato.
 Sygdom der var tilstede ved forsikringens startdato.
Forsikringsperioden og betaling
Forsikringens startdato er den dato L’EASY A/S har registreret betalingssikringen.
Forsikringen ophørsdato er den samme som kreditaftalens ophørsdato, dog senest 5 år (60 måneder)
regnet fra forsikringens startdato.
Forsikringen ophører, når
 Forsikrede fylder 67 år
 Der er udbetalt erstatning for kritisk sygdom eller død
Forsikringspræmien fremgår af kreditaftalen og betalingsfristen følger denne.
For begge forsikringstyper gælder:
Skadeanmeldelse
Hændelser under denne forsikring skal hurtigst muligt anmeldes til forsikringsselskabet via
forsikringsadministrator:
Aon Denmark Insurance Services A/S (ADIS)
Strandgade 4C
1401 København K
Telefon: 7027 7032
e-mail: dkppi@aon.dk

Fortrydelsesret
Der er 30 dages fortrydelsesret fra forsikringens startdato. Fortrydelse skal ske skriftligt til L’EASY A/S,
Østre Stationsvej 1-5, 5000 Odense C, e-mail: leasy@leasy.dk.
Forsikringsselskab, administrator og underagent
Forsikringsselskabet bag denne forsikring er AmTrust International Underwriters Ltd som i Norden
repræsenteres af AmTrust Nordic AB.
Forsikringen administreres af
Aon Denmark Insurance Services A/S (ADIS)
Strandgade 4C
1401 København K
Cvr.nr. 30351894
Telefon: 7027 7032
e-mail: dkppi@aon.dk
L’EASY A/S, Østre Stationsvej 1-5, 5000 Odense C, cvr.nr. 21478008, fungerer som formidler og
underagent i denne forsikringsaftale. Underagenten modtager provision for formidling af
forsikringsaftalen. Provisionens størrelse kan oplyses ved henvendelse til underagenten.
Parterne er registreret hos Finanstilsynet i Danmark, og registreringen kan kontrolleres på
Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk
Klagemulighed
Klager skal i første omgang rettes til ADIS, på mail eller med post.
Såfremt afgørelsen fra ADIS ikke giver forsikrede medhold, kan klagen indbringes for:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
Box 360
1572 København V
Telefon: 3315 8900

