För –och efterköpsinformation

Låneskydd – TF PPI 13:04
Gruppförmånsförsäkring 65-75 år, Finland, PPI
Gäller från och med 7 juli 2020

Förköpsinformation
Här lämnas den information som försäkringsgivaren ska lämna till dig enligt lag innan du köper försäkring.
Informationen ska underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen och det är viktigt att du läser hela
informationen. Det här är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar. Försäkringen innehåller ett antal
undantag och några av de viktigaste anges under ”Exempel på när försäkringen inte gäller. Om det finns
försäkringsskydd som är särskilt viktigt för dig och som du är osäker på om det omfattas av försäkringen,
vänligen kontakta TF Bank på 0206 90681. Observera att förköpsinformationen endast är en kortfattad översikt
av försäkringen. Fullständig information om vad försäkringen omfattar hittar du i försäkringsvillkoren.

Försäkringen i korthet
Låneskydd är en gruppförmånsförsäkring som TF Bank AB erbjuder sina kunder som har ett privatlån hos
banken. Om du på grund av sjukdom eller olycka blir inlagd på sjukhus under mer än 30 sammanhängande
dagar kan försäkringen ersätta dig för din avtalade månadskostnad för din utestående skuld. Vid dödsfall kan
försäkringen täcka din utestående skuld på skadedagen. dock maximalt med 15 000 EUR. Om du skulle bli utsatt
för rån kan försäkringen ersätta dig med 200 EUR per skadetillfälle och år.
Moment

Karenstid

Maximal ersättning

Sjukhusvistelse

30 dagar.

8 000 EUR

Dödsfall

0 dagar.

15 000 EUR

Rån

0 dagar

200 EUR per
skadetillfälle och år

Vem kan teckna försäkringen
Försäkringen kan tecknas av dig som är låntagare hos TF Bank AB under förutsättning att du vid anslutningen till
försäkringen;
-

är privatperson
är folkbokförd och bosatt i Finland,
fyllt 65 men inte 75 år. Försäkringen kan nytecknas t.o.m. 73 år,
är fullt frisk och inte har kännedom om allvarlig sjukdom eller skada,
har lämnat försäkringsgivaren de övriga upplysningar som efterfrågas.

När försäkringen gäller
Försäkringen träder i kraft direkt när du ansluter dig till försäkringen under förutsättning att premien är betald
senast på förfallodagen. Du kan när som helst välja att säga upp försäkringen och om lånet som försäkringen
täcker återbetalts till fullo upphör försäkringen automatiskt att gälla.

Exempel på när försäkringen inte gäller
Försäkringen ersätter inte:
-

-

Sjukhusvistelse på grund av sjukdom eller olycksfall då du konsulterat läkare eller erhållit vård för den
anmälda åkomman under den senaste 12-månadersperioden innan försäkringens startdatum.
Sjukhusvistelse som har samband med kosmetisk kirurgi.
Sjukhusvistelse till följd av olycksfallsskada eller sjukdom som den försäkrade avsiktligt tillfogat sig eller
ådragit sig.
Dödsfall som beror på deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Finland
Skador som grundar sig på förhållanden som förelåg vid försäkringens startdatum
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Viktigt
Du är själv betalningsansvarig för utestående skuldsaldo på ditt lån till dess att du sänt in all dokumentation,
mottagit beslut i ett skadeärende samt mottagit ersättningen. Ersättning vid sjukhusvistelse eller dödsfall betalas
ut till TF Bank AB. Ersättning vid rån betalas ut direkt till dig som är försäkrad.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen kostar
Se pris för försäkringen på https://www.tfbank.fi/lainat/lainaturva

Informationsskyldighet
Försäkringsbolaget är utan ansvar för försäkringen i dess helhet, i det fall försäkringstagaren genom svek har
försummat sin informationsskyldighet. Om försäkringstagaren i övrigt har försummat sin informationsskyldighet
och det bara till liten del kan läggas försäkringstagaren till last, kan försäkringsbolagets ansvar reduceras eller
helt bortfalla.

Möjlighet att påverka omfattningen av försäkringen eller premien
För denna försäkring är det inte möjligt att genom eget val påverka försäkringens omfattning eller premie.

Vägledning
Du kan få råd och vägledning av Försäkrings- och finansrådgivning, Porkkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tel
096840 120, www.fine.fi

Försäkringsförmedlare
TF Bank AB, Box 947, 501 10 Borås (556158-1041) förmedlar denna försäkring i egenskap av anknuten
försäkringsförmedlare genom dess finska filial TF Bank Finland (2594352-3). TF Bank AB står under tillsyn av
Finansinspektionen, www.fi.se och bolaget är registrerat hos Bolagsverket.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för försäkringen är AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2,
Irland som står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Försäkringsgivaren representeras i Norden av sin
generalagent; AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, som står under tillsyn av
Finansinspektionen, www.fi.se. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket.

Om vi inte kommer överens
Är du inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada kan beslutet prövas av försäkringsgivaren genom att du
kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, telefon +46 (0)8 440 38 20. Det finns även
möjlighet att få eventuell tvist prövad av Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531, Helsingfors.
Tel. 029-566 5200, www.kuluttajariita.fi.
Du har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

Klagomål
Vid klagomål kring hantering av ditt försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på ovanstående adress eller
skriv till klagomal@amtrustgroup.com.

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till försäkringsgivaren eller dess generalagent AmTrust Nordic AB, behandlas i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information om hur personuppgifter
behandlas finns på www.amtrustnordic.se.

Tillämplig Lag
På detta försäkringsavtal tillämpas finsk lagstiftning, särskilt lagen (543/1994) om försäkringsavtal.
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Språk
Förköpsinformationen, de fullständiga villkoren, Dataskyddspolicy och eventuella övriga dokument som hör till
försäkringen tillhandahålls på finska och svenska och finns tillgängliga på https://www.tfbank.fi/lainat/lainaturva
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