Nystart Låneskydd
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: För arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org.nr 516406-1003, försäkringsgivare. För övriga moment är
Maiden Life Försäkrings AB, org.nr 516406-0468, försäkringsgivare.
Produkt: Låneskyddförsäkring förmedlad av Nystart Finans Sverige AB, org. nr 556976-4110
Denna information är en sammanfattning av hur försäkringen gäller och vad försäkringen inte gäller för. Informationen är
allmän och inte utformad för varje försäkrads speciella behov. För mer information se förköpsinformationen. För fullständiga
försäkringsvillkor ber vi dig kontakta Nystart på 08-410 203 04 eller gå in på www.nystartfinans.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som kan hjälper till att återbetala din kreditskuld hos Nystart vid dödsfall, olycksfall, sjukdom
och arbetslöshet.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?
Exempel på undantag i försäkringen:

Hel arbetsoförmåga:
Försäkringen ger ersättning om du blir hel
arbetsoförmågen till följd av olycksfall eller sjukdom.
Vid hel arbetsoförmåga betalar försäkringen dina
lånekostnader, dvs det avtalade månatliga beloppet
för räntor, amorteringar och avgifter (dock ej
förseningsavgifter eller dröjsmålsränta) avseende lån
hos Nystart (upp till 8 000 kr/månad)i max 12 månader.
Ersättning utbetalas till Nystart. Ersättningen omfattar
inte försäkringspremien.
Ofrivillig arbetslöshet:
Försäkringen ger ersättning om du blir ofrivilligt
arbetslös under försäkringstiden.
Vid ofrivillig
arbetslöshet betalar försäkringen dina lånekostnader,
dvs det avtalade månatliga beloppet för räntor,
amorteringar
och
avgifter
(dock
ej
förseningsavgifter eller dröjsmålsränta) avseende lån
hos Nystart (upp till 8 000 kr/månad) i max 12
månader.
Ersättning
utbetalas
till
Nystart.
Ersättningen omfattar inte försäkringspremien.

Försäkringen ersätter inte arbetsoförmåga eller
dödsfall som orsakats av sjukdom, besvär, skada eller
funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller
har funnits innan försäkringen började gälla, även om en
diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det
att försäkringen trädde i kraft.
Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfall
som inträffar om du som den försäkrad begår eller
hjälper till att begå en brottslig handling som kan leda
till fängelse i enlighet med svensk lag eller om du
är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel,
lugnande medel, narkotika eller vid felaktig
användning av läkemedel.
Försäkringen beviljar inte ersättning i händelse
av arbetslöshet till följd av ett tidsbegränsat
kontrakt, provanställning, projektanställning eller
säsongsarbete. Ersättningen betalas inte heller ut
vid arbetslöshet på grund av uppsägning av
personliga skäl eller vid arbetslöshet på grund av
uppsägning.

Dödsfall:
Försäkringen
ger
ersättning
om
du
avlider
under försäkringstiden. Vid dödsfall
motsvarar försäkringsbeloppet hela den kredit som
var utestående
dagen före dödsfallet (upp till 400 000 kr).

Om den försäkrade begår självmord inom ett år
från anslutningen
till
försäkringen
gäller
försäkringen endast om det kan antas att anslutning
skett utan tanke på självmordet.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
Försäkringen täcker inte försäkringsfall som inträffar under kvalificeringstiden. Kvalificeringstiden räknas från
försäkringens första dag. För arbetslöshet är kvalificeringstiden 90 dagar och för arbetsoförmåga 30 dagar. För
dödsfall gäller ingen kvalificeringstid.
Försäkringen ger ingen ersättning under karenstiden. Karenstiden är den första tiden från försäkringsfallet räknat.
För arbetslöshet och arbetsoförmågan är karenstiden 30 dagar.
För varje sammanhängande period av arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet betalas ersättning under
maximalt tolv månader. Totalt kan ersättning lämnas för en maximal period om 36 månader för ett flertal perioder
av arbetsoförmåga och arbetslöshet.

Var gäller försäkringen?
För att teckna försäkringen ska du vara folkbokförd i Sverige.
Försäkringen gäller för försäkringsfall som uppstår i hela världen.

Vilka är mina skyldigheter?
•

På uppdrag av försäkringsgivaren kommer Van Ameyde Sverige AB (VA) att hantera din skadeanmälan. Du behöver därför
snarast möjligt underrätta VA skriftligen med ditt ersättningskrav. Skadeanmälan finns på www.nystartfinans.se eller du
kan beställa en skadeanmälningsblankett från VA per mail på nystart.sweden@vanameyde.com. Du måste skicka in alla
dokument som VA begär för försäkringsgivarens räkning, för att kunna bedöma rätten till ersättning.

•

Du är skyldig att omedelbart upplysa VA om du får nytt arbete eller om du blir företagare, eller om ersättning från a-kassan
upphör under period som Maiden Life & General betalar ersättning för arbetslöshet till dig. Du är också skyldig att upplysa
Maiden Life & General om du får tillbaka arbetsförmågan eller om ersättning från Försäkringskassan eller motsvarande
instans instans upphör helt eller delvis.

•

Du måste betala dina premier i rätt tid.

När och hur ska jag betala?
Premien betalas månatlig med dina dina månatliga lånekostnader.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börja dagen efter din ansökan om att anslutas till försäkringen har mottagits av Nystart som
gruppförträdare. Försäkringen slutar att gälla exempelvis:
• den första dagen i månaden efter den dag du fyller 65 år,
•

när du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 16 timmar per vecka,

•

om du erhåller livränta eller liknande ersättning,

•

om du säger upp försäkringen.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du som försäkrad har rätt att närsomhelst säga upp försäkringen. För att säga upp försäkringen kan du skicka ett mail till
info@nystartfinans.se eller kontakta Nystart per telefon på nummer 08-410 203 04.

