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FORHÅNDSOPPLYSNINGER  
BETALINGSFORSIKRING for lån hos SVEA FINANS NUF 

 

 

 

 

 

Svea Finans NUF (Långiver) har inngått en gruppeavtale med 
forsikringsselskapene AXA France Vie, org. nr. 310 499 959 RCS Nanterre, og 
AXA France Iard, org. nr. 722 057 460 RCS Nanterre – Frankrike, 313, 
Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre cedex.(Forsikringsselskapet). Dette er 
et sammendrag av betalingsforsikringen som kunder av Svea Finans kan 
kjøpe. Långiver opptrer som Forsikringsselskapets representant og aksessorisk 
forsikringsagent for denne forsikringen. 

Ønsker du å kjøpe forsikringen? 
Dersom du ønsker å kjøpe forsikringen eller har spørsmål om den, kan du 
kontakte:  

Svea Finans NUF 
P.B 6601 Etterstad 

0667 Oslo 
 Tlf.: 21 54 23 60 

E-post: direkte@sveafinans.no 
Org nr.: 986346422 

Forsikringspremien er uttrykt som en prosentandel (7,4%) av den månedlige 
betalingsbeløpet og omfatter provisjoner, gebyrer og avgifter. Prisen kan 
endres årlig. Prisen vises på regningen sendt fra Svea Finans, og er betalt – 
sammen med terminbeløpene. 

Hvem kan tegne  forsikringen? 
VILKÅR FOR Å BLI FORSIKRET 
Jeg erklærer følgende: 
- Jeg er mellom ATTEN (18) og SEKSTIFEM (65) ÅR, registrert i det norske 
folkeregisteret, medlem i den norske folketrygden og bor i Norge.  
- Jeg har mottatt, lest og forstått vilkårene som må oppfylles for å tegne 
forsikringen som dekker utbetaling slik dette står i informasjonsbrevet fra 
Svea Finans NUF. 
- Jeg er ikke fullt eller delvis sykemeldt på grunn av sykdom eller ulykke, og jeg 
har ikke vært sykemeldt i over TRETTI (30) DAGER de siste TRE (3) ÅRENE. 
- Jeg får ingen regelmessig medisinsk behandling og er ikke under medisinsk 
overvåkning. 
- Jeg har ikke hatt kirurgisk inngrep de siste TO (2) ÅRENE, og jeg er ikke kjent 
med at jeg trenger en operasjon de neste TOLV (12) MÅNEDENE (unntatt 
følgende: fjerning av blindtarm, mandler, falske mandler, galleblære, 
keisersnitt, navlebrokk eller lyskebrokk). Jeg har heller ikke noen eksisterende 
skader og er ikke arbeidsufør. Jeg har verken nå eller tidligere lidt av hjerte- 
og karsykdommer, eller av en sykdom i luftveiene, fordøyelseskanalen, 
nyrene, revmatisme, diabetes eller hatt problemer tilknyttet ryggvirvlene, 
eller psykiatriske og psykologiske problemer som krever over ti (10) dagers 
medisinsk behandling.  
- Jeg er ikke kjent med at jeg snart skal bli oppsagt, eller har ingen grunn til å 
forvente det.  
- Jeg bekrefter at informasjonen ovenfor er nøyaktig, og aksepterer at 
forsikringen kan være ugyldig hvis jeg oppgir uriktige opplysninger.  

 

 

Hva forsikringen omfatter? 
Merk at visse dekninger kun dekker selvstendig næringsdrivende og at andre 
kun dekker fulltidsansatte. 
• Midlertidig og fullstendig arbeidsuførhet – hvis du blir 100 % sykemeldt 

som følge av sykdom eller ulykke i forsikrings-perioden 
• Ufrivillig tap av arbeid – hvis du blir helt og ufrivillig arbeidsledig eller 

permittert i forsikringsperioden (denne dekningen gjelder kun for 
fulltidsansatte, definert som de som jobber minimum TJUETO (22) TIMER 
per uke i henhold til arbeidskontrakt) 

• Sykehusinnleggelse – hvis du blir innlagt på sykehus i forsikringsperioden 
(denne dekningen gjelder kun selvstendig næringsdrivende).  

• Dødsfall – hvis du dør i forsikringsperioden 
KVALIFISERINGSPERIODE OG KARENSPERIODE 
Forsikringsselskapet betaler en erstatning til Långiver dersom du tidligst  
• rammes av Midlertidig full uførhet og Innleggelse på sykehus, TRETTI (30) 

DAGER etter forsikringens ikrafttredelse, eller  
• rammes av Ufrivillig arbeidsløshet, ETT HUNDRE OG FEMTI (150) DAGER etter 

forsikringens ikrafttredelse. Erstatning utbetales ikke om du i løpet av 
kvalifiseringsperioden blir varslet om arbeidsløshet eller blir oppsagt. 

Retten til forsikringsutbetaling etter kvalifiseringsperiodens utløp inntrer ved 
Midlertidig og fullstendig uførhet og Ufrivillig arbeidsledighet etter at du har 
vært 100 % sykemeldt eller arbeidsledig i minst TRETTI (30) 

SAMMENHENGENDE DAGER. Retten til forsikringsutbetaling ved 
Sykehusinnleggelse inntrer tilsvarende etter at du har vært innlagt på sykehus 
i mer enn SJU (7)  SAMMENHENGENDE DAGER. 
FORSIKRINGSERSTATNING 
Enhver erstatning fra Forsikringsselskapet som blir utbetalt til Långiver, som 
er forsikringstakeren, skal godskrives din Avtale om lån som forsikringen er 
knyttet til. 
Krav om erstatning skal fremsettes på særskilt skademeldingsskjema. Dette 
fås ved å henvende seg til direkte@sveafinans.no . Du har ikke krav på 
erstatning under flere dekningsalternativer samtidig. 

- Ved Midlertidig og fullstendig uførhet eller Ufrivillig tap av arbeid 
En månedlig ytelse tilsvarende forsikredes månedlige terminbeløp, for hver 
påfølgende måned som arbeidsufør (etter en karenstid på TRETTI (30) DAGER), 
maksimert til NI TUSEN NORSKE KRONER (NOK 9 000) i måneden i inntil TOLV (12) 

MÅNEDER.   

- Ved Sykehusinnleggelse 
En månedlig ytelse tilsvarende forsikredes månedlige terminbeløp, for hver 
påfølgende måned forsikrede er innlagt på sykehus utover en periode på mer 
enn SJU (7) DAGER (karens), maksimert til NI TUSEN NORSKE KRONER (NOK 9 000) i 
måneden i inntil tolv (12) måneder.  

- Ved Dødsfall 
Utestående Balanse på dødsfallstidspunktet, maksimert til ETT HUNDRE TUSEN 

NORSKE KRONER (NOK 100 000). 
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Når gjelder forsikringen 
Forsikringen begynner å gjelde på på startdatoen for finansieringsavtalen, 
med forbehold om betalingen av tilsvarende premier, og  forutsatt at Svea 
Finans NUF har registrert tilmeldingen og forsikringsgiveren har overtatt 
ansvaret i henhold til forsikringsavtalen ("Effektiv dato"). Du kan når som 
helst si opp forsikringen med TRETTI (30) DAGERS skriftlig varsel. 

Unntak fra forsikringen 
Selskapet dekket alle dødsrisikoer, uansett årsak, med unntak av: 
• Selvmord, sykdom eller ulykker som har blitt forsettlig fremkalt av den 

sikrede, eller som stammer fra selvmordsforsøk eller selvlemlesting eller 
behandlingsnekt. 

• Konsekvensen av flystyrt med mindre sikrede er passasjer, medlem av 
besetningen eller pilot om bord på et fly som har fått utstedt 
flydyktighetsbevis, og er ført av en pilot med gyldig sertifikat. 

• Konsekvensen av flyoppvisninger, konkurranser, rekordsettinger, forsøk, 
raid, flyvninger i prototyper, flyvninger på flyvende vinger, flyvninger i 
ultralette luftfartøy, akrobatiske flyvninger, testflyvninger, fallskjerm-
hopp eller paraseiling. 

• Ulykker eller sykdom fremkalt av sikredes inntak av alkoholdholdige 
drikker, målt av mengden alkohol i blodet tilsvarende eller høyere enn 
promillen som er tillatt etter lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk. 

• Ulykker eller sykdom fremkalt av sikredes bruk av narkotika eller 
medisinske stoffer med mindre de er foreskrevet av en lege for 
behandling av annet enn narkomani eller stoff-avhengighet. 

• Slåsskamper der sikrede aktivt har deltatt, unntatt i tilfeller av selvforsvar, 
utøvelse av plikten til å yte øyeblikkelig hjelp eller yrkesplikt. 

• Konsekvensene av en borgerkrig eller krig mellom nasjoner, opprør, 
opptøyer, angrep eller en terrorhandling uansett hvor denne hendelsen 
finner sted og uansett hvem motstanderne er, så lenge sikrede deltar 
aktivt i den. 

• Ulykker forårsaket av endringer eller omfordeling av energi i et atom, 
som er naturlige eller forårsaket av en akselerering av atompartikler 
(atomspalting og -fusjon, radioaktive isotoper, akseleratorer, røntgen 
osv.). 

• Ulykker forårsaket av kjøring av et kjøretøy eller motordrevet fartøy 
dersom sikrede mangler påkrevet sertifikat, med mindre sikrede kjører 
med utløpt sertifikat, men så lenge sikrede oppfyller alle krav til fornyelse 
på tidspunktet for ulykken. 

• Sykdommer eller ulykker som har blitt vurdert for første gang før 
søknaden om medlemskap, og sykdommer eller ulykker som følger av 
forverringen av en uførhet som opphørte før søknaden. 

I tillegg til ovenstående, og særlig vedrørende risikoen for midlertidig full 
uførhet og sykehusinnleggelse, gjelder også følgende unntak: 
• Uførhet som følge av depresjon eller kronisk tretthets-syndrom eller 

fibromyalgi eller en psykiatrisk, nevro-psykiatrisk eller mental tilstand, 
med mindre sykehusinnleggelse på over FEMTEN (15) SAMMENHENGENDE 

DAGER har vært nødvendig i forbindelse med denne arbeids-udyktigheten, 
eller hvis sikrede har blitt satt under vergemål etter en rettsavgjørelse. 

• Uførhet som følge av skiveutglidning eller et problem med ryggraden eller 
nerveroten: Ryggsmerter, lumbago, isjias, lårsmerter, nevralgi, nakke- og 
skulder-smerter, skive-utglidning, generelle ryggproblemer, kink i nakken 
eller halebenet, med mindre dette problemet krever kirurgisk inngrep i 
uførhetsperioden. 

• Graviditet, spontanabort eller abort og komplikasjoner som følge av disse 
hendelsene. 

• Ethvert kirurgisk inngrep (inkludert kosmetisk kirurgi og lignende) som 
ikke er medisinsk nødvendig for å bevare eller opprettholde sikredes 
livskvalitet, og som utføres kun etter forespørsel fra sikrede. 

• Profesjonell idrettsutøvelse. 
• Sykehusinnleggelse ved et ikke-registrert sykehus, f.eks. psykiatriske 

sykehus, kursteder og tilsvarende steder som anses som registrerte 
sykehus. 

I tillegg til ovenstående, og særlig vedrørende risikoen for ufrivillig 
arbeidsløshet, gjelder også følgende unntak: 
• Sesongarbeid eller kjent overtallighet 
• Hvis sikrede ikke er helt arbeidsløs, eller tar strø- og vikarjobber 
• Opphør av arbeidsavtale eller varsel om opphør av arbeidsavtale som var 

kjent eller som sikrede burde ha visst om på tidspunktet forsikringen ble 
innvilget 

• Arbeidsløshet på grunn av naturlig utløp av en tidsbegrenset 
arbeidsavtale 

• Frivillig oppsigelse 
• Hvis sikrede ikke mottar statlig trygd 
• Arbeidsløshet som følge av oppsigelse eller avskjed grunnet mislighold 
• Streiker eller ulovlige handlinger 
• Førtidspensjon  
• Hvis sikrede er selvstendig næringsdrivende 

Personopplysninger 
Dersom krav fremmes under forsikringen, plikter du å gi Forsikringsselskapet 
samtykke til å innehente opplysninger fra lege og helseinstitusjoner hvor du 
har vært til undersøkelse og/eller behandling, både forut for tilmeldingen og 
senere. Du forplikter deg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene for 
sin taushetsplikt, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon 
av rettigheter under forsikringen.  

Provisjon for forsikringsmegling 
Svea Finans NUF får som forsikringstaker til gruppeforsikringen og som 
tilknyttet forsikringsmegler en provisjon fra AXA France Vie og AXA France 
IARD for det arbeidet som gjøres for blant annet opprettelse av 
forsikringsavtale og håndtering av premieinnbetalinger.  
 
I utgangspunktet får Svea Finans NUF 45% av innbetalte premier. Dersom 
France Vie og AXA France IARD oppnår gevinst på gruppeforsikringen, etter 
utbetaling av blant annet forsikringsutbetalinger og administrative kostnader 
er Svea Finans NUF berettiget til ytterligere provisjon. Størrelsen på denne 
provisjonen kan ikke fastsettes på forhånd. Ved 80% av skadetilfeller og etter 
fradrag for administrative kostnader er Svea Finans NUF berettiget til 
provisjon tilsvarende 5% av innbetalt premie. Svea Finans NUF sin provisjon 
blir da totalt 50% av innbetalt premie 

Hvis du ikke er fornøyd 
Den som ikke er fornøyd eller har noe å klage på i tilknytning til 
forsikringsavtalen eller skadebehandlingen du kan ta dette skriftlig opp med 
Svea Finans NUF via e-post: direkte@sveafinans.no eller per telefon 21 54 23 
60. 
I henhold til FAL § 20-1 kan Forsikrede bringe eventuell tvist inn for 
Finansklagenemnda. Tvisteløsning ved forsikringsklagekontoret er gratis.   
Finansklagenemnda kan kontaktes på følgende adresse: Postboks 53 Skøyen, 
0212 Oslo. Telefon 23 13 90 60. E-post: firmapost@finkn.no. Internett: 
www.finansklagenemnda.no 

Generell informasjon 
Angrerett 
Du har rett til å angre på denne avtale etter lov om angrerett LOV-2014-06-
20-27. Angreretten innebærer at du innen TRETTI (30) DAGER fra tegningen av 
forsikringen kan gå fra forsikringen ved å gi melding til Långiver (som opptrer 
på vegne av Forsikringsselskapet) på adresse som står i begynnelsen av dette 
dokumentet, ved å benytte angreskjema eller ved å ta kontakt på annen 
måte.  

Dersom du benytter angreretten, bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle 
forsikringsavtalen. Premien vil da bli tilbakebetalt innen TRETTI (30) DAGER etter 
at vi har motsatt melding om bruk av angreretten, men vi vil kunne beholde 
premie for påløpt forsikringsrisiko siden forsikringsavtalen settes i kraft som 
beskrevet under punktet "NÅR GJELDER FORSIKRINGEN" over. 

Benytter du ikke angreretten innen fristen vil avtalen være bindende for 
begge parter slik den ble inngått og du vil kunne si opp avtalen når som helst 
med TRETTI (30) DAGERS skriftlig varsel.  

Fullstendige vilkår for forsikringen 
Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et sammendrag av vilkår. For en 
fullstendig beskrivelse av forsikringens dekningsomfang henvises til de 
fullstendige forsikringsvilkårene som du kan få ved å kontakte oss på telefon 
21 54 23 60, eller e-post direkte@sveafinans.no.   

Språk og lov 
Forsikringsvilkårene er tilgjengelig på norsk og du kan henvede deg til oss på 
norsk. Norsk rett er brukt av tjenesteyter som grunnlag for å kontakte 
forbrukeren før avtalen inngås. 
 
Dette dokumentet er ikke et kontraktsmessig dokument. 
 


