För- och Efterköpsinformation
Northmills Låneskydd för privatlån
Du har rätt att få denna information innan du ansluter dig till försäkringen och det är viktigt att du tar del av denna information. Om du erhåller
den med e-post eller online så skriv ut informationen eller spara den på din dator. Denna förköpsinformation är endast en kortfattad beskrivning
av försäkringens innehåll. De fullständiga villkoren, där hela omfattningen och alla begränsningar samt undantag finns, kan erhållas på
www.northmill.com/se, eller från Northmills kundtjänst för på telefon 08-4000 70 40 eller e-post hej@northmill.se.
Du ska läsa de fullständiga villkoren för att få en heltäckande beskrivning av försäkringens innehåll.
Låneskyddförsäkringen kan hjälpa till att återbetala din låneskuld för ditt privatlån hos Northmill Bank AB vid dödsfall, och dina månadskostnader
för lånet vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom och vid ofrivillig arbetslöshet. Om du dör under försäkringstiden återbetalas din
låneskuld (upp till 300 000 kr) och om du drabbas av sjukskrivning på grund av olycksfall eller sjukdom, eller av ofrivillig arbetslöshet, kan
försäkringen ersätta dina månadskostnader för lånet (upp till 10 000 kr) samt dina försäkringspremier under ett år, allt enligt de förutsättningar
som anges i de fullständiga villkoren.

Vad täcker försäkringen?
Omfattning

Beskrivning

Ersättning

Ofrivillig arbetslöshet

Om du ofrivilligt blir helt arbetslös kan
försäkringen ge ersättning för det fast
avtalade månatliga beloppet för räntor,
amorteringar och avgifter i upp till 12
månader (dock maximalt 10 000 kr/månad).

Ersättning lämnas med 1/30 av det avtalade
månatliga beloppet för varje dag som du är
helt arbetslös (max. 10 000 kr/månad).
Ersättning lämnas inte för de första 30
dagarna.

Arbetsoförmåga

Om du är sjukskriven med minst 50% till följd
av olycksfall eller sjukdom kan försäkringen
ge ersättning för det fast avtalade månatliga
beloppet för räntor, amorteringar och
avgifter i upp till 12 månader (dock maximalt
10 000 kr/månad).

Ersättning lämnas med 1/30 av det avtalade
månatliga beloppet för varje dag som du är
arbetsoförmögen (max. 10 000 kr/månad).
Ersättning betalas med så stor del av
försäkringsbeloppet som motsvarar graden
av nedsatt arbetsförmåga. Ersättning lämnas
inte för de första 30 dagarna.

Dödsfall

Om du dör ersätter försäkringen den vid
dödsfallet aktuella låneskulden, dock högst
300 000 kr.

Ersättning lämnas som motsvarar den för det
försäkrade lånet vid dödsfallet aktuella
låneskulden (dock maximalt 300 000 kr).

Viktiga undantag och begränsningar
Du bör läsa villkoren för att få en fullständig beskrivning av alla begränsningar och undantag. Nedan följer exempel på några viktiga begränsningar
och undantag.
Arbetsoförmåga (sjukskrivning):
Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har
funnits inom tolv månader innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen
trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom under en sammanhängande period av minst tolv månader
omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.
Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som beror på
•

psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion,

•

graviditetsrelaterat tillstånd under graviditet som en specialistläkare bedömer vara en normal graviditet,

•

konsekvenser av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har påkallats av legitimerad
sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv kirurgi.

Ingen ersättning betalas om din arbetsoförmåga börjar under de första 30 dagarna av försäkringstiden (kvalifikationsperiod).
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Ofrivillig arbetslöshet:
Försäkringen ger inte ersättning vid deltidsarbetslöshet och heller inte vid arbetslöshet till följd av att en provanställning, en allmän
visstidsanställning, ett vikariat, ett säsongsarbete eller en annan tidsbegränsad anställning upphör. Ersättning betalas inte heller ut vid uppsägning
på grund av misskötsel eller vid arbetslöshet på grund av egen uppsägning.
Ingen ersättning betalas om din arbetslöshet börjar under de första 120 dagarna av försäkringstiden eller om besked om uppsägning eller avsked
mottas under denna tid (kvalifikationsperiod). Om du sagts upp eller avskedats från din anställning eller om kommande arbetslöshet var känd
innan du anslöts till försäkringen, kommer ingen ersättning att betalas.
Dödsfall:
Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av dödsfall som beror på sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen
varit synliga eller har funnits inom tolv månader innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän
efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom under en sammanhängande period av minst
tolv månader omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt
symptomklausulen.
Det finns även andra undantag i försäkringsvillkoren.

Vad är kvalificeringstid och karenstid?
Kvalificeringstid är den tid som försäkringen ska ha gällt innan du har rätt till ersättning. Kvalificeringstiden är 30 dagar vid arbetsoförmåga och
120 dagar vid ofrivillig arbetslöshet. Det betyder att du inte kan få någon ersättning om din arbetslöshet eller arbetsoförmåga börjar under
kvalificeringstiden eller om du erhåller meddelande om uppsägning under kvalificeringstiden.
Karenstid är den tid en sjukperiod eller arbetslöshetsperiod ska pågå innan du har rätt till ersättning. Karenstiden är 30 dagar vid ofrivillig
arbetslöshet och 30 dagar vid arbetsoförmåga.

Vad kostar försäkringen?
Försäkringspremien bestäms för en månad åt gången. Månadspremien är 7,63 % av den avtalade fasta månadskostnaden för ditt privatlån hos
Northmill Bank AB, och du betalar din försäkringspremie tillsammans med din lånekostnad.

Vem kan anslutas till försäkringen?
Låneskydd är en frivillig gruppförsäkring för dem som Northmill Bank AB beviljat privatlån (varmed ej avses kontokrediter). Om du uppfyller detta
krav och de följande kraven kan du ansluta dig:
•

Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov,

•

Du har fyllt 18 år men inte 68 år,

•

•

Du har vid tiden för ansökan:
o
varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst tre månader med en arbetstid om minst 17
timmar per vecka eller
o
varit tidsbegränsat anställd sedan minst tre månader hos en och samma arbetsgivare med en arbetstid om minst
17 timmar per vecka och med ett anställningstavtal som måste gälla under minst nio sammanhängande månader
eller
o
varit egenföretagare sedan minst tre månader och ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa,
Du är fullt arbetsför,

•

Du har under de senaste 12 månaderna inte haft någon sjukdom som föranlett att du varit berättigad till sjukpenning, och

•

Du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Om försäkringsperiod, premiebetalning och uppsägning:
Försäkringsavtalet gäller från dagen efter att din ansökan om att anslutas till försäkringen har mottagits av Northmill Bank AB såsom
gruppföreträdare, under förutsättning att din ansökan om att anslutas till försäkringen beviljas. Försäkringen gäller därefter under en månad i
taget och förnyas varje månad vid betalning av försäkringspremien om försäkringsavtalet inte sägs upp eller upphör på annan grund enligt
villkoren.
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Försäkringen upphör att gälla bl.a.

•

den första dagen i månaden efter den du fyller 70 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,

•

efter att försäkringsgivaren har betalat totalt 36 månadsersättningar för arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet,

•

om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren, eller om gruppföreträdaren säger upp gruppavtalet,

•

om du flyttar utomlands och/eller upphör att omfattas av svensk socialförsäkring och/eller inte längre är folkbokförd i Sverige.

Premien debiteras månadsvis tillsammans med din lånekostnad via överenskommen betalningsmetod. Om försäkringen inte betalas i rätt tid
har Northmill Bank AB på uppdrag av försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats till dig.
Betalar du innan dess fortsätter försäkringen att gälla.
Du som försäkrad har rätt att när som helst säga upp försäkringen till upphörande.
Uppsägning från försäkringsgivarens sida (som inte beror på utebliven betalning) ska göras skriftligen och sändas till försäkringstagaren senast en
månad innan försäkringstiden går ut.

Ångerrätt:
Du har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt). Ångerrätten är 30 dagar och löper tidigast från den dag då du har mottagit
försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Under ångerrättsfristen kan försäkringen sägas upp per telefon genom att du hör av dig till Northmills
kundtjänst: 08-4000 70 40 eller via e-post: hej@northmill.se. Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie. Har du erlagt
premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt.

Ytterligare information:
Om försäkringsgivaren:
Försäkringsgivaren i händelse av arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, registrerat i Sverige med organisationsnummer 516403-1003.
Försäkringsgivaren för dödsfall och arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB, registrerat i Sverige med organisationsnummer 516406-0468.
Tillsammans kallas försäkringsgivarna för Maiden Life & General eller för försäkringsgivaren.
Maiden Life & General
Postadress: Box 70396, 107 24 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm
Telefon: 08-506 362 92
Epost: info@maidenlg.com www.maidenlg.com

Om försäkringsförmedlaren:
Försäkringen förmedlas av Northmill Bank AB, org. nr. 556709-4866, Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm, 08-4000 70 40, e-post:
hej@northmill.se.

Om tillsynsmyndigheten:
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon: 08-408 980 00, e-post: finansinspektionen@fi.se, www.fi.se.

Information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler lämnas i separat dokument.

Information enligt lagen om försäkringsdistribution och därtill anslutande författningar
Information enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och därtill anslutande författningar lämnas i separat dokument.
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