Forkjøpsinformasjon for Northmill Betalingsforsikring
Informasjonen er en oversikt over forsikringen, og utgjør ikke fullstendige forsikringsvilkår. Dette er informasjon om
forsikringen, angrerettloven og forsikringsformidling.

Forutsetninger for å kjøpe Northmill Betalingsforsikring
Du oppfyller følgende på startdatoen for å ha gyldig forsikring:
•
du er kunde hos Northmill,
•
du har fylt 18 år, men ikke 62 år,
•
når du tegner forsikring skal du bekrefte at du:
o på søknadstidspunktet, er og har vært fast ansatt i en sammenhengende periode på minst seks
måneder med en arbeidstid på minst 30 timer per uke eller
o vært midlertidig ansatt i minst tre måneder hos en og samme arbeidsgiver med en arbeidstid på minst
30 timer per uke og med en arbeidsavtale som skal gjelde i minst ni måneder sammenhengende eller
o vært selvstendig næringsdrivende i minst tre måneder og tilknyttet folketrygden,
•
du er fullt arbeidsdyktig,
•
du er bosatt og registrert i Norge og er medlem i folketrygden med rett til NAV,
•
du har ikke hatt en sykdom de siste 24 månedene som har medført at du har krav på sykepenger,
•
og på søknadstidspunktet er du ikke kjent med varsel om oppsigelse eller fremtidig arbeidsledighet.
Dersom du ikke oppfyller betingelsene, vil forsikringsselskapets ansvar kunne avkorteseller falle bort og forsikringen
avsluttes.

Hva forsikringen omfatter
Ved sykmelding med 100% (arbeidsuførhet)
Blir du 100% sykmeldt, fra en ansettelse med en arbeidstid på minst 30 timer per uke eller vært selvstendig
næringsdrivende i minst 6 måneder, vil forsikringsselskapet betale utestående lånegjeld, når du har vært sykemeldt i 12
måneder sammenhengende.
Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering
Blir du helt ufrivillig arbeidsledig/permittert fra en ansettelse med en arbeidstid på minst 30 timer per uke, vil
forsikringsselskapet erstatte det månedlige erstatningsbeløpet, begrenset til maksimalt 10 000 kroner per måned.
Ved dødsfall
Ved dødsfall er forsikringsbeløpet det utestående forsikrede lånebeløpet, dog maksimalt 300 000 kroner.

Forsikringsvilkår
Du bør lese forsikringsvilkårene for å få en fullstendig beskrivelse av forsikringens omfang. Forsikringsvilkårene ligger
tilgjengelig på www.northmill.com/no/

Vilkår for erstatning og karensperiode
Vilkårene for erstatning og karensperiode finner du i forsikringsvilkårenes punkt 4. Blant annet dekkes ikke
skadehendelse(r) som har inntruffet før startdato for forsikringen eller som skyldes bevisste eller ulovlige handlinger, ved
påvirkning av alkohol eller narkotika. For sykemelding og arbeidsledighet/permittering gjelder forsikringen bare for
personer som har vært fast ansatt med minst 30 timer per uke sammenhengende de siste tre månedene forut for datoen
for sykemeldingen eller ufrivillig arbeidsledighet/permittering. Erstatning utbetales ikke hvis arbeidsforholdet avsluttes
etter avtalt tid i henhold til tidsbestemt kontrakt, hvis ufrivillig arbeidsledighet/permittering inntreffer tidligere enn tre
måneder etter forsikringens startdato eller dersom sykemeldingen inntreffer tidligere enn 30 dager etter forsikringens
startdato. Det er også et krav at du ved arbeidsledighet/permittering mottar dagpenger fra NAV.

Karensperiode ved oppstart
Forsikringen har en karenstid på 30 dager regnet fra dagen da forsikringstilfellet inntraff. Det betyr at forsikringen tidligst
kan gi erstatning fra dag 31 dersom du er arbeidsledig eller sykemeldt.

Forsikringspremie
Den månedlige forsikringspremien utgjør 6 % av terminbeløpet per måned. Debitering skjer månedlig forskuddsvis og
faktureres av Northmill.

Forsikringsperiode
Forsikringen gjelder for en måned av gangen og fornyes så lenge premie betales av forsikringstakeren, dersom
forsikringsavtale ikke sies opp eller sies opp på annet grunnlag i henhold til vilkårene.

Kjøpe forsikringen
Dersom du ønsker å kjøpe forsikringen eller gjøre endringer, vennligst ta kontakt med Northmill.

Forsikringsbevis og vilkår
Når du har kjøpt Northmill betalingsforsikring vil du motta forsikringsbevis og vilkår fra Northmill på e-post og finne
forsikringsdokumentene på Min Side www.northmill.com/no/

Angrerett og oppsigelse
Forsikringen opphører senest
de første dagene i måneden etter den måned du fyller 67 år
når du går av med pensjon
hvis du mottar uføretrygd eller liknende erstatning
hvis du ikke er medlem i norsk folketrygden og har rett til ytelser fra NAV, eller ikke lengre er bosatt i Norge
dersom gruppeavtalen opphører fordi forsikringsavtalen avsluttes av forsikringsgiver eller forsikringstakeren
hvis forsikringen blir sagt opp av deg eller av forsikringsselskapet
den dagen det forsikrede lånet innfris
Du har 30 dagers angrerett fra og med at du har mottatt forsikringsbevis og vilkår for Northmill betalingsforsikring. Dersom
du benytter deg av angreretten, vil eventuell innbetalt forsikringspremie bli refundert. Når angrerettstiden er utløpt, kan
du til enhver tid si opp forsikringen. Oppsigelse sendes til Northmill på e-post; hei@northmill.no.
Dersom Forsikringsselskapet eller Northmill avslutter den kollektive forsikringsavtalen, skal medlemmene varsles om dette
minst en måneds før fornyelsesdatoen for forsikringsavtalen.
Forsikringsselskapet kan avslutte forsikringen under forsikringstiden på grunn av manglende premieinnbetaling eller hvis
det er gitt feilaktig informasjon ved forsikringssøknaden. Forsikringsselskapet har rett til å skriftlig si opp forsikringen med
90 dagers varsel.

Spørsmål
Har du spørsmål om Northmill forsikring kan du kontakte Northmill på telefon 23 50 65 49 eller sende e-post til
hei@nortmill.no.

Forsikringsselskap
Northmill Bank AB formidler Northmill betalingsforsikring på vegne av Maiden General Försäkrings AB og Maiden Life
Försäkrings AB (Maiden Life & General). Maiden Life & General håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende
personopplysningslovgivning og regelverk. Maiden Life & Generals personvernpolicy og annen informasjon relatert til
personopplysninger finnes på https://www.maidenlg.com/privacy_notice_no. Maiden Life & General er ikke medlem av
den norske Garantiordningen for skadeforsikring. Maiden Life & General er registrert i Sverige hvor det ikke finnes
tilsvarende garantiordning.
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Informasjon om salg av forsikringer
Northmill Bank AB, Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm (org. nr. 556709-4866), er registrert som selger av forsikringer og
er grupperepresentant for Northmill betalingsforsikring for Maiden General Försäkrings AB og Maiden Life Försäkrings AB.
Registreringen kan kontrolleres hos Bolagsverket www.bolagsverket.se. Northmill Bank AB er som forsikringstaker
mottager av forsikringen.

Forsikringsselskapet er ansvarlig for det økonomiske tapet som kan ramme et forsikret medlem som følge av at Northmill
forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til forsikringsformidlingsloven. Forsikringsformidleren yter ikke
rådgivning basert på objektiv analyse.
Northmill Sverige AB har rett til erstatning fra Maiden Life & General som utgjør 50% av den totale innbetalte premien.
Erstatningen dekker kostnader for administrasjon, premiehåndtering med mer, som følger av forsikringsavtalen mellom
partene.
Forsikringsselskapet er ansvarlig for rent økonomisk tap som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som
utleder sin rett fra kunden, som følge av at Northmill forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til
forsikringsformidlingsloven. Forsikringsformidleren yter ikke rådgivning basert på objektiv analyse
Maiden General Försäkrings AB, Klarabergsviadukten 70, Postboks 70396, 107 24 Stockholm, Sverige (org.nr. 516406-1003)
er ansvarlig for forsikringsdekningene tap av inntekt som følge av sykdom eller ulykke (sykemelding) og tap av inntekt som
følge av arbeidsledighet/permittering. Maiden Life Försäkrings AB, Klarabergsviadukten 70, Postboks 70396, 107 24
Stockholm, Sverige (org.nr. 516406-0468) er ansvarlig for forsikringsdekningene tap av inntekt som følge av dødsfall.
Maiden Life & General er ikke medlem av den norske garantiordningen for skadeforsikring. Maiden Life & General Life &
General er registrert i Sverige hvor det ikke finnes tilsvarende garantiordning. Maiden Life & General har tillatelse til å drive
grensekryssende virksomhet fra Sverige. Tilsynsmyndighet er Finansinspektionen, www.fi.se.

Hvordan fremsettes en klage
Klager vedrørende forsikringen eller måten forsikringen er blitt solgt eller administrert på skal rettes til Northmill på e-post
hei@northmill.no eller telefon 23 50 65 49. De vil gjøre det de kan for å løse eventuelle uklarheter. Klager kan også
rettes direkte til forsikringsselskapet Maiden Life & General, postboks 70396, 10724 Stockholm, Sverige, eller
customer.relations@maidenlg.com. Du har også anledning til å kontakte Finansklagenemnda på e-post post@finkn.no eller
telefon 23 13 19 60. Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer
informasjon om Finansklagenemnda finner du på www.finkn.no. Ovenstående vil ikke begrense din adgang til
domstolsbehandling.
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