ØkonomiSikring – SPARXPRES.
Fuldstændige forsikringsbetingelser

Ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed kan der,
uanset antallet af lån med ØkonomiSikring
tilknyttet, maksimalt udbetales 3.500 kr. pr. måned.

I dette dokument får du et sammendrag af
indholdet i ØkonomiSikring til lån. Du kan få de
fuldstændige forsikringsbetingelser ved at
henvende dig til SPARXPRES, Adelgade 8, 7800
Skive eller på www.sparxpres.dk. Du kan også
henvende dig til AXA, Kirkebjerg Alle 86B, 2605
Brøndby, på telefon 7070 1064 eller via mail:
clp.dk.kundeservice@partners.axa
Dit
forsikringsbevis og de fuldstændige betingelser for
forsikringen, sender vi dig med posten.

Kvalifikationsperiode ved ufrivillig arbejds-løshed

Dækningsomfang

Midlertidig uarbejdsdygtighed der er indtrådt
indenfor de første 60 dage efter at forsikringen er
trådt i kraft er ikke dækket. For at få udbetalt
ydelser skal du være beskæftiget som lønmodtager
eller selvstændig erhvervsdrivende i de foregående
6 sammenhængende måneder.

Bliver du fyret fra dit job, og dermed ufrivillig
abejdsløs betales en månedlig forsikringsydelse i op
til 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode. Ved flere
arbejdsløshedsperioder betales i alt op til 24
måneder. Den første udbetaling sker efter 60 dages
sammenhængende arbejdsløshed. Dæk-ningen
omfatter udelukkende lønmodtagere

Arbejdsløshed, opsigelse eller varsel herom indefor
de første 60 dage efter at forsikringen er trådt i kraft
er ikke dækket. For at få udbetalt ydelser skal du
være beskæftiget som lønmodtager min 30 timer
om ugen i de foregående 6 sammenhængende
måneder
Kvalifikationsperiode ved midlertidig uarbejdsdygtighed

Undtagelser
Ufrivillig arbejdsløshed

Ved midlertidig uarbejdsdygtighed betales en
månedlig forsikringsydelse i op til 12 måneder pr.
uarbejdsdygtighedsperiode. Ved flere uarbejdsdygtighedsperioder betales i alt op til 24 måneder.
Den første udbetaling sker efter 60 dages
sammenhængende uarbejdsdygtighed. Dækningen
omfatter både lønmodtagere og selvstændigt
erhvervsdrivende.
Hvem kan tegne ØkonomiSikring?
•
•
•

Personer mellem 18 og 65 år
Lønmodtagere i Danmark (min 30 timer pr.
uge)
Selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark
(mere end 30 timer om ugen) – kun
dækning ved uarbejdsdygtighed

Pris
For lån koster en ØkonomiSikring 7 % af det lånte
beløb. Forsikringen betales månedligt sammen med
din låneydelse til SPARXPRES.
Maksimal dækning

Kommende arbejdsløshed, som du kender eller
burde kende på det tidspunkt, hvor du køber
ØknomiSikring, er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke, hvis du selv har opsagt dit
job, eller hvis du berettiget er blevet bortvist af din
arbejdsgiver
Du skal have været aflønnet for min. 30 timers
arbejde pr. uge i en periode på mindst 6 måneder
umiddelbart før første arbejdsløshedsperiodes
intræden.
Forsikringen dækker ikke selvstændigt erhvervsdrivende.
Arbejdsløshed ved udløb af alle former for
tidsbegrænsede ansættelser, f.eks. vikariater,
kontraktansættelser og plejekontrakter er ikke
dækket.
Midlertidig uarbejdsdygtighed
Forsikringen dækker ikke ved sygdom eller
personskade, som du har eller burde have været

bekendt med, inden for
forsikringens ikrafttræden.

12

måneder

før

Derudover er der visse lidelser og særlige tilfælde,
som ikke dækkes. Se betingelserne stk 5

Ved anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed eller
midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du kontakte
AXA, Kirkebjerg Alle 86B, 2605 Brøndby, tlf. 7070
1064
eller
via
mail:
clp.dk.kundeservice@partners.axa

Dobbeltdækning

Hvordan klager du?

Udbetalingen af forsikringsydelser på denne
ØkonomiSikring tilgår SPARXPRES som forsikringstager.

Vil du klage skal du kontakte AXA. Hvis du ikke får
medhold, kan du klage til Ankenævnet for
Forsikring, som AXA er tilsluttet. Du kan få et særligt
klageskema hos AXA eller hos Ankenævnet for
Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572
København V, tlf 33 15 89 00.

Der kan være dækning ved arbejdsløshed via
dagpengene fra A-kassen eller særskilte
supplerende arbejdsløshedsforsikringer, som tilgår
dig selv.
Der kan være dækning ved midlertidig uarbejdsdygtighed på livs-, ulykkes og pensionsforsikringer.
Bemærk dog, at der ved samme forsikringsbegivenhed kan være mulighed for udbetaling fra
flere personforsikringer – f.eks. både fra ulykkes- og
livsforsikring.
Skatteforhold
Der er ikke fradragsret for forsikringsgebyret som
du betaler for din ØkonomiSikring. Omvendt er du
heller ikke skattepligtig af forsikringsydelserne, som
udbetales til SPARXPRES.

Lovvalg
Denne forsikring er underlagt dansk lovgivning og
eventuelle tvister, der indbringes for en retlig
instans vedrørende den indgåede forsikringsaftale,
afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og
efter retsplejelovens regler om værneting.
Sprog
Aftalevilkår og oplysninger kommunikeres på
dansk.
Samarbejde

Forsikringen udløber automatisk ved udgangen af
det år, hvori du fylder 65 år.

SPARXPRES tilbyder ØkonomiSikring i samarbejde
med forsikringsselskabet AXA. Der findes ikke noget
indbyrdes ejerskab mellem SPARXPRES og AXA.
SPARXPRES er registrert i Forsikring & Pensions
Forsikrings-agentregister, der kan ses på
www.forsikringenshus.dk. AXA betaler SPARXPRES
en provision til dækning af udgifterne ved at
formidle ØkonomiSikring. Du kan få oplyst
størrelsen af denne ved at spørge SPARXPRES.

Opsigelse af forsikringsaftalen

Forsikringsselskab

Du kan skriftlligt opsige forsikringen med mindst en
måneds varsel til en forfaldsdag, der altid er d. 1. i
hver måned

Dækningen er tegnet i Financial Insurance Company
Limited, Denmark, DVR nr. 20640405, filial a
Financial Insurance Company Limited, engelsk
skadesforsikringsselskab registreret i England
under nr. 1515187 med adresse Builing 11, Chiswick
Park, Chriswick High Road, London W4 5XR,
England. Tilsynsmyndig er Prudential Regulation
Authority og Finanvcial Conduct Authority i England
samt finanstilsynet i Danmark. Selskabet benævnes

Forsikringens løbetid
Forsikringsaftalen gælder i lånets løbetid, som
anført på det oprindelige lånedokument, dog
maksimalt i 48 måneder.

Fortrydelsesret
Du kan fortryde dit køb af ØkonomiSikring i 14 dage
efter, du har modtaget forsikringsbeviset og
forsikringsbetingelserne. Se betingelserne stk 19.
Sådan anmelder du en skade

AXA. Dækningen administreres af AXA, Kirkebjerg
Alle 86B, 2650 Brøndby, tlf: 7070 1064.

