ERKLÆRING VED ETABLERING AF TRYGHEDSFORSIKRING OG
SAMTYKKE TIL VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
(hvis flere forsikrede, skal hver forsikret tiltræde en erklæring, da krav for dækning er personlige)
Når du er omfattet af Basisbanks Gruppeforsikring, ”Tryghedsforsikring”, er de månedlige ydelser på dit lån
dækket i op til 12 måneder, hvis du rammes af ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed (hvis du
er ansat) eller hospitalsophold (hvis du er selvstændig). Ved død eller total varig uarbejdsdygtighed indfries
restgælden på dit lån.
Prisen (gebyret) for deltagelse i Gruppeforsikringen svarer til 8% af din månedlige låneydelse, og opkræves
af Basisbank sammen med indbetalingen til lånet.
Gruppeforsikringen/Tryghedsforsikringen er etableret af Basisbank i Maiden Life Försäkrings AB, Registering
nr. 516406-0468 og Maiden General Försäkrings AB, Registering nr. 516406-1003 (begge ”Maiden”), til
hvem vi videresender de kundeoplysninger og persondata, som er nødvendige for, at Maiden kan tegne og
administrere forsikringen.
Ved tilvalg af Tryghedsforsikring giver du samtidig samtykke til, at Basisbank må videregive dine oplysninger
til Maiden. De oplysninger vi videregiver er navn, adresse, fødselsdato og køn samt oplysninger om
Kreditaftalen, der skal dækkes.
Samtykket er således en forudsætning for tegning af forsikringen. Du kan til hver en tid trække dit samtykke
tilbage men med den konsekvens at forsikringen samtidig ophører.
Se yderligere om behandling af personoplysninger her:
Til Basisbank: www.basisbank.dk/docs/BehandlingPersonoplysninger.pdf
Til Maiden: www.maidenlg.com/privacy_notice_da
Til brug for at blive omfattet af Tryghedsforsikringen erklærer jeg, at jeg på underskrivelsesdagen
• er ældre end 17 og yngre end 67 år, og
• ikke er syg(e), og
• ansat eller selvstændig i mere end 6 sammenhængende måneder og arbejder mere end 16
timer om ugen.
Jeg er bekendt med, at følgende er en betingelse for ikrafttræden af de enkelte dækninger:
•
Dækning ved ufrivillig arbejdsløshed træder kun i kraft, hvis jeg på skadestidspunktet er i
arbejde, og jeg har haft uafbrudt, betalt arbejde i mindst 16 timer om ugen i de sidste 6
måneder.
•
Dækning ved uarbejdsdygtighed træder kun i kraft, hvis jeg på underskriftstidspunktet ikke er
sygemeldt og har været sygemeldt fra mit arbejde i mere end 15 på hinanden følgende dage i løbet
af de sidste 12 måneder.
•
Dækning for hospitalsindlæggelse for selvstændige træder kun i kraft, hvis jeg er selvstændig
erhvervsdrivende, der har drevet en virksomhed i de sidste 6 måneder og ikke er sygemeldt på
underskriftstidspunktet
•
at jeg ikke er fyldt 67 år
Jeg accepterer de udleverede forsikringsbetingelser, herunder dækningsundtagelser om særlige
helbredsforhold og proceduren for anmeldelse m.v.

