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Följande information ger dig en kortfattad översikt av produkten Santander Låneskydd Fordonslån och utgör inte fullständiga
villkor. Produktens fullständiga försäkringsvillkor hittar du i dina försäkringsdokument.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Santander Låneskydd Fordonslån är baserat på ett gruppförsäkringskontrakt mellan Santander Consumer Bank
(försäkringstagare) och försäkringsbolaget CNP Santander Insurance Europe DAC (försäkringsgivaren). Denna försäkring
ger dig försäkring för de försäkringshändelser som innefattar sjukskrivning, sjukhusvistelse eller arbetslöshet.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen kan lämna ersättning för kreditavtalets
månadsbetalningar den försäkrade har med Santander
Consumer Bank om du skulle drabbas av sjukskrivning,
sjukhusvistelse eller arbetslöshet.
För sjukskrivning kan ersättning betalas ut med ett belopp
motsvarande (eller delvis motsvarande) din månatliga betalning
enligt kreditavtalet dagen närmast före skadedatum för varje 30
dagar av sjukskriving efter karenstiden. När din sjukskrivning
har bedömts från 75% till 99% av en behörig läkare, ska 75%
av den månatliga betalningen för lånet betalas ut. När din
sjukskrivning bedömts till 100% av en behörig läkare, ska
100% av den månatliga betalningen för lånet betalas ut.
Försäkringen lämnar dagersättning vilken motsvarar en
trettiondel av kreditavtalets månadskostnad under den period
som du är sjukskriven.
För arbetslöshet kan ersättning betalas ut med ett belopp
motsvarande din månatliga betalning enligt kreditavtalet dagen
närmast före skadedatum. Försäkringen lämnar dagersättning
vilken motsvarar en trettiondel av kreditavtalets
månadskostnad under den period som du är arbetslös.
För sjukhusvistelse kan ersättning betalas ut med ett belopp
motsvarande din månatliga betalning enligt kreditavtalet dagen
närmast före skadedatum. Efter karenstiden täcker
försäkringen ett helt månatligt belopp. Därefter lämnar
försäkringen dagersättning som motsvarar en trettiondel av
kreditavtalets månadskostnad under den period som du är
inlagd på sjukhus månadsvis i efterskott.
.

Vad ingår inte i försäkringen?
En förutsättning för att kunna teckna försäkring är att du måste vara
minst 18 år men inte ha uppnått 65 års ålder vid försäkringens
ikraftträdande.
Försäkringen omfattar inte sjukskrivning eller sjukhusvistelse som
inträder inom kvalificeringstiden, som är 30 dagar från försäkringens
ikraftträdande.
Försäkringen omfattar inte arbetslöshet på grund av uppsägning som du
har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från
försäkringens ikraftträdande.
De 30 första sammanhängande dagarna av sjukskrivning och
arbetslöshet är s.k. karenstid. Under denna tid lämnas ingen ersättning.
De 7 första sammanhängande dagarna av sjukhusvistelse är s.k.
karenstid. Under denna tid lämnas ingen ersättning.
För att återkvalificera sig till en ny ersättningsperiod, när ersättning
betalats för en tidigare period behöver du uppfylla ett visst antal dagar
med sammanhängande arbete för att få rätt till ersättning för en ny
period. För sjukskrivning eller sjukhusvistelse krävs det minst 30 dagar
för en ny orsak än tidigare eller 180 dagar när orsaken är densamma.
För arbetslöshet krävs det en tillsvidareanställning om minst 17 timmar
per vecka i 180 dagar.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12
månader närmast före försäkringens tecknande.
Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde känt till vid
anslutning till försäkringsskyddet.
Försäkringsfall som uppkommer till följd av missbruk av alkohol, droger
eller läkemedel.
Försäkringsfall som beror på psykisk ohälsa, självförvållad skada eller
komplikationer vid graviditet och som av specialist betraktas som
normala vid graviditet.
Arbetslöshet på grund av den försäkrades grovt vårdslösa beteende,
anställning som har varit tidsbegränsad som pågått kortare tid än 6
månader, visstidsanställning som har utgått naturligt enligt
överenskommelse med arbetsgivaren, frivillig uppsägning eller
pensionering.
Vid försäkringsfall till följd av ditt grovt vårdslösa beteende kan
ersättningen sättas ned.
Sjukhusvistelse omfattas inte ifall du är anställd (dvs inte
egenföretagare), Arbetslöshet omfattas inte ifall du är egenföretagare.
Vid händelser av sjukskrivning, sjukhusvistelse och arbetslöshet
kan försäkringen betala ut ett månatligt belopp om max 11,000 SEK
Försäkringen kan lämna ersättning om maximalt 12 månader per
skada i följd och sammanlagt 36 månader under hela
försäkringstiden.

Vart gäller försäkringen?
Försäkringen täcker sjukskrivning och sjukhusvistelse i Sverige för händelser som uppstår i Sverige och utomlands.
Försäkringen täcker arbetslöshet som uppstår i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?


Du är skyldig att lämna alla upplysningar som kan ha betydelse för försäkringen. Du är också skyldig att lämna riktiga och fullständiga
svar på de frågor som ställs till dig med anledning av försäkringens tecknande samt vid förnyelse av försäkringen. Om du under
försäkringsperioden får reda på något som kan ha betydelse för försäkringen ska du meddela CNP Santander Insurance Europe DAC
utan dröjsmål. Underlåtelse att uppfylla upplysningsplikten kan medföra att försäkringsersättning inte utbetalas eller utbetalas med lägre
belopp än vad som avtalats.



Om du vill ansöka om ersättning genom försäkringen ska du lämna in skadeanmälan snarast möjligt från det att skadan inträffade.
Beroende på omfattningen behöver vi få in stödjande intyg för att fatta ett beslut.
Du finner mer information om detta i dina försäkringsvillkor (se ”Ersättning och ersättningsregler”)

När och hur ska jag betala?
Premien debiteras månadsvis i efterskott och ska betalas samtidigt som du betalar månatliga lånebetalningar enligt låneavtalet. Premien beräknas
som en procentsats av ditt månadsbelopp på kreditavtalet. Dröjsmål med premien kan medföra att försäkringen upphör.
Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att ändra premien. Premieändringen träder ikraft vid den månadsdebitering som infaller närmast 30 dagar
efter det att meddelande om ändring ägt rum.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsavtalet börjar gälla från datumet när det tecknas förutsatt att villkoren har uppfyllts. Försäkringen gäller för en månad i taget och förnyas
automatiskt varje månad om den inte sagts upp. Försäkringen upphör om kreditavtalet har upphört eller krediten har återbetalats i sin helhet, om den
försäkrade gått i någon form av pension eller uppbär motsvarande ersättning, fyller 65 år eller avlider dessförinnan.
Du finner mer information om detta i dina försäkringsvillkor (se ”Försäkringsperiod”).

Hur kan jag säga upp avtalet?
Efter det att avtalet träder ikraft har du rätt att ångra avtalet inom 30 dagar från det att du mottog försäkringsbrevet med information om din ångerrätt.
Tidsfristen för ångerrätten är uppfylld om vi har mottagit ditt meddelande inom 30 dagar. Därefter kan du när som helst säga upp försäkringen med
omedelbar verkan eller från den tid du anger. Försäkringen kan sägas upp via telefon eller skriftligen av dig.

