RestgældsSikring
Skriftlig information om forsikringsaftalen i henhold til lov om forsikringsformidling, samt bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt.
Fuldstændige forsikringsbetingelser
I dette dokument og sammen med IPID (Insurance Product Information Document), får du et sammendrag af indholdet i RestgældsSikring. Du kan få de
fuldstændige forsikringsbetingelser ved at henvende dig til FCA Capital Danmark A/S, Herstedøstervej 9, 2600 Glostrup, e-mail:
kundeservice@fcacapital.dk eller AXA, Postbox 701, 2605 Brøndby, tlf. 43 25 53 00, via e-mail: clp.dk.kundeservice@partners.axa. Du har krav på at
få forsikringsbetingelserne snarest muligt, efter køb af forsikringen og du vil få dem tilsendt sammen med forsikringsbeviset.
Etableringskriterier
Det er en betingelse ved forsikringens ikrafttræden at de forsikrede:
• Er fyldt 18 år, men ikke 65 år.
• Er indforstået med, at sygdom eller personskade som du har, eller
burde have kendskab til, ved forsikringens etablering og som
resulterer i dødsfald som dine arvinger/boet efter anmelder, ikke er
dækket af forsikringen.
Hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have, kendskab til:
Sygdom eller personskade, som senere måtte give anledning til, at dine
arvinger/boet efter anmelder en forsikringshændelse om dødsfald, er ikke
dækket.
Vi vil alligevel forsikre dig. Du er dog ikke berettiget til forsikringsdækning,
som direkte eller indirekte relaterer sig til den sygdom eller personskade,
som du havde, eller burde have, kendskab til på ethvert tidspunkt før
forsikringens etablering.
Dækningsomfang
Hvis dødsfaldet er dækningsberettiget betaler vi halvdelen af din restgæld
på dit lån hos FCA Capital Danmark A/S, dog minimum kr. 10.000 og
maksimalt. kr. 200.000. Ydelsen udbetales til FCA Capital Danmark A/S
som indfrier eller nedbringer restgælden på lånet.
Maksimal dækning
RestgældsSikrings forsikringsdækning ved dødsfald kan aldrig overstige
kr. 200.000.
Kvalifikationsperiode
Der er ingen kvalifikationsperiode. Efter forsikringen er etableret træder
forsikringen ikraft.
Kendskab før køb af forsikringen
Sygdom eller personskade som du kender eller burde kende på
købstidspunktet og som senere fører til, at dine arvinger/boet efter
anmelder en forsikringshændelse om dødsfald, er ikke dækket.
Dobbeltdækning
Der kan ved samme forsikringsbegivenhed være mulighed for udbetaling
fra flere personforsikringer f.eks både fra ulykkes- og livsforsikring.
Forsikringsformidlerens navn og adresse:
FCA Capital Danmark A/S, Herstedøstervej 9, 2600 Glostrup

Om forsikringsformidleren repræsenterer kunden eller handler på
vegne af et forsikringsselskab
FCA Capital Danmark A/S tilbyder RestgældsSikring i samarbejde med og
på vegne af AXA. Der findes ikke noget indbyrdes ejerskab mellem FCA
Capital Danmark A/S og AXA.
Hvilken form for aflønning der modtages i forbindelse med
forsikringsaftalen
I henhold til lov om forsikringsformidling §34 stk. 2 skal vi oplyse, at FCA
Capital Danmark A/S modtager provision for at arbejde med
forsikringsformidlingen og, at du har ret til at få oplyst provisionens
størrelse.
Du kan få oplyst størrelsen af denne ved at spørge FCA Capital Danmark
A/S.
Hvad skal jeg betale for RestgældsSikringen?
RestgældsSikring koster 0,03 % af halvdelen af den udestående balance
pr. forsikret person
Hvordan anmelder jeg en skade
Ved dødsfald skal boet efter/arvingerne kontakte Forsikringstager og
långiver FCA Capital Danmark A/S, som vil udfylde anmeldelsen.
Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at vi modtager de oplysninger,
herunder lægelige oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan behandle
anmeldelsen, for eksempel:
- Korrekt udfyldt anmeldelse
- Dødsattest
Dine arvinger eller boet efter dig, skal selv betale de direkte omkostninger
til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse
af en forsikringshændelse. Hvis der er tale om en forsikringshændelse, der
berettiger til udbetaling af forsikringsydelse, refunderer vi dog disse direkte
omkostninger.
Fortrydelsesret
Du kan fortryde dit køb af RestgældsSikring i 14 dage, efter du har
modtaget forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. Du skal rette
skriftlig henvendelse til FCA Capital Danmark A/S, hvis du fortryder.
Opsigelse af forsikringen
Du kan skriftligt opsige forsikringen til FCA Capital Danmark A/S med
løbende måned + 30 dages varsel til d. 1. i en måned.

Yder forsikringsformidleren rådgivning:
FCA Capital Danmark A/S yder ikke rådgivning om de solgte
forsikringsprodukter.

Skatteforhold
Der er ikke fradragsret for forsikringsgebyret, som du betaler for
forsikringsdækningen. Omvendt er du heller ikke skattepligtig af
forsikringsydelserne, som udbetales til FCA Capital Danmark A/S.

Hvor kan jeg klage:
Du kan klage til AXA. Hvis du ikke får medhold, kan du klage til
Ankenævnet for forsikring, som AXA er tilsluttet. Du kan få et klageskema
hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572
København V, telefon 33 15 89 00. Du skal betale et klagegebyr.

Lovgivning
Forsikringen er underlagt dansk lovgivning og eventuelle tvister, der
indbringes for en retslig instans vedrørende den indgåede forsikringsaftale,
afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens
regler om værneting.

Hvilket register er forsikringsformidleren optaget i:
FCA Capital Danmark A/S er registreret i Forsikring & Pensions
forsikringsagentregister der kan ses på www.forsikringogpension.dk

Sprog
Aftalevilkår, oplysninger samt henvendelser til FCA Capital Danmark A/S og
AXA kommunikeres på dansk.
Navn og adresse på forsikringsselskab, hvor forsikringen tegnes:
Forsikringsselskabet bag forsikringen for dødsfald er AXA France Vie Danmark (CVR nr. 40006168), som er underlagt Finanstilsynet,
finanstilsynet.dk. Kontaktoplysninger til den danske filial er AXA, Postboks
701, 2605 Brøndby. Tel. +45 43 25 53 00. Selskabet er en filial af AXA
France Vie (med nr. 310 499 959), - privat aktieselskab som er registreret i
Nanterres selskabsregister i Frankrig. Selskabets hovedkontor: 313
Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrig, som er underlagt
Fransk forsikringslov og Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,
61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00.

