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Forsikringsbetingelser for
RestgældsSikring
- for låntagere i FCA Capital Danmark A/S
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Forsikringsbetingelser
Dette dokument indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for RestgældsSikring, der gælder for dig som
har tegnet forsikring i forbindelse med dit lån etableret gennem FCA Capital Danmark A/S. Det anbefales, at du
læser forsikringsbetingelserne omhyggeligt igennem. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte forsikringsselskabet AXA på telefonnummer 43 25 53 00.
Nedenfor findes en oversigt over forsikringsdækningen i skemaform.

Dækningsoversigt

Forsikringshændelse

Efter forsikringen
er etableret, indtræder
forsikringsdækningen

Dødsfald

Straks

Selvrisikoperiode
Forsikringssum

Halvdelen af restgælden indfries
(min 10.000. kr. max 200.000)

Ingen

Generelle bestemmelser
1. Forsikringstager
Forsikringstager er FCA Capital Danmark A/S . AXA har indgået aftale med FCA Capital Danmark A/S som
forsikringstager om at dække låntagere på de vilkår, der fremgår af disse forsikringsbetingelser.
2. Forsikrede
Forsikringen kan etableres af en person eller to personer, der har optaget et lån hos FCA Capital Danmark A/S
og som har et dansk CPR-nummer. Den person eller de personer, der er dækket af forsikringen, står anført som
’forsikrede’ på forsikringsbeviset.
Etableringskriterier
Det er en betingelse ved forsikringens ikrafttræden at de forsikrede:
1.

Er fyldt 18 år, men ikke 65 år.

2.

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 anmelder en
forsikringshændelse om dødsfald

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.
3. Hvornår træder forsikringen i kraft?
Forsikringen træder i kraft, når tro og love erklæringen er afgivet til FCA Capital Danmark A/S som bekræftelse
på, at etableringskriterierne i afsnit 2 ovenfor er opfyldt og lånet er trådt i kraft. Har du ved forsikringens
etablering, eller senere, har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af
betydning for forsikringsdækningen, er forsikringsaftalen ikke bindende for os. I henhold til Forsikringsaftaleloven
kan forsikringsdækningen i disse tilfælde reduceres eller helt bortfalde.
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Forsikringsdækningen gælder i lånets løbetid for én måned ad gangen og fornyes automatisk hver måned,
medmindre forsikringen ophører tidligere af en af de grunde, som er nævnt under afsnittet ”Hvornår ophører
forsikringsdækningen”.
4. Forsikringsgebyr
Betaling af forsikringsgebyr er en forudsætning for forsikringsdækning.
Gebyret for forsikringen betales månedligt bagud. Første gang den førstkommende 1. i måneden efter
forsikringens ikrafttræden
Det månedlige gebyr kan ændres med 60 dages varsel, således at det ændrede gebyr gælder fra den første
forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage.
Tilbagebetaling af gebyr ved opsigelse af forsikring
Hvis du opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen
forsikringsbetingelserne, får du hele det indbetalte gebyr tilbage.

på

30

dage

efter

modtagelsen

af

5. Udbetaling af forsikringssum
Alle udbetalinger af forsikringssummer sker til FCA Capital Danmark A/S jf. punkt 1 om forsikringstager, for at
indfri eller nedbringe dit lån.
Alle forsikringssummer vil altid blive udbetalt som et engangsbeløb.
Du er selv ansvarlig for at betale ydelser på lånet, indtil din anmodning om forsikringsydelse er godkendt og
udbetalt.
6. Forsikringens dækningsmaksimum
Forsikringssummen udgør halvdelen af restgælden hos FCA Capital Danmark A/S, dog minimum 10.000 DKK og
maksimalt 200.000 DKK uanset antallet af forsikringer.
7. Sådan anmelder du en forsikringshændelse
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.
8. Hvornår ophører forsikringsdækningen?
Forsikringsdækningen ophører:
•

Når låneaftalen er ophørt

•

Hvis lånet er opsagt af FCA Capital Danmark A/S eller lånet er misligholdt

•

Når du ikke har indbetalt det løbende gebyr senest ved udløbet af fristen i opsigelsen. Opsigelsen indeholder
oplysning om at forsikringen ophører, hvis gebyret ikke er betalt inden den i opsigelsen angivne frist.
Opsigelsen indeholder desuden oplysninger om at du kan genindtræde i forsikringsdækningen hvis der er
særligt undskyldende omstændigheder. Denne fornyede dækning træder i kraft dagen efter betaling af det
forfaldne gebyr, tillagt renter og andre omkostninger Forsikringen ophører fra det tidspunkt, hvortil du har
betalt.

•

Ved udgangen af den kalendermåned, hvor du fylder 65 år, er medforsikret ikke fyldt 65 år forsætter
forsikringen for medforsikret, indtil medforsikret fylder 65 år.

•

Hvis du eller medforsikrede dør
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Hvis du opsiger forsikringsdækningen
Du har ret til når som helst at opsige forsikringsdækningen skriftligt med 30 dages varsel, således at opsigelsen
gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dage.
Dette kan gøres til: FCA Capital Danmark A/S, Herstedøstervej 9, 2600 Glostrup, e-mail:
kundeservice@fcacapital.dk .

Hvis vi opsiger forsikringsdækningen
Vi kan skriftligt opsige forsikringsdækningen:
Med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage.
•

Uden varsel hvis du eller medforsikrede ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse
svigagtigt har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller har fortiet omstændigheder, som er af
betydning for forsikringen.

•

Når du ikke har indbetalt det løbende forsikringsgebyr.

9. Ændringer i forsikringsbetingelserne
Vi er berettigede til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel, således at
ændringen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage.
10. Behandling af oplysninger
AXA og FCA Capital Danmark A/S håndterer personoplysninger i overensstemmelse med gældende
personoplysningsbestemmelser og lovgivning. AXA’s personoplysningspolitik og andre oplysninger vedrørende
personoplysninger kan findes på https://dk.clp.partners.axa/personoplysninger .
11. Klage eller indsigelse
Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af din sag, kan du henvende dig til AXAs klageansvarlige, hvor du kan
redegøre for din sag, og bede om AXAs udtalelse eller revurdering.
Du kan bede om revurdering ved at skrive, ringe eller sende en e-mail til: AXA, Postboks 701, 2605 Brøndby, tlf.
43 25 53 00, clp.dk.kundeservice@partners.axa
Du kan også kontakte Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V,
tlf. 33 15 89 00, http://ankeforsikring.dk/. De vil sende dig et skema til brug for indbringelse af din klage hos
Ankenævnet for Forsikring.
12. Lovgivning
Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende nærværende betingelser og den indgåede
forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.
13. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser
Forsikringsdækningen gælder, såfremt dødsfaldet indtræder i forsikringens løbetid. Forsikringssummen er
minimum 10.000 DKK og maksimalt 200.000 DKK..
Dødsfaldsdækningen gælder straks ved forsikringens ikrafttræden.
14. Forsikringsydelser
Hvis dødsfaldet er dækningsberettiget betaler vi halvdelen af restgælden på dødstidspunktet (dog max. 200.000
DKK. og min. 10.000 DKK.) Ydelsen udbetales til FCA Capital Danmark A/S som indfrier eller nedbringer
restgælden på lånet. Det er en forudsætning, at forsikringsgebyret er betalt rettidigt frem til indfrielsesdatoen.
I tilfælde af at erstatningen overstiger den skyldige saldo på udbetalingstidspunktet, udbetaler FCA Capital
Danmark A/S det overskydende beløb til boet.
Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen
skulle have været betalt, inden dødsfaldet.
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15. Undtagelser i dækningen
Vi udbetaler ikke forsikringssum:
•

I tilfælde af selvmord indenfor 1 år efter forsikringens ikrafttræden. Hvis forsikringen er blevet fornyet på et
nyt lån med samme restgæld, regnes 1 års perioden fra den oprindelige forsikrings ikrafttræden.

•

Ved dødsfald, som skyldes sygdom eller personskade, som du ved forsikringens ikrafttræden havde
kendskab til. Hvis forsikringen er blevet fornyet på et lån med samme restgæld, er det den oprindelige
forsikrings ikrafttrædelsesdato der gælder.

•

Ved dødsfald, som skyldes krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder
eller nuklear påvirkning.

•

Ved dødsfald, som skyldes selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende
stoffer.

•

Ved dødsfald, som skyldes kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som du selv har ønsket af psykiske,
personlige eller kosmetiske grunde.

16. Fortrydelseret
I henhold til forsikringsaftalelovens §34 jvf. lov nr 451 af 9. juni 2004, har du ret til at fortryde købet af
forsikringen.
Fortrydelsesfristen er 30 dage, der regnes fra den dag du har modtaget police og
forsikringsbetingelserne. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen
på den først følgende hverdag.
Hvordan fortryder du:
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele FCA Capital Danmark A/S, at du har
fortrudt købet af forsikringen. Dette kan ske per brev eller e-mail til: FCA Capital Danmark A/S,
Herstedøstervej 9, 2600 Glostrup, e-mail: fiatfinansiering@fiat.com

Ordforklaringer
I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning:
“Dag” forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage.
”Forsikringens løbetid” betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet
for forsikringens ophør. Du kan på forsikringsbeviset se, hvornår forsikringen er trådt i kraft, og i disse
forsikringsbetingelser se hvornår forsikringen ophører, medmindre forsikringen ophører af anden årsag, eller du
eller vi ekstraordinært opsiger forsikringen forinden denne dato.
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.

AXA Partners Credit & Lifestyle Protection, Postbox 701, 2605 Brøndby
Telefon 43 25 53 00
E-mail: clp.dk.kundeservice@partners.axa
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