
Hvad dækker den? 
 Det forsikrede beløb, som du har valgt at

forsikre i forbindelse med, at du optager et
lån via DigiFinans.

 Hvis du bliver helt (100%) midlertidigt
sygemeldt, kan forsikringen yde dit, på
skadestidspunktet for forsikringen forsikrede
beløb i maksimalt 12 måneder (360 dage) pr.
skadestilfælde.

 Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs kan
forsikringen yde dit, på skadestidspunktet,
forsikrede beløb i maksimalt 12 måneder
(360 dage) pr. skadestilfælde

 Erstatningen udbetales fra din enogtredivte
sygedag eller enogtredivte dag du er
uarbejdsdygtig. De første 30 dage er en
såkaldt karenstid.

Hvad dækker den ikke? 
 Arbejdsudygtighed pga. kirurgiske indgreb (fx

kosmetisk kirurgi), der ikke er medicinsk
nødvendige for at kunne bevare eller bibeholde
din livskvalitet, og som alene udføres på eget
ønske.

 Arbejdsudygtighed pga. sygdom eller ulykke, der
viste symptomer, eller hvor konsultation /
behandling fandt sted inden for 12 måneder før
forsikringens startdato.

 Arbejdsudygtighed pga. hekseskud eller anden
rygbesvær, hvis der ikke findes medicinsk bevis
(exempelvis via magnetrøntgen) eller at læger
kan bevise, at en undersøgelse har dokumenteret
medicinsk besvær.

 Arbejdsløshed hvis du frivilligt har opsagt din
stilling.

 Arbejdsløshed vis der forekommer regelmæssig
eller sæsonbetonet arbejdsløshed inden for dit
erhverv.

 Arbejdsløsheden som er en direkte følge af, at du
bliver opsagt på grund af forsømmelse af dit
arbejde, deltagelse i ulovlig strejke eller lockout
eller anden ulovlig handling.

! Forsikringen dækker ikke hændelser (såsom 
forestående opsigelsesvarsel, kommende 
arbejdsløshed eller sygefravær), som var 
indtruffet og kendte inden forsikringens 
ikrafttrædelsesdato.

! Forsikringen udbetaler ikke erstatning i 
forsikringens karenstid, dvs. de første 30 dage du 
er midlertidig uarbejdsdygtighed eller ufrivillig 
arbejdsløs.

! Forsikringen dækker ikke skader, der opstår 
under forsikringens kvalificeringstid, dvs. 30 dage 
fra forsikringens startdato ved uarbejdsdygtighed 
og 90 dage fra forsikringens startdato ved 
arbejdsløshed.
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Denne forsikring er udviklet af AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer: 169384). Dette 
dokument skal kun betragtes som en sammenfatning af det, som forsikringen dækker, for at hjælpe dig med at træffe 
en velbegrundet beslutning. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvad forsikringen omfatter, i før- og 
efterkøbsoplysningerne og de fulde oplysninger i forsikringsbetingelser. 
Du bedes læse dette faktablad, så du forstår, hvad forsikringen dækker og ikke dækker, samt nogle vigtige 
forudsætninger for forsikringens gyldighed. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikring dækker den månedlige ydelse, du har valgt at forsikre i forbindelse med at du indgår en kreditaftale via 
DigiFinans hvis du bliver midlertidig uarbejdsdygtig eller ufrivillig arbejdsløs (gælder ikke selvstændigt 
erhvervsdrivende). Maksimal erstatning er 12.000 DKK. om måneden i 12 måneder. 

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor er jeg dækket? 
 Forsikringen gælder for skader, der indtræffer i Danmark. Skaden reguleres i henhold til dansk lovgivning. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
• Angiv altid korrekte oplysninger ved tegning af forsikringen. 
• Det er dit ansvar at betale gebyret. 
• Når en forsikringsbegivenhed er indtruffet, skal anmeldelse indsendes hurtigst muligt, på særskilt 

skadesanmeldelsesblanket til forsikringsselskabet.  
• Angiv altid korrekte oplysninger i skadesanmeldelsen. 
• Du er altid selv ansvarlig for, at den månedlige faktura fra DigiFinans betales til tiden, også ved 

igangværende skadessag. 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
Forsikringspræmien fremgår af den månedlige eller kvartalsvise faktura fra DigiFinans og debiteres i 
overensstemmelse med de aftalte betalingstidspunkter.  

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen gælder fra den dato, hvor DigiFinans har registreret, at din "Tryghedsforsikring"-aftale gælder, dog 
tidligst samme dag, som lånet bevilges. Forsikringsbeskyttelsen fornys automatisk med en (1) måned ad gangen, 
såfremt den ikke opsiges af dig eller af forsikringsselskabet.  
Forsikringen ophører også, når første af følgende betingelser indtræffer: 

- Hvis forsikringen opsiges af forsikringsselskabet på grund af udestående betaling. 
- Den dag, du går på pension eller førtidspension, og du ikke længere kan tage del i 

forsikringsomstændighederne. 
- Det år, du fylder 67 år. 
- Ved dødsfald. 

Den dag, hvor forsikringsaftalen mellem forsikringsselskabet og DigiFinans ophører. 

  

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Du kan når som helst opsige forsikringen ved at kontakte DigiFinans.  

 


