
TRYGHEDSFORSIKRING
TILKNYTTET LÅN I BASISBANK A/S, TEGLHOLM ALLÉ 15, 2450 KØBENHAVN SV, CVR. 25213483

Den dag, man optager et lån, kan det være for at opfylde et ønske eller en drøm. Måske drømmen om et køkken, nye møbler, en ny cykel 
eller en rejse, man længe har ønsket.

Du kan opfylde dine ønsker og drømme med et lån i Basisbank A/S og samtidig sikre, at din økonomi ikke belastes mere end højst nødven-
digt, hvis der skulle ske dig noget.

Basisbank har etableret en Gruppeforsikring, ”Tryghedsforsikringen”, som du kan tilmelde dig.

Tryghedsforsikringen kan overtage betalingen af dine låneydelser eller indfri restgælden til Basisbank, hvis uheldet er ude.

Betaling for at deltage i Gruppeforsikringen opkræves samtidig med den månedlige ydelse på dit lån. Prisen (gebyret) udgør 8% af den 
månedlige ydelse.

SÅDAN ER DU DÆKKET
Restgælden på lånet indfries med det samme (dog maks. 480.000 kr.) ved:
• Dødsfald, dog ej selvmord
• Varig total uarbejdsdygtighed som følge af ulykkestilfælde eller akut sygdom

Den månedlige betaling er sikret i op til 12 mdr. med op til 40.000 kr. pr. måned ved:
• Midlertidig total uarbejdsdygtighed som følge af et ulykkestilfælde eller akut sygdom
• Ufrivillig arbejdsløshed
• Er du selvstændig erhvervsdrivende, dækker forsikringen også ved hospitalsindlæggelse

Ved udbetaling er der en række forhold, som skal være opfyldt:
• man skal være mellem 18 og 68 år, 
• forsikringen ikke dækker i situationer, hvor uarbejdsdygtighed er en følge af sygdomme og lidelser, som er opstået før tegning af 

forsikringen
• der er krav om, at forsikringen har været i kraft en vis periode, eller at man har en vis selvrisikoperiode, inden udbetaling kan finde sted 

osv.

Det konkrete dækningsomfang samt vilkår og betingelser er beskrevet i forsikringsbetingelserne 
- læs forsikringsbetingelserne her.

Hent flere produktinformationer om Tryghedsforsikring her (også kaldet ”IPID”).

ERKLÆRING
Når du ansøger om et lån, kan du samtidig vælge at tilknytte Tryghedsforsikringen. I den forbindelse underskriver du en erklæring, som er 
indarbejdet i din låneansøgning – læs mere om erklæring ved etablering af Tryghedsforsikring her.

FORTRYDELSESRET
Hvis du har tegnet forsikringen i forbindelse med lånets etablering, har du i henhold til lov om visse forbrugeraftaler en fortrydelsesfrist på 
14 dage – læs mere om fortrydelsesret her.

ANMELD EN SKADE

Hvis uheldet er ude, og du får brug for din Tryghedforsikring, skal du printe en skadeanmeldelse ud, som du udfylder, underskriver og sen-
der med posten. Du kan læse mere om, hvad du skal gøre, på selve skadeanmeldelsen:

Hent skadeanmeldelse ved sygdom/ulykke/dødsfald
Hent skadeanmeldelse ved ufrivillig arbejdsløshed

TRYGHEDSFORSIKRINGEN ETABLERES I FØLGENDE FORSIKRINGSSELSKABER:
Maiden Life Försäkringss AB, Klarabergsviadukten 70, Box 70396, 107 24 Stockholm – Registrering nr. 516406-0468.
Maiden General Försäkrings AB, Klarabergsviadukten 70, Box 70396, 107 24 Stockholm – Registrering nr. 516406-1003.

https://www.basisbank.dk/docs/laanesikring-Betingelser(0515).pdf
https://www.basisbank.dk/docs/IPID.pdf
https://www.basisbank.dk/docs/ErklaeringVedEtableringAfTryghedsforsikring.pdf
https://www.basisbank.dk/docs/Fortrydelsesret.pdf
https://www.factor.dk/wp-content/uploads/2017/12/2018.01-Skadeanmeldelse-for-sygdom-ulykke.pdf
https://www.factor.dk/wp-content/uploads/2017/12/2018.01-Skadeanmeldelse-ufrivillig-ledighed.pdf

