Ordna Bolån
Trygghetsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukter Produkt: Trygghetsförsäkring
Företag: Försäkringsgivare Knif Trygghet Forsakring AS, org nr 991 206 825
Produkt: Trygghetsförsäkring förmedlar av Ordna AB, 556962-9404
Detta faktablad ger endast en kortfattad och generell beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet
tillsammans med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. .
För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig kontakta Ordna Bolån på 020-25 26 26 eller gå in på www.ordnabolan.se.

Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som kan hjälpa till att återbetala kreditskuld eller andra viktiga kostnader vid
olycksfall, sjukdom och arbetslöshet.

Hel arbetsoförmåga:

Exempel på undantag i försäkringen:

Försäkringen ger ersättning om du blir helt
arbetsoförmågen till följd av olycksfall eller sjukdom.
Vid hel arbetsoförmåga lämnar försäkringen ersättning
med upp till 10 000 kr/månad i max 12 månader.

Försäkringen ger inte ersättning vid sjukdom, besvär,
skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat
före försäkringen trädde ikraft, även om diagnos eller
orsak först kan fastställas efter att försäkringen trätt i
kraft.

Ofrivillig arbetslöshet
Försäkringen ger ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös
under försäkringstiden. Vid ofrivilligt arbetslöshet lämnar
försäkringen ersättning med upp till 10 000 kr/månad i
max 12 månader.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfall som
inträffar om du som försäkrad begår eller hjälper till att
begå en brottslig handling som kan leda till fängelse i
enlighet med svensk lag eller om du är påverkad av
alkohol eller andra berusningsmedel, lugnande medel,
narkotika eller vid felaktig användning av läkemedel.

Försäkringen har undantag avseende terrorism
och massförstörelsevapen samt för deltagande i
främmande krig eller vistelse utanför Sverige där
krig eller politisk oroligheter råder.

Försäkringen täcker inte försäkringsfall som inträffar under kvalificeringstiden. Kvalificeringstiden räknas från försäkringens första dag. För arbetslöshet är kvalificeringstiden 90 dagar och för arbetsoförmåga 30 dagar.
Försäkringen ger ingen ersättning under karenstiden. Karenstiden är den första tiden från försäkringsfallet räknat.
För arbetslöshet och arbetsoförmågan är karenstiden 30 dagar.
För varje sammanhängande period av arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet betalas ersättning under maximalt
tolv månader. Totalt kan ersättning lämnas för en maximal period om 36 månader för ett flertal perioder av arbetsoförmåga och arbetslöshet.

Försäkringen gäller för försäkringsfall som uppstår i hela världen.
Arbetsförmåga och Arbetslöshetsförsäkringen gäller under de första 12 månaderna vid vistelse utanför Norden.

På uppdrag av försäkringsgivaren kommer Sedgwick Sweden AB (Sedgwick) att hantera din skadeanmälan. Du
behöver därför snarast möjligt underrätta Sedgwick skriftligen med ditt ersättningskrav. Skadeanmälan finns på
www.ordnabolan.se. Du måste skicka in alla dokument som Sedgwick begär för försäkringsgivarens räkning, för att de
ska kunna bedöma rätten till ersättning.
Du är skyldig att omedelbart upplysa Sedgwick om du får nytt arbete eller om du blir företagare, eller om ersättning
från a-kassan upphör under period som försäkringsgivaren betalar ersättning för arbetslöshet till dig. Du är också
skyldig att upplysa om du får tillbaka arbetsförmågan eller om ersättning från Försäkringskassan eller motsvarande
instans upp-hör helt eller delvis.
Du måste betala dina premier i rätt tid.

Försäkringen börja dagen efter din ansökan om att anslutas till försäkringen har mottagits av Ordna
Bolån som gruppförträdare. Försäkringen slutar att gälla exempelvis:

•
•
•Om du erhåller livränta eller liknande ersättning.
•

Du som försäkrad har rätt att när som helst säga upp försäkringen. För att säga upp försäkringen kan du skicka ett
mejl till info@ordnabolan.se eller kontakta Ordna Bolån på telefon på nummer 020-25 26 26.

