Forkjøpsinformasjon Thorn Norge Finans AS – Betalingsforsikring – alvorlig
sykdom og dødsfall
Denne informasjonen, som utleveres til kunden før kjøp av forsikring, er en overordnet beskrivelse av innholdet i
Betalingsforsikringen. For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og ikke dekker, henvises det til
forsikringsvilkårene (520-103 av 1. dec. 2018).
Thorn Norge Finans AS er forsikringstaker og formidler av forsikringen. Forsikringsformidlingsforetaket har ikke en
direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10% av stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsselskap.
Ingen forsikringsselskap, eller morselskapet til et forsikringsselskap, har en direkte eller indirekte eierandel som
utgjør mer enn 10% av forsikringsformidlingsforetakets stemmerett eller kapital.
Betalingsforsikringen dekker
Kredittavtalens utestående saldo ved:

Alvorlig sykdom

Dødsfall
Hvem kan tegne forsikringen?
Privatpersoner som har inngått kredittavtale med Thorn Norge Finans AS, forutsatt at vedkommende




Er minst 18, men under 62 år
Er innehaver av en kreditavtale med Thorn Norge Finans AS
Er bosatt i Norge

Eksempler på når forsikringen ikke gir dekning
Forsikringen dekker for eksempel ikke:




Alvorlig sykdom som innebærer at du har konsultert lege eller mottatt behandling i løpet av de 90 første
dagene etter forsikringens startdato.
Alvorlig sykdom som følge av sykdom som forelå ved forsikringens startdato.
Alvorlig sykdom som ikke er nevnt under punkt 4.1 i forsikringsvilkårene.

Melding om hendelse
Hendelse / skade i forsikringstiden skal meldes til forsikringsselskapet via forsikringsadministrator:
ADIS A/S
Strandgade 4C
1401 København K
Danmark
mail: dkppi@adis.as
Forsikringstiden
Forsikringens startdato er den dato da långiver har registrert tegningen av forsikringen, og forsikringsselskapet har
overtatt risikoen i henhold til forsikringsavtalen, men kun innenfor den forsikringstid som er angitt på forsikredes
kredittavtale. Forsikringen opphører når det første av følgende forhold inntreffer:






Forsikredes 67. fødselsdag,
Erstattning for alvorlig sykdom eller dødsfall er gitt,
Datoen for forsikringsavtalens opphør,
Datoen for opphør af forsikringen iht. avsnitt. 9, eller
Tidspunktet for opphør av kredittavtale med Thorn Norge Finans AS.

Angrerett
Der er 30 dages angrerett fra forsikringens startdato. Angreretten benyttes ved å gi skriftlig melding til Thorn
Norge Finans AS, Postboks 6020 Etterstad, 0601 Oslo, e-mail: infono@thorn.no.
Personopplysninger
AmTrust og ADIS er begge databehandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du kan lese om hva det
innebærer i politikkerne.

Klagebehandling
Klager på forsikringen kan meldes til:
ADIS A/S
Strandgade 4C
1401 København K
Danmark
Mail: dkppi@adis.as
Klage kan også fremsettes:
Finansklagenemnda,
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
Telefon 23 13 90 60 / telefaks 23 13 19 70
Internett: www.finansklagenemnda.no
Nemnda er uavhengig, og det er gratis å klage.
Forsikringsselskap, forsikringsadministrator og forsikringsformidlingsforetak
Forsikringsselskapet i forsikringen er AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02
VP48, Irland, som står under tilsyn af Central Bank of Ireland. I Norden representeres forsikringsselskapet av
AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige.
Forsikringen administreres av:
ADIS A/S
Strandgade 4C
1401 København K
Danmark
Org.no. 30351894
Telefon: 0045 70277032
mail:dkppi@adis.as
Forsikringsformidlingsforetak (aksessorisk agent) er:
Thorn Norge Finans AS
Postboks 6020 Etterstad
0601 Oslo
Norge
Org.no. 997536320
Telefon: 07575
Mail: infono@thorn.no
Thorn Norge Finans AS registrert som aksessorisk forsikringsagentvirksomhet hos Finanstilsynet, Revierstredet
3, Postboks 1187 Senstrum, 0107 Oslo.
For formidlingen av denne forsikringen har Thorn Norge Finans AS rett til å ta ut provisjon. Det gjennomsnittlige
provisjonsnivået er ca. sekstien prosent av den totale premien. Dette gjennomsnittlige provisjonsnivået baseres
på forsikredes månedlige premie samt antallet solgte forsikringer, skadeutfall og direkte salgskostnader. Denne
provisjonen brukes for å dekke direkte kostnader til daglig drift av forsikringen som markedsføring, IT systemer,
administrasjon, opplæring og kundebehandling. Provisjonsnivået kan i ulike fall variere avhengig av de
spesifiserte kostnadene.

