Fakta om Realkreditforsikring
Forsikringen i hovedtræk
Forsikringen betaler låneydelserne på dit realkreditlån, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Første betaling
sker ved den første ydelse, der forfalder når du har været ufrivilligt arbejdsløs i 30 dage. Du kan højst få
betalt låneydelserne i 12 måneder ved hver arbejdsløshedsperiode. Der kan betales op til 15.000 kr. pr. måned eller 45.000 kr. pr. kvartal. Ved flere arbejdsløshedsperioder kan der betales op til 36 månedlige eller 12
kvartårlige låneydelser i alt.
Derudover betaler forsikringen restgælden på dit realkreditlån ved dødsfald som følge af ulykke op til 1,5
mio. kr.
Du har mulighed for at tilvælge en dækning, der betaler låneydelserne ved midlertidig uarbejdsdygtighed på
samme måde og med samme rammer som dækningen ved ufrivillig arbejdsløshed. Desuden har du mulighed for at tilvælge en dækning ved dødsfald af andre årsager end ulykke, der betaler restgælden på dit realkreditlån op til 1,5 mio. kr.
Væsentlige undtagelser
Der er ikke dækning hvis du ved forsikringens køb har kendskab til kommende arbejdsløshed, kommende
uarbejdsdygtighed eller du bliver opsagt eller ufrivilligt arbejdsløs indenfor de første 6 måneder efter forsikringens startdato. Du skal have været i arbejde i 12 hele måneder inden den første arbejdsløshedsperiode.
Forsikringens løbetid
Forsikringen løber ligeså længe som du har dit realkreditlån, medmindre forsikringen opsiges. Forsikringen
udløber senest ved udgangen af det år, hvori du fylder 67 år.
Opsigelse og fortrydelsesret
Du har 30 dages fortrydelsesret efter du har indgået forsikringsaftalen. Herefter kan du når som helst opsige
forsikringen med et varsel på løbende måned + 30 dage. Fortrydelsen eller opsigelsen skal ske på
www.realkreditforsikring.dk eller pr. brev eller e-mail.
Forsikringsbetingelser
Den samlede beskrivelse af forsikringsdækningen fremgår af forsikringsbetingelserne, som du har krav på at
få udleveret snarest muligt efter forsikringens køb. Du vil få forsikringsbetingelserne tilsendt på din e-mail
straks efter at du har købt forsikringen på www.realkreditforsikring.dk.
Betaling for forsikringsdækningen
Betalingen for forsikringsdækningen opkræves månedligt forud.
Skat
Afhængigt af hvilket realkreditinstitut du har, kan udbetalingen ved ufrivillig arbejdsløshed være skattefri eller
skattepligtig for dig. Du kan på www.realkreditforsikring.dk se hvilke det drejer sig om. Er du skattepligtig af
udbetalingerne har du også fradragsret for præmien på arbejdsløshedsforsikringen. Udbetalingen ved midlertidig uarbejdsdygtighed og dødsfald er skattefri, og giver ikke fradragsret for præmien til disse dækninger.
Andre forsikringsdækninger
Du kan muligvis have en anden arbejdsløshedsforsikring eller uarbejdsdygtighedsforsikring, hvis du har købt
en lønsikring, låneforsikring eller pensionsforsikring, som kan dække i samme tilfælde som denne forsikring
og dermed have dobbeltforsikring. Du kan også have en livsforsikring igennem din pensionsordning.
Forsikringsselskab
Forsikringsselskabet bag forsikringen er AXA France IARD (skadesforsikringsselskabet), registreringsnummer 722 057 460, og AXA France Vie (livsforsikringsselskabet), registreringsnummer 310 499 959, begge
med adressen: 313, Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre, Frankrig. L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP)
i Frankrig er tilsynsmyndigheden.
Administrator
Realkreditforsikring.dk drives og administreres af Marsh & McLennan Agency A/S. Har du spørgsmål til forsikringen kan du kontakte Marsh & McLennan Agency A/S, Teknikerbyen 1, 2830 Virum, tlf. 45 95 95 42, email: realkreditforsikring@mmc.com
I skadestilfælde
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I skadestilfælde skal der udfyldes en anmeldelse, der skal sendes til: Marsh & McLennan Agency A/S, Teknikerbyen 1, 2830 Virum. Du kan finde anmeldelserne på www.realkreditforsikring.dk.
Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over forsikringen kan du klage til AXA via Marsh & McLennan Agency A/S eller Ankenævnet for Forsikring. Du kan finde flere oplysninger herom i forsikringsbetingelserne, som du får straks
efter købet.
Forsikringsagent
Det er Marsh & McLennan Agency A/S, der som forsikringsagent, formidler Realkreditforsikring fra AXA til
dig. Du kan på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk se hvordan Marsh & McLennan Agency
A/S er registreret.
Samarbejde
AXA betaler Marsh & McLennan Agency A/S for udgifterne til at formidle og markedsføre Realkreditforsikring. Du kan ved at spørge Marsh & McLennan Agency A/S få oplyst hvor meget Marsh & McLennan Agency
A/S modtager.
Lovvalg og sprog
For denne forsikring gælder dansk lov, og al kommunikation vil foregå på dansk.
Garantifond
Forsikringen er dækket af to garantifonde, der dækker eventuelle forsikringskrav, som forsikringsgiveren ikke
måtte være i stand til at honorere. Garantifondene er:
1. FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages) garantifonden, som dækker
for AXA France IARD med op til 1.120.000 € pr. skade.
2. FGAP (Fonds de Garantie des Assurances de Personnes) garantifonden, som dækker for AXA
France Vie med op til 70.000 € pr. skade.
Disse to garantifonde er under tilsyn af L’Autorité de Contrôle Prudentiel.
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