Fakta om SAFE - Lånesikring
Fuldstændige forsikringsbetingelser
Du får her et sammendrag af indholdet i SAFE, samt oplysninger
om Santander Consumer Bank (herefter Santander) og CNP
Santander Insurance Europe DAC og CNP Santander Insurance
Life DAC (herefter Selskaberne). Du vil snarest få tilsendt de
fuldstændige forsikringsbetingelser sammen med et velkomstbrev
fra Santander.
Forsikringsbetingelserne kan endvidere til enhver tid rekvireres
ved henvendelse til Santander, Stamholmen 147, 6., 2650
Hvidovre på tlf. 70 21 90 11
e-mail: kundeservice@santanderconsumer.dk. eller til CNP
Santander Insurance Europe DAC og CNP Santander Insurance
Life DAC, Box 50, 2605 Brøndby, tlf. 43 31 47 98, e-mail:
kundeservice@dk.cnpsantander.com
Santander er en del af Grupo Santander.
Forsikringsformidling
Santander's primære forretningsområde er salg og leasing. For at
kunne tilbyde kunderne andre attraktive produkter har Santander
indgået et samarbejde med Selskaberne om forsikringsformidling.
SAFE tilbydes således i samarbejde med Selskaberne. Santander
er registreret som forsikringsformidler I Norge, og tilbyder
grænseoverskridende aktiviteter I Danmark.
Santander modtager provision af selskaberne. Provisionen skal
dække Santanders udgifter til formidling, administration og
indtjening. Du kan få oplyst størrelsen af provisionerne ved at
spørge Santander.
Dækningsomfang
Du skal på tidspunktet for tegning af forsikringen være mellem 18
– 74 år.
Bliver du ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidig uarbejdsdygtig, bliver
den månedlige betaling på din finansiering i Santander betalt i op
til 12 måneder pr. periode. Bliver du arbejdsløs eller
uarbejdsdygtig flere gange, betaler vi i alt op til 36 måneder. Den
første udbetaling sker efter 30 dages sammenhængende ufrivillig
arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed. Dækningen for
ufrivillig arbejdsløshed omfatter kun lønmodtagere og ikke
selvstændige erhvervsdrivende. Arbejdsløshed efter tidbegrænset
ansættelse eller fleksjob er ikke omfattet af SAFE. For selvstændig
erhvervsdrivende omfatter forsikringen hospitalsindlæggelse, som
giver udbetaling første gang efter 7 dages hospitalsindlæggelse. I
tilfælde af dødsfald, der indtræder i forsikringens løbetid, indfries
restgælden på lånet. Se forsikringsbetingelserne for yderligere
information.
Maksimal dækning
Forsikringsdækningen ved ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig
uarbejdsdygtighed eller hospitalsindlæggelse for hver SAFE kan
aldrig overstige 13.000 kr. pr. måned. Forsikringsdækningen ved
dødsfald for hver SAFE kan maksimalt udgøre 750.000 kr.

Kvalifikationsperiode ved midlertidig uarbejdsdygtighed
Midlertidig uarbejdsdygtighed, der indtræder indenfor de første 30
sammenhængende dage efter at forsikringen er trådt i kraft er ikke
dækket. For at få udbetalt ydelser skal du være beskæftiget som
lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.
Pris
Forsikringen koster 8 % af din månedlige ydelse på din
finansiering.
Betalingen forfalder til betaling månedsvis forud og opkræves
samtidig med ydelsen på din finansiering. Sammen med din
betaling opkræves skadeforsikringsafgift til SKAT på 1,1% af den
del af forsikringsgebyret, der ikke vedrører dækning ved dødsfald.
Kendskab ved køb af forsikringen
Kommende arbejdsløshed, sygdom eller personskade, som du
kender eller burde kende på købstidspunktet, og som senere
medfører at du anmelder ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig
uarbejdsdygtighed, er ikke dækket. Ligeledes er dødsfald som
følge af sygdom eller personskade kendt på købstidspunktet ikke
dækket.
Evt. dobbeltdækning
Der kan være dækning ved ufrivillig arbejdsløshed fra A-kassen
eller private arbejdsløshedsforsikringer.
Der kan være dækning ved midlertidig uarbejdsdygtighed på livs-,
ulykkes- og pensionsforsikringer. Bemærk dog, at der ved samme
forsikringsbegivenhed kan være mulighed for udbetaling fra flere
personforsikringer – f.eks. både fra ulykkes- og livsforsikring.
Skatteforhold
Der er ikke fradragsret for forsikringsgebyret, som du betaler for
forsikringsdækningen. Omvendt er du heller ikke skattepligtig af
forsikringsydelserne, som du modtager fra Santander.
Forsikringens løbetid
Forsikringsaftalen træder i kraft, når du har sagt ja tak til at tegne
forsikringen og afgivet de oplysninger, der er nødvendige for
tegning af forsikringen. Forsikringen fornyes automatisk månedligt
indtil lånet er tilbagebetalt. Forsikringen udløber dog automatisk
det år, hvor du fylder 75 år.
Opsigelse i perioden
Du kan til enhver tid skriftligt eller mundtligt opsige forsikringen
med en måneds varsel til forfaldsdato, der altid er den 1. i hver
måned.
Fortrydelsesret ved køb
Du kan ved at skrive til Santander fortryde dit køb af SAFE senest
30 dage efter, at du har modtaget forsikringsbeviset og
forsikringsbetingelserne.

Kvalifikationsperiode ved ufrivillig arbejdsløshed
Arbejdsløshed, opsigelse eller varsel herom indenfor de første 180
dage efter at forsikringen er trådt i kraft er ikke dækket. For at få
udbetalt ydelser skal du have haft arbejde de forudgående 12
sammenhængende måneder med mindst 16 timer om ugen og
have været ufrivilligt arbejdsløs i 30 sammenhængende dage. For
at få udbetalt ydelser skal du være beskæftiget som lønmodtager.
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Klager
Hvis du ikke er tilfreds med den behandling du har fået og ønsker
at klage over forhold vedrørende en skade i tilknytning til din
forsikring, skal du henvende dig til selskaberne. Hvis du ikke
mener at dette er medvirkende til en tilfredsstillende afgørelse, kan
du klage til Ankenævnet for Forsikring. Du kan få et særligt
klageskema hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards
Gade 2,
1572 København V, tlf. 33 15 89 00. Du kan også klage online til
Ankenævnet for Forsikring via Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk
Lovvalg
Forsikringen er underlagt lovgivning og eventuelle tvister, der
indbringes for en retslig instans, vedrørende den indgåede
forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og
efter retsplejelovens regler om værneting.
Sprog
Aftalevilkår, oplysninger samt henvendelser til Santander og
selskaberne kommunikeres på dansk.
Behandling af information:
Ved at tegne forsikringen accepterer du samtidigt at de
oplysninger du giver må sendes til og behandles af både
Santander og selskaberne og selskabernes service udbydere
indenfor EU og EØS med henblik på at administrere din forsikring
og behandle dine persondata. Dette for at overholde

gældende regler i forhold til blandt andet Hvidvaskloven.
Oplysningerne skal endvidere fremsendes til og behandles af
genforsikringsselskaber med henblik på genforsikring.
Oplysningerne vil altid blive behandlet i overensstemmelse med
reglerne i den nuværende lov for behandling af personlige
oplysninger (i øjeblikket lov nr. 429 af
31. maj 2000 med senere ændringer) og lov om finansiel
virksomhed (i øjeblikket lovbekendtgørelse nr.182 af 18. februar
2015 med senere ændringer). Du kan til enhver tid anmode om at
blive informeret om, hvilke oplysninger Santander og selskaberne
har registreret om dig samt blive orienteret om formålet med
registreringen af sådanne oplysninger, hvor oplysningerne
stammer fra, og hvem oplysningerne kan videresendes til. Du kan
desuden til enhver tid anmode om, at de registrerede oplysninger
om dig, ikke længere bliver taget i betragtning. Hvis din indsigelse
viser sig at være berettiget, vil behandlingen af de pågældende
oplysninger ophøre øjeblikkeligt.
Forsikringsselskab
Dækningen for dødsfald og midlertidig uarbejdsdygtighed er tegnet
i CNP Santander Insurance Life DAC, registreret i Irland under
nr.488063. Dækningen for ufrivillig arbejdsløshed og
hospitalsindlæggelse er tegnet i CNP Santander Insurance Europe
DAC, under nr. 488062, begge med adresse 2nd Floor, Block 8,
Harcourt Centre, Dublin 2, Ireland. CNP Santander Insurance
Europe DAC og CNP Santander Insurance Life DAC reguleres af
Central Bank of Ireland og i Danmark af Finanstilsynet.
Garantiordning
CNP Santander Insurance Life DAC er ikke omfattet af nogen
Garantiordning
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