
BETALINGSFORSIKRING
MED BETALINGSFORSIKRING SLIPPER DU Å BEKYMRE DEG FOR DIN 

UTESTÅENDE SALDO PÅ KREDITTKORTET OM NOE UFORUTSETT SKULLE SKJE. 
BETALINGSFORSIKRINGEN KAN DEKKE DINE MÅNEDLIGE FORPLIKTELSER TIL OSS.

Santander sitt primære forretningsområde er finansiering og leasing av bil og fritidsobjekter, samt Kredittkortet Gebyrfri Visa, Sparing og Lån uten sikkerhet.

Santander er registrert hos Finanstilsynet som forsikringsagent for CNP Santander Insurance Life DAC (“CNPSIL”), registrert i Companies Registration Office i Irland med registrerings nr. 488063 og CNP 

Santander Insurance Europe DAC (“CNPSIE”), registrert i Companies Registration Office i Irland med registrerings nr. 488062. CNPIL og CNPSIE er heretter kalt Selskapene. Registreringen kan kontrolleres hos 

Finanstilsynet, tlf: 22 93 98 00 eller på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.no. Både CNPSIE og CNPSIL har registrert adresse: 2nd Floor, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland. 

CNPSIE og CNPSIL er under tilsyn av Central Bank of Ireland (CBI) i Irland samt Finanstilsynet i Norge og tilbyr forsikringsprodukter i Norge i henhold til EU-direktiver og norsk regelverk om grenseoverskridende 

forsikringstjenesteytelser.

Santander, som er regulert av Finanstilsynet i Norge, samt CNPSIE og CNPSIL er en del av Santander Grupo. CNPSIE og CNPSIL er ikke medlemmer av forsikringsselskapenes garantiordninger. For formidling 

av forsikringen mottar Santander kompensasjon fra CNPSIE og CNPSIL (heretter referert til som Selskapene). Santander mottar følgende kompensasjon fra Selskapene: to hundre kroner per solgt polise og 

sekstifem prosent provisjon av premien betalt til Selskapene. 

Med Betalingsforsikring tilknyttet kortet ditt, 
trygger du din betalingsevne ved:
   Sykemelding

   Arbeidsledighet/permittering

   Kritisk sykdom 

   Tap av liv

   Sykehusopphold (selvstendig næringsdrivende)

Dersom du skulle bli arbeidsledig/permittert* eller sykemeldt i  
mer enn 30 dager, vil forsikringen dekke 7 % av utestående saldo 
på kortet i inntil 4 måneder. Dersom skadesituasjonen varer i 
ytterligere en måned vil din utestående saldo bli slettet. 

Ved kritisk sykdom og dødsfall, vil forsikringen dekke din 
utestående saldo på kredittkortet.

Dersom du som selvstendig næringsdrivende, blir innlagt på 
sykehus utover 5 dager vil forsikringen dekke 7 % av utestående 
saldo på kortet. Er du fortsatt sykemeldt etter påfølgende 30 dager, 
vil din utestående saldo bli slettet.

Det månedlige beløpet som utbetales er det høyeste av 
7 % av utestående saldo eller kr 300, maksimalt oppad til                             
kr 10 500 per måned. Det maksimale beløpet som kan utbetales 

for hver Betalingsforsikringsavtale er kr 150 000. I de tilfeller 
Betalingsforsikringsavtalen er tilknyttet en Byggekonto med 
Santander er den maksimale ytelsen kr 200 000. 

Beløpene som dekkes er i henhold til din utestående saldo på 
hendelsesdatoen for når situasjonen oppstår.

Forsikringen gjelder for ansatte, midlertidig ansatte og selvstendig 
næringsdrivende. 

*Dekningen for arbeidsledighet/permittering gjelder ikke for 
selvstendig næringsdrivende

Prisen på Betalingsforsikring          
Betalingsforsikringen koster 1,0% av din utestående saldo, den 
beregnes hver måned og spesifiseres på din månedlige kredittkort 
faktura fra Santander. Forsikringspremien utgjør kr 10 per tusen 
kroner du har brukt på kortet. 

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en presentasjon av 
Betalingsforsikring. Fullstendige forsikringsvilkår finner du på 
Min Side og på våre nettsider. Dersom det oppstår tvil er det 
bestemmelsene i forsikringsvilkårene som gjelder.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Santander Kundeservice  
telefon 21 08 35 00.

Hvert år mottar Santander et årlig bidrag fra Selskapene som er kalkulert med et fast beløp per forsikring solgt i løpet av det foregående året og som 

fortsatt er i kraft. For det første året av avtalen mellom Santander og Selskapene vil dette bidraget være atten (18) euro og sekstifem (65) cent per 

forsikring. Størrelsen på bidraget vil hvert år bli avtalt mellom Santander og Selskapene og det kan bli endret for hvert påfølgende år. 


