
Hvor er jeg dekket? 
 Forsikringen dekker død og alvorlig sykdom hvor som helst i hele verden. 
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Følgende informasjon gir deg en kort oversikt over produktet Santander SAFE Liv låneforsikring og inneholder ikke 
fullstendige vilkår. Fullstendige forsikringsvilkår for produktet finner du i forsikringens vilkår og betingelser. 
 
Hva slags type forsikring er dette? 
Santander SAFE Liv betalingsforsikring er basert på en gruppeforsikringskontrakt mellom Santander Consumer Bank 
(forsikringstaker) og forsikringsselskapet CNPSIL (forsikringsgiver). Denne polisen gir deg forsikring knyttet til død og alvorlig 
sykdom, levert av CNPSIL. 
 

 Hva dekker forsikringen? 
 

 Hvis du dør eller blir alvorlig syk, kan 
kompensasjonen utbetales som et beløp tilsvarende 
utestående gjeld hos Santander Consumer Bank 
under kredittavtalen opptil maksimalt NOK 
1 000 000. 

 
 Tilstander som omfattes, er hjerteinfarkt, slag, kreft 

(se begrensningene under delen «Er det noen 
begrensninger på dekningen?»), nyresvikt, 
transplantasjon av et stort organ og hjertesykdom 
som behandles med bypassoperasjon ved åpen 
hjertekirurgi.  
 

  

Hva dekkes ikke av forsikringen? 
 

 Forsikringen dekker ikke utbetalinger ved kritisk sykdom grunnet misbruk 
av alkohol/narkotika/ medisiner, hudkreft annet enn ondartet melanom, 
lokalt kreftvev uten spredning, svulster ved HIV-infeksjon, drypp (TIA), 
anfall grunnet manglende blodtilførsel eller hjertesykdom uten 
hjerteinfarkt.  
 
 

Er det noen begrensninger på dekningen?  

 Forsikringen dekker ikke alvorlig sykdom som skjer innenfor 
venteperioden, som er 30 dager fra datoen forsikringen trer i kraft. 

 Forsikringen kan gi en utbetaling på maksimalt 1 000 000 NOK. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Hvilke forpliktelser har jeg? 

• Du er forpliktet til å oppgi all informasjon som kan ha betydning for forsikringen. Du er også forpliktet til å oppgi riktige og fullstendige svar 
på spørsmålene du blir stilt knyttet til forsikringsdekningen og fornyelse av forsikringen. Hvis du i løpet av forsikringsperioden oppdager 
noe som kan ha betydning for forsikringen, må du varsle CNPSIE og CNPSIL umiddelbart. Hvis opplysningsplikten ikke overholdes, kan 
det føre til at forsikringspremien ikke blir utbetalt, eller at utbetalingen blir lavere enn det som er avtalt. 

• Hvis du vil søke om kompensasjon gjennom forsikringen må du melde kravet innen 12 måneder fra skadetilfellet oppstod. Avhengig av 
omfanget kan det være at vi trenger attester eller dokumentasjon for å ta en avgjørelse. 

Du kan finne mer informasjon om dette i forsikringens vilkår og betingelser. 

 

Når og hvordan betaler jeg? 
Premien belastes etterskuddsvis hver måned og må betales samtidig som du betaler terminbeløpet på lånet i henhold til låneavtalen. Premien 
beregnes som 5,5 % av det månedlige avdraget. 
 
 
 
Når begynner og slutter forsikringen? 
Forsikringsavtalen begynner datoen den signeres, forutsatt at betingelsene er oppfylt. Forsikringen gjelder for én måned om gangen og blir 
automatisk fornyet hver måned, med mindre den avsluttes. Forsikringen avsluttes hvis kredittavtalen er utløpt eller gjelden er helt nedbetalt, hvis 
forsikrede har pensjonert seg på en eller annen måte eller mottar tilsvarende kompensasjon, eller fyller 75 år eller dør før det. 
 
Du kan finne mer informasjon om dette i forsikringens vilkår og betingelser (se «Forsikringsperiode»). 
 

Hvordan sier jeg opp avtalen? 
Etter at avtalen trer i kraft, har du rett til å si opp avtalen innen 30 dager etter at du har mottatt forsikringsdokumentene med informasjon om retten til 
oppsigelse.  
Etter de første 30 dagene kan du si opp forsikringen når som helst. Opphørsdato for forsikringen vil være 30 dager etter at varsel om oppsigelse er 
bekreftet mottatt av Santander. Forsikrede vil være dekket frem til dette tidspunktet og vil bli belastet forsikringspremien (etterskuddsvis) for 
oppsigelsesperioden på neste faktura.  Forsikringen kan sies opp av deg via telefon eller skriftlig. 
 


