
                                                                                                    

Lån/leasingavtale med Betalingsforsikring 

Prisen er 7,70 % av terminbeløpet.  For en eventuell medlåntaker dekkes kun livdekningen. 
 
Forsikringen dekker terminbeløpet (maks kr. 13.000,- pr. mnd.) ved: 
 

● 100 % sykemelding i mer enn 30 dager 
● 100 % arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager (gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende) 
● Ved sykehusopphold i mer enn 7 dager (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende) gis 1/30 av 

terminbeløpet per dag 

● Ved dødsfall eller kritisk sykdom innfris lånet med inntil kr. 600.000,-. Ved leasingavtale innfris gjenstående 
månedsleier inntil 36 måneder  

 
Forsikringspremien vil fremkomme på den månedlige fakturaen du mottar fra SpareBank  1 Finans Midt-Norge AS. 
For informasjon om hvordan personopplysninger behandles i forsikringen ber vi deg se fullstendig informasjon i 
vilkårene. 
 
 
Hovedlåntaker 

 
  Ja, jeg ønsker betalingsforsikring på 

lån/leasingavtalen og erklærer at jeg: 
● er fylt 18 år men ikke 63 år 
● ikke er kjent med forestående 

arbeidsledighet/permittering 
● kan utføre mitt vanlige arbeid uten innskrenkning og 

ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager 
sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene 

● ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade. Er 
heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn 
som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller 
diagnose for kritisk sykdom* 

● er fast ansatt, selvstendig næringsdrivende eller 
lærling i minimum 16 timer per uke i minst seks 
sammenhengende måneder hos arbeidsgiver/ i 
næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden 
i forsikringen 

● er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret 
● er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende 

svensk eller dansk instans. 
 
*Med kritisk sykdom anses hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, 
nyresvikt, transplantasjon og koronarsykdom 
 
Disse kravene er en forutsetning for at forsikringen skal 
være gjeldende. 
 
Ved å takke ja samtykker jeg i at långiver har rett til 
erstatningsutbetaling i henhold til forsikringsvilkåret. 
Erstatningen krediteres konto for lån/leasingavtalen.  
 
Sted, dato: 
 
 

Låntakers underskrift 
 
 
_______________________              ________________________ 
Telefonnummer   Avtalenr/Fødsels-personnr 

Medlåntaker 

 
  Ja, jeg ønsker betalingsforsikring på 

lån/leasingavtalen og erklærer at jeg: 
● er fylt 18 år men ikke 63 år 
● kan utføre mitt vanlige arbeid uten innskrenkning og 

ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager 
sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene 

● ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade. Er 
heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn 
som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller 
kritisk sykdom* 

● er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret 
● er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende 

svensk eller dansk instans. 
 
*Med kritisk sykdom anses hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, 
nyresvikt, transplantasjon og koronarsykdom 
 
Disse kravene er en forutsetning for at forsikringen skal 
være gjeldende. 
 
Ved å takke ja samtykker jeg i at långiver har rett til 
erstatningsutbetaling i henhold til forsikringsvilkåret. 
Erstatningen krediteres konto for lån/leasingavtalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted, dato: 
 
 

Solidarisk låntakers underskrift 
 
 
_______________________              ________________________ 
Telefonnummer   Avtalenr/Fødsels-personnr 
 

Sendes til privat@sb1finans.no 

eller faks 73 58 54 76 

mailto:privat@sb1finans.no

