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– sikrer boliglånet dersom du blir arbeidsledig eller sykmeldt
Hva er betalingsforsikring?

Forsikring av hus, båt og bil er for de fleste en selvfølge.
Men hva med inntekten din? Ved å etablere en
betalingsforsikring tar du aktivt ansvar for å sikre
din inntekt dersom noe uforutsett skulle skje.
Betalingsforsikringen gir trygghet for deg og din familie
dersom du skulle bli syk eller ufrivillig arbeidsledig i mer
enn 30 dager.

Hvorfor kjøpe betalingsforsikring?

Betalingsforsikring kjøpes først og fremst for å forebygge
en vanskelig økonomisk situasjon dersom du blir
arbeidsledig eller sykemeldt over en lengre periode. En
månedlig utbetaling fra Betalingsforsikring kan sikre at du
ikke får økonomiske problemer i en ellers vanskelig tid.
Ut fra din situasjon velger du den løsningen som passer
for deg. Du kan velge mellom 3 forskjellige dekninger; kr
5 000, kr 7 500 eller kr 10 000 utbetalt per måned.
Forsikringssummen utbetales månedlig i inntil 12
måneder og beskattes som inntekt. Beløpet kan for
eksempel brukes til å nedbetale boliglån på vanlig måte.

Hvem kan tegne betalingsforsikring?

Betalingsforsikring er et tilbud til nye boliglånskunder
i Nordea som er mellom 18 og 62 år. For å kunne tegne
Betalingsforsikring må man være fast ansatt eller
selvstendig næringsdrivende, og ha jobbet i minimum 16
timer i uken de siste 6 måneder sammenhengende. Man
skal ikke være kjent med eksisterende sykdom/skade eller
forstående arbeidsledighet/permittering eller ha vært
sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av
de siste 360 dagene. Det kreves ingen helseerklæring og
forsikringen koster det samme uansett kjønn og alder.

Hvordan kjøper jeg Betalingsforsikring?
Ta kontakt med din rådgiver eller ring oss på
telefon 232 06001 for å avtale et møte.

Dette produktarket inneholder kun et utdrag
av produktreglene. Utfyllende opplysninger om
Betalingsforsikring finner du i forsikringsvilkårene
på nordea.no/betalingsforsikring.

Betalingsforsikring passer spesielt bra for deg som:
•
•
•
•

Er selvstendig næringsdrivende
Er enslige forsørgere eller skilt
Har høy gjeldsgrad
Har kausjonister på lånet eller medlåntaker som ikkeer
din partner, for eksempel foreldre
• Har lav fastlønn, men høy variabel inntekt som
foreksempel provisjon eller bonusbasert lønn,
overtideller kjøregodtgjørelse som ikke er fast.
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