Förköpsinformation Nystart Finans Låneskydd
De fullständiga Försäkringsvillkoren presenteras på Nystarts webbplats www.nystartfinans.se.

Nystart Finans Låneskydd
Låneskydd ger som Kredittagare ett ekonomiskt skydd för dina lånekostnader om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet, hel
arbetsoförmåga eller om du avlider under försäkringstiden.

1. Vem kan teckna försäkringen?
För att kunna teckna försäkringen krävs följande:
1. Du har beviljats ett lån via Nystart,
2. Du har fyllt 18 men inte 60 år,
3. Du är vid tiden för ansökan tillsvidareanställd sedan minst 6 sammanhängande månader i sträck, med en arbetstid på minst 20
timmar per vecka eller
Du är egen företagare och ansluten till erkänd arbetslöshetskassa
4. Du är fullt arbetsför,
5. Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa och
6. Du är vid tiden för ansökan inte medveten om förestående varsel om uppsägning eller förestående arbetslöshet

2. Vilka händelser omfattar försäkringen?
Försäkringen omfattar följande händelser:
1. Hel arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom
2. Ofrivillig arbetslöshet
3. Dödsfall
Du kan inte välja bort något försäkringsmoment. Försäkringen gäller för alla nämnda händelser.

3. Kvalificeringstid och karenstid
Kvalificeringstid är den tid försäkringen ska ha gällt innan du har rätt till ersättning. Kvalificeringstiden är 30 dagar vid hel
arbetsoförmåga och 90 dagar vid ofrivillig arbetslöshet. Karenstid är den tid en sjukperiod eller arbetslöshetsperiod ska pågå
innan du har rätt till ersättning. Karenstiden är 30 dagar vid ofrivillig arbetslöshet och 30 dagar vid hel arbetsoförmåga.

4. Hel arbetsoförmåga
Om du som försäkrad har uppnått kvalificeringstiden och därefter under försäkringstiden drabbas av hel arbetsoförmåga p.g.a. olycksfall
eller sjukdom, och till följd av detta har beviljats ersättning från Försäkringskassan, utbetalas försäkringsbeloppet månadsvis
efter att karenstiden löpt ut. Det högsta ersättningsbeloppet är 8 000 kronor per månad, oavsett om du tecknat ett eller flera låneavtal
och ett eller flera Låneskydd via Nystart. Ersättning
utbetalas antingen för arbetslöshet eller för arbetsoförmåga.

5. Ofrivillig arbetslöshet
Om du som försäkrad har uppnått kvalificeringstiden och därefter under försäkringstiden drabbas av ofrivillig arbetslöshet, och du
uppfyller villkoren för ersättning från A-kassan samt är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, utbetalas
försäkringsbeloppet månadsvis, efter att karenstiden löpt ut. Det högsta ersättningsbeloppet är 8 000 kronor per månad, oavsett om
du tecknat ett eller flera låneavtal och ett eller flera Låneskydd via Nystart. Ersättning utbetalas antingen
för arbetslöshet eller för arbetsoförmåga.

6. Dödsfall
Om den försäkrade avlider under försäkringstiden utbetalas försäkringsbeloppet som ett engångsbelopp. Det högsta
ersättningsbeloppet är 400 000 kronor, oavsett om den försäkrade tecknat ett eller fler kreditavtal och ett eller flera Låneskydd via
Nystart.

7. Försäkringsbelopp
Vilket försäkringsbelopp som betalas ut vid försäkringsfall, eller grunden för hur det beräknas, framgår av det försäkringsbesked du får
när du tecknar försäkringen.

8. Kostnaden för försäkringen - premie
Premien beräknas och fastställs för 1 månad i taget och kan justeras i samband med att försäkringen förnyas. Av ansökningsformuläret
framgår vilken premie som gäller för ditt
försäkringsskydd. Du har inte någon möjlighet att påverka premiens storlek.

9. När du vill begära ersättning
När du vill begära ersättning från försäkringen ska du göra det skriftligen så snart som möjligt efter att den händelse som ger rätt till
ersättning inträffat. Blankett för att begära
ersättning finns på Nystarts webbplats www.nystartfinans.se.

10. Utbetalning
Vid hel arbetsoförmåga
Utbetalning sker till Nystart som betalning för dina lånekostnader, dvs det avtalade månatliga beloppet för räntor, amorteringar och
avgifter (dock ej förseningsavgifter eller dröjsmålsränta) avseende lån hos Nystart, med max. 8 000 kr per månad, under
utbetalningstiden.

Vid ofrivillig arbetslöshet
Utbetalning sker till Nystart som betalning för dina lånekostnader, dvs det avtalade månatliga beloppet för räntor, amorteringar och
avgifter (dock ej förseningsavgifter eller dröjsmålsränta) avseende lån hos Nystart, med max. 8 000 kr per månad, under
utbetalningstiden.

Vid dödsfall
Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till Nystart som betalning för din aktuella låneskuld hos Nystart, dock max 400 000 kr.

11. Undantag - då ersättning inte utbetalas
Det finns begränsningar i försäkringsgivarens ansvar, se vidare i Försäkringsvillkoren. Det viktigaste undantag som gäller är om du som
försäkrad och försäkringstagare har lämnat oriktiga uppgifter. I ansökan om försäkringen ska du intyga att du är fullt arbetsför. Du
intygar också att du inte har blivit uppsagd eller har vetskap om kommande varsel om uppsägning eller arbetslöshet. Om dina uppgifter i
efterhand visar sig ha varit oriktiga,kan det medföra att försäkringen blir ogiltig och att någon försäkringsersättning inte betalas ut. Några
andra exempel på begränsningar i försäkringsgivarens ansvar är om du själv framkallat ett försäkringsfall, försäkringsfall till följd av
påverkan av alkohol, deltagande i krig eller yrkesmässigt utövande av sport.

Vid hel arbetsoförmåga
Vid hel arbetsoförmåga lämnas inte ersättning om arbetsoförmågan har sin grund i sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat
symtom eller förelegat före försäkringen trädde ikraft, även om diagnos eller orsak först kan fastställas efter att försäkringen trätt i kraft
(symtomklausul). Om du dock varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av minst 12 månader närmast före
det att ersättningsanspråk framställts beviljas dock ersättning för sådan skada som tidigare inte skulle gett ersättning enligt denna
symtomklausul. Ersättning lämnas inte vid hel arbetsoförmåga på grund av graviditet eller följder därav.

Vid ofrivillig arbetslöshet
Försäkringen ger inte ersättning vid deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet efter tidsbegränsad anställning såsom vikariat, provanställning,
projektanställning eller
säsongsarbete. Inte heller ges ersättning vid arbetslöshet till följd av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet efter avsked.

12. Allmänt om försäkringen
Försäkringsgivare
1. Försäkringsgivare till försäkring mot arbetsoförmåga samt till livförsäkring är Maiden Life Försäkrings AB, org. nr. 516406-0468.
2. Försäkringsgivare till försäkring mot arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org nr 516403-1003.
3. Båda försäkringsgivaren företräds i Sverige av Nordeuropa Försäkring AB, 556632-6657.
4. Försäkringsgivarna betecknas i denna information och i Försäkringsvillkoren gemensamt ”försäkringsgivaren”.

Försäkringsavtalet m.m.
Till grund för försäkringen finns ett gruppavtal mellan Nystart och försäkringsgivaren. Nystart är anknuten försäkringsförmedlare till
försäkringsgivaren. För försäkringen gäller också ansökningsformulär, Försäkringsvillkoren och det försäkringsbesked som utfärdas när
försäkringen har tecknats.

När försäkringarna börjar och slutar att gälla
Försäkringen börjar gälla dagen efter den då Nystart tog emot din ansökan om försäkringen, under förutsättning att du uppfyller de krav
som gäller för att få teckna försäkringen samt att du lämnat de upplysningar som begärs i ansökningsformulär och i denna
förköpsinformation. Försäkringen gäller 1 månad i taget. Försäkringen förnyas månadsvis om den inte sägs upp av gruppföreträdaren,
den försäkrade eller försäkringsgivaren. Försäkringen kan sägas upp när som helst av den försäkrade. Uppsägning ska ske skriftligen.
Försäkringen upphör senast att gälla då den försäkrade uppnår 65 års ålder (slutålder).

När försäkringen kan ändras
I samband med att försäkringen förnyas (se ovan) har försäkringsgivaren rätt att ändra Försäkringsvillkoren och premien. Information om
ny premie och nya villkor lämnas senast i samband med att försäkringen förnyas. Försäkringsvillkoren kan också komma att ändras
under försäkringstiden. Det gäller bara om ändringen behövs på grund av försäkringens art eller av någon annan särskild omständighet,
som till exempel ändrad lag, lagtillämpning eller myndighets föreskrift.

Premiebetalning
Betalning av premien sker månadsvis i efterskott.

13. Skatteregler
Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen. Det innebär bland annat att försäkringsbelopp som betalas ut med
anledning av försäkringsfall är fria från inkomstskatt och att premien för försäkringen inte är avdragsgill.

14. Behandling av personuppgifter
De uppgifter som du lämnar till försäkringsgivaren kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Dina
personuppgifter behandlas för att försäkringsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet, lag eller myndighets
föreskrifter. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter.
Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om försäkringsgivarens tjänster och produkter. Personuppgifter kan för
angivna ändamål komma att utlämnas till andra bolag som försäkringsgivaren samarbetar med inom EU- och EES-området.
Försäkringsgivaren kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med företaget. Om du önskar
information om vilka personuppgifter som försäkringsgivaren behandlar om dig har du rätt att få sådan information årligen. Du kan då ge

in en skriftlig begäran till: Personuppgiftsansvarig: Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 17 Stockholm. Du har rätt att begära rättelse
av dina personuppgifter, om du upptäcker att de är felaktiga. Du har även rätt att skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte får
behandlas för direkt marknadsföring.

15. Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med ett beslut ska du först vända dig till försäkringsgivaren och begära en omprövning. Sänd begäran till The
Managing Director, Maiden Life & General, c/o Maiden Global Holdings Ltd, Albion House, The Valley Centre, Gordon Road, High
Wycombe, United Kingdom HP13 6EQ. Email: customer.relations@maideniis.comhandläggaren. Om du efter förnyad kontakt med
försäkringsgivaren ändå inte är nöjd finns fler möjligheter att få ärendet omprövat, se Försäkringsvillkoren.

