Zensum Säker
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: AXA France IARD Sweden filial, del av AXA
Produkt: Trygghetsförsäkring förmedlad av Zensum
Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i villkor och
förköpsinformation.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Frivillig gruppförsäkring som kan ersätta ett försäkrat månadsbelopp avsett att täcka fasta kostnader vid
sjukskrivning (på minst 50%) på grund av olycksfall och sjukdom i mer än 30 dagar.
Du kan försäkra en månadskostnad på upp till 10 000 kronor. Ersättning vid sjukskrivning sätts i relation till
graden av sjukskrivning. För varje sammanhängande period av sjukskrivning eller arbetslöshet lämnar
försäkringen ersättning månadsvis i efterskott under högst 12 månader (360 dagar). Sammanlagt kan
försäkringen lämna ersättning i maximalt 36 månader.

Vad ingår i försäkringen?

✓ sjukskrivning minst 50% till följd av
sjukdom eller olycksfall.

✗

✓ arbetslöshet till följd av
arbetsbrist.

✗
✗

Vad ingår inte i försäkringen?

sjukskrivning på grund av sjukdom, sjukdomstillstånd eller
skada som du har eller har haft inom tolv (12) månader
närmast före du anslöts till försäkringen eller som du fått
eller sökt råd eller behandling för hos hälso- och
sjukvården
inom tolv (12) månader närmast före du anslöts till
försäkringen.
varsel eller uppsägning, som var känt eller som du borde
ha känt till vid ansökan om anslutning till
försäkringsskyddet.
uppsägning från annat än tillsvidareanställning (till
exempel vikariat och visstidsanställning) och uppsägning
som beror på annat än arbetsbrist, omorganisation eller
annat än att arbets-givarens verksamhet helt eller delvis
läggs ner.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?

!

sjukskrivning som inträder inom kvalificeringstiden som
utgör
30 dagar från försäkringens startdatum.

!

period av sjukskrivning, då ersättning för arbetslöshet
utbetalas från denna försäkring och/eller sjukskrivning
som är på mindre
än 50 %.

!

uppsägning, som du har underrättats om inom
kvalificeringstiden som är 120 dagar från försäkringens
startdatum.

!

arbetslöshet som är frivillig, och/eller – period av
arbetslöshet
då ersättning för sjukskrivning utbetalas från denna
försäkring.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen är i kraft överallt i världen. För att ersättning för arbetslöshet kan utgå måste
arbetslösheten inträffat i Norden.

Vilka är mina skyldigheter?

Du är skyldig att lämna alla upplysningar som kan ha betydelse för försäkringen. Du är också
skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på de frågor som ställs till dig vid anslutning till
försäkringen, vid förnyelse och ändring samt vid skadereglering. Du är skyldig att uppfylla det
du intygar genom din underskrift vid anslutning till försäkringen, vid förnyelse och ändring samt
vid skadereglering. Om du under försäkringsperioden får reda på något som kan ha betydelse
för försäkringen ska du meddela Försäkringsgivaren detta utan dröjsmål

När och hur skall jag betala?

Premien debiteras månadsvis via autogiro i förskott. Premiens storlek
framgår av försäkringsbrevet.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsavtalet börjar gälla när det tecknas och gäller under förutsättning att du uppfyller
förutsättningarna för försäkringen samt att premien betalas senast på förfallodagen.
Försäkringen gäller för en månad i taget och förnyas automatiskt varje månad om den inte sägs
upp av dig eller Försäkringsgivaren eller om den annars upphör enligt nedan.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Du kan skriftligen säga upp försäkringen när som helst eller från den framtida tid du själv anger.
Försäkringen upphör dock att gälla tidigast den sista dagen i den månad Zensum tar emot
uppsägningen eller den sista dagen i den månad du vill att försäkringen ska upphöra att gälla.

