
     
Fullstendig informasjon om produktet før og etter inngåelsen av avtalen finner du i forkjøpsinformasjon og i 
forsikringsvilkårene. 

Hvordan forsikring er dette? 
Frivillig gruppeforsikring som kan hjelpe deg med å dekke et månedlig forsikret beløp  ved sykemelding (på minst 100%) 
som følge av ulykke eller sykemelding i mer enn 30 dager. Forsikringen gjelder også ved arbeidsleidghet og permittering i 
over 30 dager.  
Du kan forsikre en månedlig valgt forsikringsbeløp mellom 1000 – 10 000 NOK. For hvert skadetilfelle kan  forsikringen gi 
dekning i maksimalt 12 måneder (360 dager). Totalt kan forsikringen gi dekning i  maksimalt 36 måneder. 

 

 Hva dekker forsikringen? 
✓ 100% sykemelding i over 30 dager som 

følge av sykdom eller ulykke. 

✓ 100% arbeidsledighet og permittering i 

over 30 dager.  

 

 Hva dekker forsikringen ikke? 

 sykemelding på grunn av sykdom eller skade du har eller har hatt 

innen tolv (12) måneder umiddelbart før forsikringens startdato, 

eller som du mottok eller søkt råd eller behandling fra 

helsetjenesten innen tolv (12) måneder umiddelbart før 

forsikringens startdato. 

 varsel eller oppsigelse, som var kjent eller som du burde ha visst 

om da du søkte om forsikringen. 

 oppsigelse fra annet enn fast ansettelse (for eksempel midlertidig 

og tidsbegrenset ansettelse) og oppsigelse som skyldes annet enn 

mangel på arbeid, omorganisering eller annet enn at arbeidsgivers 

virksomhet helt eller delvis legges ned. 

 

  

 

  Er det noen begrensninger på hva forsikringen 
dekker? 

! sykemelding som starter i løpet av de første 90 dagene etter 

startdato på forsikringen. 

! arbeidsledighet eller permittering hvor varsel fra arbeidsgiver 

mottas i løpet av de første 150 dagene etter startdato på 

forsikringen.  

! frivillig arbeidsledighet eller avslutning av avtalt kontraktsperiode 

(vikariat). 

Se vilkår for fullstendig oversikt. 

Zensum Sikker                    



 

          Når og hvordan betaler jeg? 
Forsikringen betales månedlig og fornyes automatisk ved betaling av forsikringspremie. Størrelsen på 
premien er oppgitt i forsikringsbrevet. 
 
 
  

          I hvilken periode gjelder dekningen? 

Forsikringskontrakten begynner å gjelde når den er signert og gjelder forutsatt at du oppfyller vilkårene for 
forsikringen og at premien er innbetalt. 
Forsikringen er gyldig for en måned om gangen og fornyes automatisk hver måned hvis den ikke avsluttes av 
deg eller forsikringsselskapet. 

 

          Hvordan sier jeg opp forsikringsavtalen? 

Du kan si opp forsikringen når som helst eller fra det fremtidige tidspunktet du angir. Forsikringen utløper 
imidlertid ikke tidligere enn den siste dagen i måneden Zensum mottar oppsigelsen eller den siste dagen i 
måneden der du vil at forsikringen skal utløpe. 

 

 

           Hvor gjelder forsikringen? 
Forsikringen gjelder i Norge. Du må være sykemeldt fra en godkjent norsk lege. Ved arbeidsledighet og 
permittering må du motta dagpenger fra NAV.  

          

           Hvilke forpliktelser har jeg ? 
Du er forpliktet til å oppgi all informasjon som kan være relevant for forsikringen. Du er også forpliktet til å 
gi riktige og fullstendige svar på spørsmålene som blir stilt til deg når du blir medlem av forsikringen, ved 
fornyelse og endring og ved oppgjør av skader. Hvis du i løpet av forsikringsperioden finner ut noe som kan 
ha betydning for forsikringen, må du varsle forsikringsselskapet omgående. 

 



 

 

Vi anbefaler deg å printe eller lagre dette dokumentet. Det er viktig at du leser dette dokumentet. Dette er en kort oversikt over forsikringen og utgjør ikke 

fullstendige forsikringsvilkår. Du kan laste ned forsikringsvilkårene på www.zensum.no  

 

Zensum Sikker 

Zensum Sikker er  en frivillig gruppeforsikring som kan erstatte 

din  månedlig forsikringsbeløp du ønsker å forsikre. Du kan velge 

beløp mellom 1000 – 10 000 NOK. Det beløpet du velger å forsikre er 

det beløpet du kan få utbetalt månedlig ved en eventuell skadesak. 
Ved 100% sykemelding eller 100% ufrivillig 

arbeidsledighet/permittering i over 30 dager kan forsikringen dekke 

1/30 av det månedlige forsikringsbeløpet du velger å forsikre for hver 

dag. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder.  

 

Kostnaden for forsikringen 

Forsikringspremien beregnes som en fast prosentandel på 8.55% av 

valgt månedlig forsikringsbeløp og betales månedlig på forskudd. 

Forsikringen trer i kraft når vi har godkjent søknaden din.  

Forsikringstid 

Forsikringen løper for 30 dager av gangen og fornyes når du betaler 

premien. Forsikringen opphører blant annet ved fylte 67 år, tidligere 

tvungen eller frivillig pensjonering eller hvis den avsluttes av deg eller 

forsikringsselskapet. 

Forutsettninger for å tegne forsikringen? 

 

• Vedkommende har søkt lån og har ingen 

betalingsanmerkning;  

• Vedkommende har fylt 18 år, men ikke nådd en alder av 65 

år ved startdato av forsikringen; 

• Forsikringsbevis er utstedt;  

• Vedkommende må være frisk og fullt arbeidsfør,  

hvilket innebærer at Medlemmet ikke har kjennskap om sykdom 

eller symptomer de siste 12 månedene eller om eksisterende 

sykdom, symptom, skade, ikke har diagnose eller fått behandling 

for sykdom/skade som kan påvirke arbeidsførheten; 

• Vedkommende er i Heltids arbeid (minimum 16 timer i uken) 

eller Selvstendig næringsvirksomhet (minimum 30 timer i uken) og 

vedkommende er ikke selv kjent med fremtidig Arbeidsledighet 

eller Permittering 

• Vedkommende har vært i Heltids arbeid i en 

sammenhengende periode på minst 12 måneder hvorav de siste 6 

månedene hos samme arbeidsgiver forut for Medlemmets 

forsikringssøknad. 

• For Selvstendig næringsvirksomhet må vedkommende ha 

hatt hovedinntekten din fra sitt selskap i minst 12 måneder. 

• Vedkommende må være bosatt i Norge i henhold til 

Folkeregisteret og være medlem av norsk folketrygd, samt ha sin 

arbeidsplass i Norge. 

 

Selv om forsikrede har mottatt bekreftelse på gyldig Zensum Sikker kan 

forsikringen ikke påberopes dersom det fremgår av det foranstående i 

dette punkt at forsikrede på tegningstidspunktet ikke oppfyller kravene.  

 

Dersom du ikke oppfyller betingelsene får du ikke tegne forsikringen. 

Om du bekrefter at du ikke har kjennskap til sykdom, men du likevel har 

dette, vil forsikringsselskapets ansvar kunne nedsettes eller falle bort, 

og forsikringen kan sies opp. 

 

Hvordan tegne forsikring 

Hvis du vil tegne forsikring, ta kontakt med Zensum på telefon; 

23 96 52 00. Betaling av forsikringen din skjer med direkte belastning. I 

forbindelse med søknaden din blir du derfor bedt om å sende inn 

godkjenning for betaling med direkte belastning, og du må lese 

vilkårene for direkte belastning før du tegner forsikringen. Hvis du har 

spørsmål om forsikringen, er du også velkommen til å kontakte 

forsikringsselskapet AXA på telefon; 800 37 500 eller via e-post til 

clp.no.kundservice@partners.axa. 

 

Erstatnings 

Erstatning for sykemelding eller ufrivillig arbeidsledighet kan betales 

inntil 12 måneder (360 dager) på rad for hver forsikringssak. Den totale 

dekningen for flere skadeperioder med sykemelding og 

arbeidsledighet/permittering kan maksimalt være 36 månedlige 

utbetalinger. 

Ved sykmelding og ufrivillig arbeidsledighet betales erstatning fra 

forsikringsselskapet direkte til ditt private kontonummer. 

 

Hva dekker forsikringen?  
Fullstendig informasjon om begrensinger og unntak etc. finner du i forsikringsvilkårene for 

Zensum Sikker, som du finner på www.zensum.no   

 

Kort sagt gjelder følgende:  

  Sykemelding  

Forsikringen kan betale erstatning hvis du er sykmeldt minst 

100% i forsikringsperioden på grunn av sykdom eller ulykke og er 

forhindret i å utføre arbeidet ditt som  ansatt eller selvstendig 

næringsdrivende. Du må ikke ha noe annet inntektsbringende arbeid, 

og du må sjekkes regelmessig av en autorisert lege for sykdommen 

eller skaden. Arbeidsforholdet du er sykemeldt fra må være på minst 

16 timer per uke eller du kan alternativt være sykemeldt fra arbeidet 

ditt som selvstendig næringsdrivende. Etter en ventetid på 30 dager 

kan forsikringen dekke en trettiende del (1/30) per dag av det 

månedlige forsikringsbeløpet så lenge du er sykemeldt minst 100%. 
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Viktig unntak  

Forsikringen dekker ikke sykemelding som er mindre enn 100% eller 

skjer innen 90 dager fra startdatoen på forsikringen. Forsikringen 

dekker  ikke sykdom, medisinsk tilstand eller skade du var klar over 

innen tolv måneder umiddelbart før du tegnet forsikringen eller som 

du mottok eller søkte råd eller behandling fra helsevesenet innen 12 

måneder før du tegnet forsikringen. 

 

Ufrivillig arbeidsledighet og permittering 

Forsikringen kan betale erstatning hvis du blir ufrivillig 

arbeidsledig eller permittert fra arbeidsgivere i Norge i løpet av 

forsikringsperioden. For å få utbetalt erstatning må du ha vært 100% 

arbeidsledig eller permittert i  sammenhengende 30 dager.Etter en 

ventetid på 30 dager kan forsikringen dekke en trettiende (1/30) per dag 

av det månedlige forsikringsbeløpet. Det forutsetter at du mottar 

dagpenger fra NAV.

 
Viktig unntak  

Forsikringen dekker ikke arbeidsledighet/permittering om varsel eller 

oppsigelse var kjent eller som du burde ha visst om da du tegnet 

forsikringen. Arbeidsledighet som du blir varslet om innen 150 dager 

fra forsikringens startdato er ikke dekket.  

 

Din opplysningsplikt 

Du er forpliktet til å oppgi all informasjon som kan være 

relevant for forsikringen. Du er også forpliktet til å gi riktige og 

fullstendige svar på spørsmålene som blir stilt til deg når du blir medlem 

av forsikringen, ved fornyelse og endring og ved skadeoppgjør. Hvis du i 

løpet av forsikringsperioden finner ut noe som kan ha betydning for 

forsikringen, må du varsle forsikringsselskapet uten forsinkelse. 

Unnlatelse av å oppfylle opplysningsplikten og bekrefte uriktige 

opplysninger kan føre til at forsikringserstatning ikke blir utbetalt eller 

blir betalt med lavere beløp enn det som er avtalt. Feil informasjon kan 

også føre til at forsikringsselskapet sier opp forsikringen din.  

 

Oppsigelse og angrerett 

Du har 30 dagers angrerett fra ikrafttredelsesdato for forsikringen. 

Eventuelt innbetalt forsikringspremie vil da bli refundert. Ved bruk av 

angrerett kan skjema du får sammen med forsikringsvilkårene benyttes. 

Etter angrerettstiden kan du si opp forsikringen når du vil. Send skriftlig 

til: Zensum Adresse: Arbins gate 2, 0253 Oslo E-post: 

kundeservice@zensum.no 

 

Forsikringsformidler, navn og adresse etc. 
Din forsikringsformidler er Zensum AS. Zensum AS, Org. nr. 917 983 348. 
Adresse: Arbins gate 2, 0253 Oslo- Telefon 23 96 52 00.Zensum AS er 
registrert som forsikringsformidler for AXA. Registreringen kan 
kontrolleres på AXA sin hjemmeside http://clp.partners.axa/no. Zensum  
har låneformidlingstjeneste som hovedvirksomhet. Zensum står under 
tilsyn av Finanstilsynet. Forsikringsformidleren yter ikke rådgivning basert 
på objektiv analyse. 
 
For formidlingen og administrasjon av Zensum Sikker har Zensum rett til 
å ta ut kompensasjon som utgjør 50% av den den totale premien. Som 
forsikringsformidler vil Zensum kunne beholde 50% av det årlige 
eventuelle overskuddet. Forsikringsselskapet er ansvarlig for det 
økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller 
noen som utleder sin rett fra kunden, som følge av at Zensum forsettlig 
eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter  i henhold til 
forsikringsformidlingsloven. 

 

Forsikringsselskap 
Zensum markedsfører i samarbeid med filialene til AXA France Vie, 
registrert i foretaksregisterert med organisasjonsnummer NO 921 042 
620, og AXA France IARD, registrert i foretaksregisteret med 
organsisasjonsnummer NO 921 042 582, som begge er en del av AXA. 
Begge er franske selskaper med adresse 313 Terrasses de l’Arche, 92727 
Nanterre Cedex, Frankrike. Du kan kontakte AXA på adresse Postboks 
588 Skøyen, 0214 Oslo eller telefon 800 37 500. Tilsynsmyndighet er 
Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution i Frankrike, samt 
Finanstilsynet i Norge, www.finanstilsynet.no. AXA håndterer 
personopplysninger i samsvar med gjeldende 
personopplysningslovgivning og lover. AXAs personvernpolicy og annen 
informasjon relatert til personopplysninger finnes på 
https://no.clp.partners.axa/personvern 

 
Lov og språk 

Norsk lov gjelder for forsikringen, og vilkårene og tvister må 

avgjøres i et norsk forum. Forsikringsselskapet er under tilsyn av det 

norske finanstilsynet. All kommunikasjon med kundene er på norsk.  

 

Forsikringsvilkår 

Fullstendige vilkår og betingelser for denne forsikringen finner du på 

nettstedet vårt, www.zensum.no  

 

Ansvar   

AXA er i henhold til avtale og i henhold til lov ansvarlig for ren 

eiendomsskade som kan påvirke en kunde, et forsikringsselskap eller 

noen som henter sin rett fra kunden som følge av at boliglånet forsettlig 

eller uaktsomt har brutt sine forpliktelser i henhold til Lov -2005-06-10-

41 om forsikringsformidling. 

 

Klage gjeldene formidling og forsikringen 

Om du ikke er fornøyd med formidlingen av forsikringen eller 

den informasjon vi har gitt, ønsker vi at du kontakter klageansvarlig hos 

Zensum. Er du misfornøyd med produktet eller skadebehandlingen ber 

vi deg i første omgang å kontakte klageansvarlig hos 

forsikringsselskapet. De vil gjøre det de kan for å løse eventuelle 

uklarheter. Se telefonnummer og adresse til forsikringsselskapet og 

Zensum over. Dersom du ikke skulle være fornøyd med svaret du får, 

kan du kontakte Finansklagenemnda på telefon 23131960. 

Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners 

tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemnda finner du 

på www.finkn.no. Ovenstående vil ikke begrense din adgang til 

domstolsbehandling. 
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