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Personlige opplysninger

etternavn Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.)

Alle fornavn

e-post

telefon mobil   

               

Det stilles krav til å tegne forsikringen. Unnlatelse av å svare riktig, kan lede til avkortning eller bortfall av en evt. fremtidig skadeutbetaling.

Jeg er frisk og fullt arbeidsfør. Jeg har ingen kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, 
symptom eller skade som kan påvirke min arbeidsførhet. Jeg har ikke mottatt diagnose eller behandling for sykdom som kan påvirke min arbeidsførhet. 
Jeg har ikke kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering. 
                                                            

  Jeg bekrefter at jeg oppfyller ovennevte krav (sett kryss)

  

  

Betalingsforsikringen kan dekke dine månedlige forpliktelser til oss eller innfri den utestående 
balansen ved sykemelding, arbeidsledighet/permittering, sykehusopphold (selvstendig nærings-
drivende), kritisk sykdom eller tap av liv. Forsikringen dekker ikke skader som inntreffer under 
kvalifiseringsperioden for respektive dekning, og ikke arbeidsløshet eller sykdom som du kjente til 
ved tegning av forsikringen. Forsikringsgiverne er Financial Insurance Company Limited og Financial 
Assurance Company, kjennetegnet ved Genworth Financial og står under tilsyn av Financial 
Services Authority i UK. Betalingsforsikringen koster 0,85 % av din utestående saldo per måned. 
SeB Kort er registrert hos Kredittilsynet som forsikringsagent for Forsikringsgiverne. SeB Kort 
opptrer på vegne av Genworth Financial og mottar provisjon fra selskapet basert på den samlede 
premieinnbetalingen på forsikringer som banken har formidlet. 
 
Du har 30 dagers angrerett etter utsendelse av forsikringsbevis og vilkår. Utover 30 dager, kan 
forsikringen sies opp ved henvendelse til SeB Kort. Ved klager kan disse rettes til Genworth 
Financial, PB 588 Skøyen, 0214 Oslo, telefon 800 49 110 eller til Finansklagenemda.

Dag/mnd/år

Signatur (må holdes innenfor feltet)

Betalingsforsikring 

tlf kundeservice: +47 21 01 53 50
Faks kundeservice: +47 21 01 53 01 
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