Førkøbsoplysninger om Toyota Betalingssikring

Toyota Betalingssikring
En bekymring mindre, hvis arbejdsløsheden rammer
Hvad kan Toyota Betalingssikring gøre for mig?

Hvem kan tegne Toyota Betalingssikring?

Sikre betaling af dine månedlige låne- eller
leasingydelser, hvis du bliver ramt af ufrivillig
arbejdsløshed. Dækningen gælder i op til 12 måneder
og første gang efter 30 hele dages arbejdsløshed. Du
kan forsikre månedlige ydelser på op til 10.000 kroner.

•
•
•

Hvad koster Toyota Betalingssikring?
Den månedlige præmie udgør 4,5% af den månedlige
ydelse for hver forsikret person og præmien opkræves
sammen med den månedlige ydelse. En månedlig
ydelse på 1.000 kroner koster altså 45 kroner per
måned at forsikre. Er den månedlige ydelse derimod
2.000 kroner, så er præmien 90 kroner og så
fremdeles.

•

Er fyldt 18 år men ikke 60 år, og
Er bosat i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne),
og
Er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl.
Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16
timer pr. uge og ikke selvstændig, vikar, eller ansat i
fleksjob
Ikke har kendskab til forestående arbejdsløshed,
opsigelse eller varsler herom.

Hvis I er to personer, der har finansieret bilen sammen,
kan I begge eller den ene af jer tegne en forsikring.

På næste side kan du læse detaljer om Toyota Betalingssikring.

Forsikringen i hovedtræk
Forsikringen betaler din ydelse på dit billån eller
din privatleasingkontrakt, hvis du bliver ufrivilligt
arbejdsløs, første gang efter du har været
ufrivilligt arbejdsløs i 30 dage. Herefter betaler
forsikringen en ny ydelse for hver ny periode af 30
dages ufrivillig arbejdsløshed, dog max. 12
udbetalinger pr. arbejdsløshedsperiode. Ved flere
arbejdsløshedsperioder kan du modtage op til 36
udbetalinger i alt.
Væsentlige undtagelser
Der er ikke dækning, hvis du ved forsikringens
tegning har kendskab til kommende
arbejdsløshed, du bliver opsagt eller bliver
ufrivilligt arbejdsløs inden for de første 3 måneder
efter forsikringens startdato.
Forsikringens løbetid
Toyota Betalingssikring løber ligeså længe som
lånet eller privatleasingkontrakten, medmindre
forsikringen opsiges. Forsikringen udløber senest
ved udgangen af det år, hvori du fylder 65 år.
Opsigelse og fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret beregnet fra
forsikringens startdato. Herefter kan du når som
helst opsige forsikringen med 30 dages varsel til
udgangen af en måned. Fortrydelsen eller
opsigelsen skal sendes skriftligt til Toyota
Financial Services, Kastaniehøjvej 2, 8600
Silkeborg, E-mail: betalingssikring@toyota.dk
Forsikringsbetingelser
Den samlede beskrivelse af forsikringsdækningen
fremgår af forsikringsbetingelserne, som du har
krav på at få udleveret snarest muligt efter
tilslutningen til gruppeforsikringen. Du vil få
forsikringsbetingelserne tilsendt hurtigst muligt
efter forsikringens tegning.
Præmiens betaling
Præmien opkræves månedligt af Toyota Finans
sammen med ydelsen på lånet eller
privatleasingkontrakten, og du skal betale denne
månedligt forud.
Skat
Du har ikke fradragsret for præmien på
forsikringen. Omvendt bliver du heller ikke
beskattet af udbetalingerne, da de anvendes
direkte til betalingen af dit billån eller
privatleasingkontrakt hos Toyota Finans.

Skadesforsikringsafgift
Skadesforsikringsafgiften på p.t. 1,1 % af præmien
betales af Toyota Finans.
Forsikringsselskab
Forsikringsselskabet bag forsikringen er: AmTrust
International Underwriters DAC, Company No.
169384, med adressen: 40 Westland Row, Dublin
2, Irland.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til forsikringen, kan du kontakte
Toyota Financial Services, Kastaniehøjvej 2, 8600
Silkeborg, Tlf. 89 89 40 26
E-mail: betalingssikring@toyota.dk
Brug af forsikringen
Hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs skal du udfylde
en anmeldelse og sende den til Marsh A/S, Affinity
Teknikerbyen 1, 2830 Virum
E-mail: toyotabetalingssikring@marsh.com
Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over forsikringen kan du
klage til Toyota Finans, den klageansvarlige i
AmTrust eller Ankenævnet for forsikring. Du kan
finde flere oplysninger herom i
forsikringsbetingelserne, som du får sammen med
dit forsikringsbevis
Forsikringsagent
Toyota Finans er forsikringsagent for AmTrust
International Underwriters DAC. Du kan på
Finanstilsynets hjemmeside
www.finanstilsynet.dk se hvordan Toyota Finans
er registreret.
Samarbejde
AmTrust International Underwriters DAC betaler
Toyota Finans for udgifterne til at formidle
forsikringen. Du kan ved at spørge Toyota Finans
få oplyst hvor meget din formidler modtager
herfor.
Lovvalg og sprog
For denne forsikring gælder dansk lov, og al
kommunikation vil foregå på dansk.
Garantifond
Forsikringsselskabet AmTrust International
Underwriters DAC er medlem af Garantifonden for
skadesforsikringsselskaber. Hvis AmTrust
International Underwriters DAC går konkurs
dækker fonden dine månedlige ydelser.
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