
 

BetalingsSikring® 

Skriftlig information om forsikringsaftalen i henhold til Lov om Forsikringsformidling, samt 

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt. 

I dette dokument får du et sammendrag 
af BetalingsSikring. Du kan få de 
fuldstændige forsikringsbetingelser ved 
at henvende dig til Jyske Mastercard på 
jyskeMastercard.dk eller  
AXA,  
Postboks 701, 2605 Brøndby.  
Tlf.: 43255300.   
E-mail: 
clp.dk.kundeservice@partners.axa.  
Du har krav på, at få 
forsikringsbetingelserne snarest muligt, 
og du vil i øvrigt automatisk få dem 
tilsendt sammen med forsikringsbeviset.  
 
Dækningsomfang 
*Ved ufrivillig arbejdsløshed betales en 
månedlig forsikringsydelse i op til 3 
måneder, og ved yderligere 30 dages 
arbejdsløshed indfries restgælden pr. 
arbejdsløshedsperiode. Den første 
udbetaling sker efter 30 dages 
sammenhængende arbejdsløshed. 
Dækningen omfatter udelukkende 
lønmodtagere. 
* Ved midlertidig uarbejdsdygtighed 
betales en månedlig forsikringsydelse  
efter 30 dage, og ved yderligere 30 
dages arbejdsløshed indfries 
restgælden. Den første udbetaling sker 
efter 30 dages sammenhængende 
uarbejdsdygtighed. Dækningen omfatter 
både lønmodtagere og 
erhvervsdrivende.  
* Ved forsikredes død, eller 
dækningsberettiget kritisk sygdom 
indfries restgælden på kreditkortet.  
 
Maksimal dækning  
*Ved arbejdsløshed og 
uarbejdsdygtighed kan der, uanset 
antallet af kort med BetalingsSikring 
tilknyttet, maksimalt udbetales kr. 
100.000 pr skadetilfælde 
* Ved dødsfald og kritisk sygdom kan 
der, uanset antallet af kort med 
BetalingsSikring tilknyttet, maksimalt 
udbetales kr. 100.000. 
 
Kvalifikationsperiode 
*Arbejdsløshed, opsigelse eller varsel 
herom indenfor de første 120 dage efter 
at forsikringen er trådt i kraft er ikke 
dækket 
For at få ydelser ved ufrivillig 
arbejdsløshed skal du have haft arbejde 
de forudgående 6 sammenhængende 
måneder med mindst 17 timer om ugen.  
* Midlertidig uarbejdsdygtighed der er 
indtrådt indenfor de første 30 dage efter 
forsikringen er trådt i kraft er ikke 
dækket.  
*Dækningen ved død indtræder 
samtidigt med, at forsikringen træder i 
kraft. Selvmord indenfor 1. år efter 

forsikringens etablering er dog ikke 
dækket af forsikringen.  
 
Kendskab ved køb  
*Kommende arbejdsløshed , sygdom 
eller personskade, som du kender eller 
burde kende på det tidspunkt, hvor du 
køber BetalingsSikring, er ikke dækket.  
*Arbejdsløshed ved udløb af alle former 
for tidsbegrænsede ansættelser, f.eks. 
vikariater, kontraktansættelser og 
plejekontrakter, er heller ikke dækket.  
 
Dobbeltdækning  
*Udbetaling af forsikringsydelser på 
denne BetalingsSikring tilgår Jyske 
Mastercard som forsikringstager.  
*Der kan være dækning ved 
arbejdsløshed via Dagpengene fra A-
kassen eller særskilte supplerende 
arbejdsløshedsforsikringer, som tilgår 
dig selv.  
* Der kan være dækning ved midlertidig 
uarbejdsdygtighed på livs-, ulykkes,- og 
pensionsforsikring  
* Bemærk dog, at der ved samme 
forsikringsbegivehed kan være 
mulighed for udbetaling fra flere 
personforsikringer – f.eks. både fra 
ulykkes- og livsforsikring.  
 
Forsikringens løbetid 
Forsikringen gælder i én måned ad 
gangen.  Og bliver automatisk fornyet, 
medmindre aftalen bliver opsagt. 
 
Forsikringen udløber automatisk  ved 
den måned, hvori du fylder 65 år. 
 
Opsigelse af forsikringsaftalen 
Du kan skriftligt opsige forsikringen med 
mindst en måneds varsel til en 
forfaldsdag, der  altid er den 1. i hver  
måned. 
 
Fortrydelsesret 
Du kan fortryde dit køb af 
BetalingsSikring 30 dage efter, at du har 
modtaget forsikringsbeviset og 
forsikringsbetingelserne 
 
Ved arbejdsløshed, midlertidig 
uarbejdsdygtighed eller dødsfald 
Ved anmeldelse af ufrivillig 
arbejdsløshed, midlertidig 
uarbejdsdygtighed, kritisk sygdom eller 
dødsfald, skal der rettes henvendelse til 
Jyske Mastercard.   
 
Hvordan klager du? 
Du kan klage til AXA. Hvis du vil klage til 
en myndighed, kan det ske til:  
 
 

Ankenævnet for forsikring:  
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Telefon 33 15 89 00. 
 
Lovvalg 
Denne forsikring er underlagt dansk 
lovgivning og eventuelle tvister, der 
indbringes for en retlig instans 
vedrørende den indgåede 
forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret,  
ved danske domstole og efter 
retsplejelovens regler om værneting. 
 
Samarbejde 
SEB Kort Bank, der udsteder Jyske 
Mastercard, tilbyder BetalingsSikring i 
samarbejde med forsikringsselskabet 
AXA. SEB Kort Bank er registreret i 
Forsikring & Pensions 
Forsikringsagentregister, der kan ses på 
www.forsikringogpension.dk.  
AXA betaler Jyske Mastercard/SEB Kort 
Bank en provision til dækning af 
udgifterne ved at formidle 
BetalingsSikring. Du kan få oplyst 
størrelsen af denne ved at kontakte 
Jyske Mastercard 
 
Forsikringsselskab  
Dækningen for ufrivillig arbejdsløshed, 
kritisk sygdom og midlertidig 
uarbejdsdygtighed er tegnet i Financial 
Insurance Company Limited (del af 
AXA), Denmark, CVR nr. 20640405, 
filial af Financial Insurance Company 
Limited, engelsk 
skadesforsikringsselskab registreret i 
England under nr.1515187, og 
dækningen ved dødsfald er tegnet i 
Financial Assurance Company Limited 
(del af AXA) Denmark, CVR nr. 
28100957, filial af Financial Assurance 
Company Limited, engelsk 
livsforsikringsselskab registreret i 
England under nr. 4873014 - 
selskaberne er i fællesskab benævnt 
AXA. 
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