Bilgarderet
Kør sikkert – også selv om økonomien bremser op …
Din forhandler og Jyske Finans lægger vægt
på, at du er trygt kørende – med bil, finansiering og forsikring. Når du først har valgt bil og
den bedste måde at finansiere den på – skal
bildrømmen helst vare ved.
Få forsikret din ydelse på bilen
Hvis det sker, at du må på dagpenge, vil det
være rart, hvis den månedlige ydelse på bilen
bliver betalt. Bliv forsikret. Med Bilgarderet er
du på den sikre side.

Bilgarderet giver dig og din familie
ekstra tryghed i hverdagen, hvis uheldet
er ude, og du bliver sagt op og må gå
ned i indtægt.
Bilgarderet giver ekstra tryghed for de
månedlige betalinger
Vi vil gerne gøre det endnu mere sikkert at
køre i bil. Derfor tilbyder vi dig nu forsikringen
Bilgarderet.
Hvad gør forsikringen for dig?
Med Bilgarderet får du dine månedlige ydelser
på dit billån eller din privatleasingkontrakt
hos Jyske Finans dækket, hvis du går ned i
indtægt i en periode på grund af ufrivillig
arbejdsløshed.
Få din månedlige ydelse betalt
Ydelsen dækkes første gang efter 30 hele
dages arbejdsløshed. For hver hele måned med
arbejdsløshed herefter dækker forsikringen din
ydelse i op til 12 måneder. Hvis du er ufrivilligt
arbejdsløs i flere perioder, kan du sammenlagt
være dækket i 36 måneder. Du kan forsikre en
ydelse på op til 10.000 kr. om måneden.
Du kan tegne en forsikring på din
ydelse, når du …
• Er mellem 18 og 60 år
• Har været fastansat i mindst tre måneder
og arbejder mindst 22 timer om ugen
• Er bosat i Danmark (omfatter ikke
Grønland og Færøerne)
• Ikke har kendskab til forestående arbejdsløshed, opsigelse eller varsel herom
Hvis I er to personer, der har finansieret bilen
sammen, kan I begge eller den ene af jer
tegne en forsikring.

Hvad koster forsikringen?
Den koster en månedlig præmie på 4,5% af
den månedlige ydelse for hver forsikret person.
Jyske Finans opkræver præmien sammen
med den månedlige ydelse.
Priseksempel
Månedlig ydelse
2.000 kr.		
3.000 kr.		
5.000 kr.		

Præmie pr. måned
90 kr.
135 kr.
225 kr.

Sådan gør du
Det er enkelt. Sammen med papirerne på
finansieringen af din nye bil skal du blot underskrive bestillingsblanketten. Så modtager
du kort tid efter policen og forsikringsbetingelserne, der dokumenterer din forsikringsdækning. Og du kan køre sikkert videre i din
nye bil – selv om økonomien bremser op.
Vejrudsigten på arbejdsmarkedet
Den finansielle krise ser ikke umiddelbart
ud til at være overstået. Næsten hver dag
vi åbner avisen, kan vi læse om afskedigelser på danske arbejdspladser. Ifølge
eksperterne ser det ikke ud til, at arbejdsløsheden har toppet endnu.
Det kan ramme os alle
Mange, der ikke tidligere følte sig i farezonen, har det seneste års tid oplevet at
blive sagt op. Der er måske også en i din
familie eller omgangskreds, der er blevet
afskediget. Ret beset kan det ramme
os alle.
På bagsiden kan du læse, hvad der er værd at
vide om Bilgarderet.

Forsikringen i hovedtræk
Forsikringen dækker din ydelse på dit billån eller din
privatleasingkontrakt, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs –
første gang efter du har været ufrivilligt arbejdsløs i 30 dage.
Derudover dækker forsikringen en ny ydelse, hver gang du
har været ufrivilligt arbejdsløs i en måned, dog højst 12 månedlige ydelser pr. arbejdsløshedsperiode. Ved flere arbejdsløshedsperioder dækker forsikringen op til 36 månedlige
ydelser i alt.
Væsentlige undtagelser
Du er ikke dækket, hvis du – når du tegner forsikringen – har
kendskab til kommende arbejdsløshed, eller du bliver sagt
op eller ufrivilligt arbejdsløs, inden for de første tre måneder
efter at forsikringen er trådt i kraft.
Forsikringens løbetid
Forsikringen løber lige så længe som lånet eller leasingkontrakten, medmindre forsikringen siges op. Forsikringen udløber senest ved udgangen af det år, du fylder 65 år.
Opsigelse og fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, efter at du har modtaget
forsikringspolicen og forsikringsbetingelserne. Herefter kan
du når som helst opsige forsikringen med 30 dages varsel
til udgangen af en måned. Fortrydelsen eller opsigelsen skal
sendes skriftligt til Jyske Finans A/S.
Forsikringsbetingelser
Den samlede beskrivelse af forsikringsdækningen fremgår
af forsikringsbetingelserne, som du har krav på at få udleveret, snarest muligt efter at forsikringen er tegnet. Du vil
få forsikringsbetingelserne med posten, kort tid efter du har
tegnet forsikringen.
Betaling af præmien
Jyske Finans opkræver præmien hver måned sammen med
ydelsen på lånet eller privatleasingkontrakten.
Skat
Du har ikke fradragsret for præmien på forsikringen. Omvendt bliver du heller ikke beskattet af udbetalingerne, da
de anvendes direkte til at betale dit billån eller din privatleasingkontrakt hos Jyske Finans A/S.

Forsikringsselskab
Forsikringsselskabet bag forsikringen er AmTrust International Underwriters Ltd., 40 Westland Row, Dublin 2, Irland,
der er under tilsyn af The Financial Regulator i Irland, registreret i The Register of Non-Life Undertakings, under ref. nr.
C33525, www.financialregulator.ie.
AmTrust International Underwriters Ltd. indgår i koncernen
AmTrust Financial Services, Inc., New York, USA, der er et
multinationalt forsikringsselskab, noteret på NASDAQ.
Administrator
Har du spørgsmål til forsikringen, kan du kontakte Jyske
Finans A/S eller AmTrusts administrator: Marsh Affinity,
Teknikerbyen 25, 2830 Virum, tlf. 45 95 95 57 eller
jyske.finans@marsh.com.
Ved arbejdsløshed
Hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs, skal du udfylde en erklæring og sende den til: Marsh Affinity, Teknikerbyen 25,
2830 Virum. Du kan få anmeldelsen ved at kontakte enten
Jyske Finans A/S eller Marsh.
Muligheder for at klage
Hvis du ønsker at klage over forsikringen, kan du klage til
AmTrust via Marsh Affinity eller Ankenævnet for Forsikring.
Du kan finde flere oplysninger i forsikringsbetingelserne,
som du får sammen med forsikringspolicen.
Forsikringsagent
Det er Jyske Finans A/S, Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg,
der som forsikringsagent formidler forsikringen fra forsikringsselskabet AmTrust til dig. Du kan på www.finanstilsynet.dk se,
hvordan Jyske Finans A/S er registreret.
Samarbejde
AmTrust betaler Jyske Finans A/S for udgifterne til at
formidle forsikringen. Du kan henvende dig til Jyske Finans A/S
og få oplyst hvor meget.
Lov og sprog
For denne forsikring gælder dansk lov, og al kommunikation
foregår på dansk.
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Andre forsikringsdækninger
Du kan muligvis have en anden arbejdsløshedsforsikring,
hvis du har en lønforsikring, som kan dække i samme
tilfælde som denne forsikring, og du kan dermed være dobbeltforsikret.
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