
SAFE
Forsikring hvis uheldet er ude
SAFE overtager betalingen af den månedlige ydelse på dit lån, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs eller uarbejdsdygtig 
pga sygdom eller ulykke.  Forsikringen giver dig en bekymring mindre i en sådan situation – og det giver dig tryghed, 
at vide at du kan beholde bilen, hvis du skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

Hvordan fungerer SAFE?
Med SAFE vil du kunne få betalt dine månedelige låneydelser (max. kr. 13.000 pr. måned) i op til 12 måneder ad gan-
gen ved:
- uarbejdsdygtighed i mere end 30 dage
- arbejdsløshed i mere end 30 dage
- hospitalsindlæggelse i mere end 7 dage 
Ved dødsfald indfries restgælden på dit lån.

Hvem kan tegne SAFE?
- Du skal være mellem 18 og 74 år
- Du skal være indforstået med, at arbejdsløshed, sygdom eller personskade, som du har, eller burde have haft 
kendskab til ved forsikringens etablering ikke er dækket af forsikringen
Forsikringen kan tegnes af op til 2 låntagere pr. lån.

Hvordan anmelder du en skade?
Ved anmeldelse af arbejdsløshed, uarbejdsdygtighed eller dødsfald skal du henvende dig til Genworth Financial på tlf. 
43 25 53 00. Genworth Financial er forsikringsgiver på denne forsikring, og vil sende dig en skadeanmeldelse.

Forsikringsbetingelser
Dette er et sammendrag af de gældende betingelser. De fuldstændige betingelser for SAFE kan ses på 
www.santanderconsumerbank.dk

Hvad koster det at forsikre dit lån?

SAFE betales sammen med den månedlige ydelse.
Du har 30 dages fortrydelsesret ved køb af SAFE. 
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Et par eksempler på hvad dit 
lån vil koste pr.måned med og 
uden Santander Safe

Månedlig låneydelse med SAFE
kr 2 160
kr 3 240
kr 4 320

Månedlig låneydelse uden SAFE
kr 2 000
kr 3 000
kr 4 000


