
Betaling beskyttelse forsikring (PPI) er en af en familie af beskyttelse politikker, der kan tages ud 

for at give dig en indkomst, hvis du skulle være ude af arbejde. I dette tilfælde politik vil sørge for, 

at du havde de nødvendige midler, så du kan bære på mødet dit bank lån eller kreditkort afdrag 

hver måned. 

 

Betaling beskyttelse vil begynde at give dig de penge, så ville du ikke komme bag på dit banklån 

eller kreditkort afdrag og så ikke komme i gæld. For en præmie hver måned, hvilket er baseret på 

det beløb, du ønsker at dække og din alder på det tidspunkt, hvor de politiske, når du har været 

uden arbejde i en periode, der kan være noget mellem 31. og 90. dag, du vil derefter være 

berettiget til at modtage en skattefri indtægt hver måned i op til 12 måneder og i nogle tilfælde op til 

24 måneder which on <a href="http://www.banklaan.info"> Bank Lån </ a> 

 

En betaling beskyttelse politik er også kendt som ASU forsikring, det er da betrækket betaler, hvis 

du skal ud af arbejdet efter lider af en ulykke, sygdom eller gennem arbejdsløshed ved f.eks 

redundans. Men som med alle forsikringer, der er undtagelser i alle politikker, som kan betyde, at 

du ikke er berettiget til at fremsætte et krav, og så en politik ville ikke være i din bedste interesse. 

Disse omfatter, hvis du er kun i deltidsarbejde, hvis du lider en igangværende sygdom, er 

pensionsalderen for hvis du er selvstændig. De udelukkelser kan variere fra udbyder til udbyder, så 

det er vigtigt, at du læser de vigtigste fakta og små bogstaver i en politik, inden du signerer for 

dækning. 

http://www.nationalbanken.dk/dndk/publikationer.nsf/side/vores_publikationer!opendocument 

Betaling beskyttelse kan tages ud ved siden af bank lånet eller kreditkort fra High Street långiver, 

men dette er den dyreste måde at købe dækslet, og det kan tilføjer hundredevis på omkostninger 

ved lånet. En langt bedre måde at købe betalingen beskyttelse er at købe det uafhængigt af en 

standalone specialist i betaling beskyttelse og bank lån, en specialist vil altid tilbyde den billigste 

præmier til dækslet, og da de er mere etisk end den høje gaden långiver de vil sørge for, at du har 

adgang til de nødvendige oplysninger, så du kan være sikker på, at en politik er egnet til dine 

behov, før du køber det. 

 

Vildledende salg af betaling beskyttelse var høj tændte i 2005, da en super klagen var indgivet til 

Office of Fair Trading af Medborger Advice, efter denne en undersøgelse i sektoren begyndte som 

viste, at fejlkøb var udbredt og resulterede i flere større høj gadenavne modtager bøder. Den 

fejlkøb stammede fra en fiasko for udbyderne side at give de nødvendige oplysninger for 

forbrugerne at træffe en informeret beslutning. 

 

Hvis du ønsker betaling beskyttelse arbejde så er du nødt til at forstå den ins og outs af en politik. I 

marts 2008 Financial Services Authority vil indføre betaling beskyttelse forsikring sammenligning 

tabeller, vil tabellen stille en række spørgsmål, som derefter fører til forbrugeren i stand til at træffe 

en velovervejet beslutning. 
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