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1 Definitioner

Betalskydd

Skydd vid Hel arbetsoförmåga samt Ofrivillig arbetslöshet.

Egenföretagare

Den som enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring anses 
vara företagare, dvs. personer som äger eller är delägare – direkt eller 
indirekt – i näringsverksamhet som de är personligen verksamma i 
och som de har ett väsentligt inflytande över, och som i egenskap av 
företagare utför ett arbete om minst 17 timmar i veckan.

Fullt arbetsför

Den som kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och 
inte uppbär eller har rätt till ersättning som har samband med 
sjukdom eller olycksfall, inte på grund av psykisk eller fysisk 
funktionsnedsättning har särskilt anpassat arbete eller arbete med s.k. 
lönebidrag och inte heller har uppburit ersättning för sjukdom och/eller 
olycksfall i mer än 14 dagar i följd under senaste 3 månadersperioden. 

Hel arbetsoförmåga

Av sjukdom eller olycksfallsskada föranledd förlust av arbetsförmåga, 
som inträffar under försäkringstiden, samt 

•	 att denna oförmåga helt förhindrar försäkringstagaren från att 
utföra sitt Heltidsarbete eller arbeta som Egenföretagare, varvid 
Egenföretagare, oavsett om denne i egenskap av företagare utför 
ett arbete om mer eller mindre än 17 timmar i veckan, inte kan 
uppbära någon slags betalning från, eller bistå, leda, eller på annat 
sätt bedriva näringsverksamhet, och 

•	 att försäkringstagaren inte har annat inkomstbringande arbete, och 
•	 att försäkringstagaren regelbundet och fortlöpande behandlas 

av legitimerad läkare för den sjukdom eller olycksfallsskada som 
orsakat tillståndet av arbetsoförmåga.

Heltidsarbete

Arbete som försäkringstagaren utför och som omfattas av en 
tillsvidareanställning om minst 17 timmar i veckan.

Karenstid

Den period av Hel arbetsoförmåga/Ofrivillig arbetslöshet som ska löpa 
ut innan den Försäkrade får rätt till ersättning.

Kreditengagemang

Kreditengagemang avseende banklån mellan Kreditgivaren och 
försäkringstagaren, dock inte checkkrediter.

Kreditgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, org.nr. 516401-9811, Box 
7523, 103 92 Stockholm

Kvalificeringstid

Den tidsperiod, från försäkringens ikraftträdande, som måste 
löpa ut innan den Försäkrade är berättigad att framställa krav på 
försäkringsersättning.

Livskydd

Skydd vid dödsfall.

Månatlig ersättning

Ett belopp avseende den månatliga betalningen försäkringstagaren 
erlägger till Kreditgivaren för de försäkrade Kreditengagemangen. 
Beloppet fastställs vid tecknandet/utökning eller höjning/sänkning. 
Beloppet som meddelats BNP Paribas Cardif får inte per månad 
överstiga månadskostnaden för samtliga Kreditengagemang som är 
försäkrade och inte heller överstiga 15 000 kr per försäkringstagare. 

Om den månatliga betalningen försäkringstagaren erlägger till 
Kreditgivaren varierar med anledning av förändring av ränta och/
eller förändring av det kapitalbelopp på vilken räntan beräknas 
förblir den Månatliga ersättningen oförändrad under försäkringstiden, 

under förutsättning att försäkringstagaren inte ändrar det försäkrade 
beloppet.

Normal graviditet

Med Normal graviditet menas

•	 symptom som normalt följer av graviditet och som är av mindre 
och/eller tillfällig natur och som inte innebär någon medicinsk risk 
för moder eller barn, eller 

•	 förlossning, kejsarsnitt eller annan medicinsk hjälp vid 
barnafödande som inte orsakar några medicinska komplikationer.

Ofrivillig arbetslöshet

När försäkringstagarens tillsvidareanställning upphör under 
försäkringstiden p.g.a. omorganisation, arbetsbrist eller p.g.a. 
att arbetsgivarens verksamhet helt eller delvis nedlägges, under 
förutsättning

•	 att arbetsgivaren inte har erbjudit försäkringstagaren annat arbete 
vilket försäkringstagaren rimligen borde ha accepterat med hänsyn 
till tidigare erfarenheter, kvalifikationer och arbetets geografiska 
placering och

•	 att försäkringstagaren är anmäld som arbetssökande vid 
arbetsförmedlingen och

•	 uppbär ersättning från erkänd arbetslöshetskassa eller erhåller 
arbetsmarknadsstöd och

•	 att försäkringstagaren inte till någon del upprätthåller sitt 
Heltidsarbete eller utför något annat inkomstbringande arbete eller 
verksamhet.

För att Ofrivillig arbetslöshet ska anses föreligga för försäkringstagare 
som är Egenföretagare krävs att denne erhåller ersättning från erkänd 
arbetslöshetskassa, samt att denne på begäran kan uppvisa handlingar 
som styrker att denne inte uppbär någon slags betalning från, eller 
bistår, leder, eller på annat sätt bedriver näringsverksamhet i någon 
form.

Terroristhandling

Terroristhandling är en handling som inbegriper men inte är begränsad 
till användning av tvång eller våld och/eller hot om tvång eller våld av 
en person eller grupper av personer, som antingen handlar ensam eller 
för en organisation eller statsmakt, vilken begås för eller av politiska, 
religiösa, ideologiska eller etiska syften eller skäl, inklusive avsikten att 
påverka en statsmakt eller att injaga fruktan i allmänheten eller del av 
allmänheten.

2 Allmänt

2.1 Försäkringsvillkor
Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 7 januari 2010.

2.2 Försäkringsgivare
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr 516406-0559 är 
försäkringsgivare för Livskyddet. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.
nr. 516406-0567, är försäkringsgivare för Betalskyddet. Dessa bolag 
kallas fortsättningsvis gemensamt för BNP Paribas Cardif. Adressen till 
bolagen är: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG. Telefon: 020-52 52 56.

2.3 Teckningsvillkor
2.3.1  Försäkringen kan tecknas av den som ingår eller har ingått ett 
Kreditengagemang med Kreditgivaren och som

•	 har fyllt 18 år men inte 60 år, 
•	 under minst 6 sammanhängande månader i direkt anslutning till 

tiden före försäkringens tecknande innehar ett Heltidsarbete eller 
är Egenföretagare, detta gäller dock endast Betalskyddet, 

•	 är Fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, 
aktivitetsersättning eller liknande, 

•	 är fast bosatt i Sverige, samt försäkrad för sjukpenning i 
Försäkringskassan eller motsvarande dansk eller norsk instans 
samt

•	 klarar BNP Paribas Cardifs hälsoprövning.
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2.3.2  Den som uppfyller villkoren ovan och tecknar försäkringen kallas 
försäkringstagare. Försäkringstagaren ska tillika vara försäkrad vid 
tecknandet.

2.3.3  Om Kreditengagemang har ingåtts av två personer, kan var och 
en av dem teckna en individuell försäkring. 

Livskydd

Försäkring kan tecknas för person som har Kreditengagemang hos 
Danske Bank. Försäkringsbeloppet är dock maximerat till 2 000 000 kr. 

Betalskydd

Om Kreditengagemang har ingåtts av två personer får var och ens 
Betalskydd tillsammans inte överstiga den totala gemensamma 
månadskostnaden för de försäkrade Kreditengagemangen och inte 
heller 15 000 kr per försäkringstagare.

3 Försäkringens omfattning

Observera att Din försäkring kan innehålla olika kombinationer av de 
två olika försäkringsmomenten som beskrivs nedan i dessa villkor – 
Livskydd vid Dödsfall och Betalskydd vid Hel arbetsoförmåga samt 
Ofrivillig arbetslöshet. Var god kontrollera Ditt försäkringsbesked för 
besked om vilka försäkringsmoment just Din försäkring omfattar!

3.1 Dödsfall
Om den försäkrade avlider under försäkringstiden utbetalar BNP 
Paribas Cardif det valda försäkringsbelopp avseende Livskyddet, 
som har meddelats BNP Paribas Cardif vid tecknandet/utökning eller 
höjning/sänkning, dock maximalt 2 000 000 kr. Utbetalning sker enligt 
standardförordnandet nedan, om inte försäkringstagaren skriftligen har 
anmält annat förordnande till BNP Paribas Cardif.

Standardförordnande:

Utbetalning sker till insatta förmånstagare i nedan angiven ordning.

a. make/maka/registrerad partner eller sambo, eller om sådana inte 
finns

b. försäkringstagarens bröstarvingar och om sådana inte finns 
arvingar.

Förmånstagare enligt a) kan helt eller delvis avstå från sin rätt 
till förmån för enligt b) ovan. Förordnade till förmån för make/
maka alternativt registrerad partner upphör att gälla när mål om 
äktenskapsskillnad/upplösning av partnerskap pågår, om det inte 
av omständigheterna framgår att försäkringstagaren varit av annan 
mening. Vid förordnande till arvingar fördelas beloppet enligt 
arvsrättens regler.

Blankett för särskilt förmånstagarförordnande kan rekvireras från BNP 
Paribas Cardif. 

3.1.1  Inskränkningar i Livskyddets giltighet:

•	 Innan ett år förflutit från det att försäkringen trädde i kraft gäller 
försäkringen vid självmord endast om det måste antas, att den 
tagits utan tanke på självmordet och att den försäkrade skulle ha 
företagit handlingen även om försäkringen inte funnits.

•	 Försäkringen gäller inte för dödsfall som är en direkt eller indirekt 
följ av att man deltagit i sport eller idrottsverksamhet som den 
försäkrade får ersättning/sponsring för, med ett belopp som 
överstiger 0,5 prisbasbelopp per år.

•	 Försäkringen gäller inte för dödsfall som är en direkt eller indirekt 
orsak av att den försäkrade använt prestationshöjande medel 
inklusive men ej begränsat till, anabola steroider, stimulansmedel 
och kortikosterioder utan hänsyn till om dessa är föreskrivna av 
behörig läkare eller inte. Medicin föreskriven av läkare för specifik 
sjukdom omfattas ej av undantaget.

•	 Försäkringen gäller inte för dödsfall vars uppkomst eller omfattning 
har direkt eller indirekt samband med atomkärnreaktion.

•	 Försäkringen gäller inte för dödsfall ifall den försäkrade 
har deltagit i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige. 
Försäkringen gäller heller inte för dödsfall som inträffar inom ett 
år efter sådant deltagande och som kan anses vara en direkt eller 
indirekt följd av kriget eller de politiska oroligheterna.

•	 Utbryter krig eller politiska oroligheter medan den försäkrade 
vistas i området gäller försäkringen under den första månaden 
under förutsättning att han/hon inte deltar i kriget eller de politiska 
oroligheterna.

•	 Försäkringen gäller inte för dödsfall som orsakats direkt eller 
indirekt av spridning av biologiska eller kemiska ämnen eller 
kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i 
samband med eller i följd av Terroristhandling.  

3.1.2  Begränsningar vid särskilt riskfylld verksamhet:

Försäkringen gäller inte för dödsfall på grund av att den försäkrade har

•	 Deltagit i särskilt riskfylld verksamhet, såsom livvakt, stuntman, 
luftakrobat eller liknande verksamhet eller arbete på oljeplattform.

•	 Deltagit i kampsport med kroppskontakt.
•	 Varit förare, passagerare eller har/haft en annan funktion ombord 

vid militärflygning, yrkesmässig provflygning eller flygning som 
utförs av flygbolag som inte är koncessionerat i nordiskt land. 
Varit förare eller har/haft en annan yrkesfunktion ombord vid 
ambulansflygning.

•	 Deltagit i expeditions- eller äventyrsverksamhet i enskild regi eller 
i grupp eller jämförbar utövning.

•	 Deltagit i klättring på berg, is, klippa, glaciär eller jämförbar 
utövning.

•	 Deltagit i ballongfärd, fallskärmshoppning, glid- eller 
skärmflygning, bungyjump, mikro- och ultralätta flygplan och 
andra liknande luftsportsaktiviteter.

•	 Deltagit i dykning avseende större djup än 20 meter, ensamdykning, 
vrak eller grottdykning.

•	 Deltagit i tävling eller träning med motorfordon.  

3.2 Hel arbetsoförmåga
3.2.1  Kvalificeringstid

Med de undantag som anges i punkterna 3.2.2-3.2.6 betalar BNP 
Paribas Cardif ersättning till försäkringstagaren om försäkringstagaren 
tidigast 90 dagar efter försäkringens ikraftträdande (d.v.s. 
Kvalificeringstid) drabbas av Hel arbetsoförmåga. 

3.2.2  Karenstid

För de första 30 dagarna av Hel arbetsoförmåga (d.v.s. Karenstid) 
utbetalas ingen ersättning.

Härefter utbetalas ersättning med ett belopp som motsvarar 
1/30 av det valda belopp, försäkringstagaren har meddelat BNP 
Paribas Cardif, för varje dag som Hel arbetsoförmåga varar och som 
infaller under försäkringstiden. Ersättningen betalas ut månadsvis i 
efterskott och utgår maximalt i totalt 12 månader. Första dagen av 
Hel arbetsoförmåga anses vara den dag försäkringstagaren anmält 
sin arbetsoförmåga till försäkringskassan eller i tillämpliga fall den 
dag försäkringstagarens arbetsgivare anmält försäkringstagarens 
arbetsoförmåga till försäkringskassan.

3.2.3  Försäkringsersättningen betalas ut till dess:

•	 ett belopp motsvarande 12 Månatliga ersättningar har utbetalats 
i anledning av ett och samma anspråk p.g.a. Hel arbetsoförmåga, 
eller

•	 den dag försäkringstagaren inte längre uppfyller kravet på eller 
brister i att bevisa att Hel arbetsoförmåga föreligger, eller

•	 den dag försäkringen upphör, enligt punkterna 6.2 eller 6.5, 
beroende på vilket alternativ som uppstår först, eller

•	 att sammanlagt 36 månadsersättningar utbetalats under 
försäkringstiden.

3.2.4  Om försäkringstagaren tidigare framställt anspråk på ersättning 
för Hel arbetsoförmåga måste försäkringstagaren, för att erhålla rätt 
till ny ersättning enligt detta försäkringsmoment, återigen ha haft 
Heltidsarbete eller varit Egenföretagare under 

•	 minst 30 dagar i en följd, om det nya anspråket avser en annan 
sjukdom eller olycksfallsskada jämfört med det tidigare anspråket, 
eller

•	 minst 180 dagar i en följd, om det nya anspråket avser samma eller 
ett med den förra sjukdomen eller olycksfallsskadan närbesläktat 
tillstånd.

Om försäkringstagaren tidigare har erhållit maximal ersättning för 
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Hel arbetsoförmåga, måste försäkringstagaren, för att erhålla rätt 
till ny ersättning enligt detta försäkringsmoment, återigen ha haft 
Heltidsarbete eller varit Egenföretagare under minst 180 dagar i följd.

3.2.5  Ett anspråk på ersättning för Hel arbetsoförmåga kan bli 
uppskjutet p.g.a. att försäkringstagaren försöker att återgå i arbete 
(maximalt vid tre tillfällen), under förutsättning att

•	 arbetsförsöket är kortare än 30 dagar och att
•	 försäkringstagaren innan arbetsförsöket påbörjas underrättar BNP 

Paribas Cardif skriftligen om detta.

När arbetsförsöket har upphört återupptar BNP Paribas Cardif 
utbetalningen av ersättningen, varvid ersättning utbetalas för 
kvarvarande månader av det ursprungliga anspråket, dock maximalt i 
totalt 12 månader.

3.2.6  Inskränkningar i giltigheten

Ersättning vid Hel arbetsoförmåga utbetalas inte om försäkringstagaren 
erhåller ersättning p.g.a. Ofrivillig arbetslöshet enligt punkt 3.3, eller 
inte tillhandahåller erforderliga bevis om att Hel arbetsoförmåga 
föreligger. Därtill utgår inte ersättning vid Hel arbetsoförmåga som 
härrör från eller beror på något av följande:

•	 Självförvållad kroppsskada.
•	 Sjukdom, smitta, skada eller symptom därav (oavsett 

diagnostiserad eller inte) 
 » som försäkringstagaren kände till eller borde ha känt till vid 

försäkringens tecknande, eller 
 » som försäkringstagaren vid något tillfälle under de 12 månader 

närmast före försäkringens ikraftträdande fått eller sökt 
konsultation eller behandling för av legitimerad läkare, eller

 » som direkt eller indirekt hänför sig till AIDS eller HIV, såvida 
inte försäkringstagaren ådragit sig sådan sjukdom, smitta, 
skada eller symptom därav under medicinsk behandling och 
som inte hänför sig till drogmissbruk eller sexuellt överförbara 
sjukdomar.

•	 Militärtjänstgöring, krig, inbördeskrig, uppror, revolt, terrorism eller 
andra liknande förhållanden.

•	 Normal graviditet, missfall eller abort, såvida inte den 
Normala graviditeten utvecklas till ett patologiskt tillstånd som 
diagnostiserats av specialist inom obstetrik och vilket tillstånd inte 
är undantaget i övrigt under denna punkt 3.2.6.

•	 Brukandet av alkohol, läkemedel, sömnmedel eller narkotiska 
medel såvida inte detta medel ordinerats av legitimerad läkare för 
annan behandling än drogberoende.

•	 Psykiska åkommor (som depression, utbrändhet eller andra 
liknande psykiska åkommor) såvida inte försäkringstagarens 
åkomma bekräftas av och behandlas regelbundet av psykiatriker.

•	 Rygg- och nackbesvär och därmed sammanhängande tillstånd 
som inte genom objektiva fynd kan påvisas. Magnetisk 
resonanstomografi, datortomografi, röntgen eller motsvarande kan 
därvid vara erforderligt.

•	 Effekterna av kärnexplosion eller radioaktiv strålning.
•	 Självvalda kirurgiska ingrepp, kosmetiska kirurgiska ingrepp och 

medicinska behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga.

3.3 Ofrivillig arbetslöshet 
3.3.1a Kvalificeringstid 

Stycke 3.3.1a gäller för försäkring tecknad före 2010-01-07.

Med de undantag som anges i punkterna 3.3.2-3.3.5 betalar BNP 
Paribas Cardif ersättning till försäkringstagaren om försäkringstagaren 
tidigast 90 dagar efter försäkringens ikraftträdande (d.v.s. 
Kvalificeringstid) drabbas av Ofrivillig arbetslöshet. 

3.3.1b Kvalificeringstid 

Stycke 3.3.1b gäller vid tecknande av försäkring eller vid höjning av 
befintligt försäkringsbelopp fr.o.m. 2010-01-07.

Med de undantag som anges i punkterna 3.3.2-3.3.5 betalar BNP 
Paribas Cardif ersättning till försäkringstagaren om försäkringstagaren 
tidigast 180 dagar efter försäkringens ikraftträdande (d.v.s. 
Kvalificeringstid) drabbas av Ofrivillig arbetslöshet.

3.3.2 Karenstid

För de första 30 dagarna av Ofrivillig arbetslöshet (d.v.s. Karenstid) 
utbetalas ingen ersättning. 

Härefter utbetalas ersättning med ett belopp som motsvarar 1/30 av 
det valda belopp, försäkringstagaren har meddelat BNP Paribas Cardif, 
för varje dag som Ofrivillig arbetslöshet infaller under försäkringstiden. 
Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott och utgår maximalt i 
totalt 12 månader. Första dagen av Ofrivillig arbetslöshet anses vara 
den dag som rätt till arbetslöshetsersättning inträder enligt beslut från 
erkänd arbetslöshetskassa.

3.3.3  Försäkringsersättningen betalas ut till dess:

•	 ett belopp motsvarande försäkringstagarens andel av 12 Månatliga 
ersättningar har utbetalats i anledning av ett och samma anspråk 
p.g.a. Ofrivillig arbetslöshet, eller 

•	 den dag försäkringstagaren inte längre uppfyller kravet på eller 
brister i att bevisa att Ofrivillig arbetslöshet föreligger, eller 

•	 den dag försäkringen upphör, enligt punkterna 6.2 eller 6.5, 
beroende på vilket alternativ som uppstår först, eller

•	 att sammanlagt 36 månadsersättningar utbetalats under 
försäkringstiden.

3.3.4  Om försäkringstagaren tidigare framställt anspråk på ersättning 
för Ofrivillig arbetslöshet måste denne, för att erhålla rätt till ny 
ersättning enligt detta försäkringsmoment, ha innehaft Heltidsarbete 
eller varit Egenföretagare under minst 180 dagar från det att sista 
ersättningen för Ofrivillig arbetslöshet enligt det tidigare anspråket 
utbetalats, innan ny ersättning för Ofrivillig arbetslöshet kan beviljas. 
Dock ska perioder av Ofrivillig arbetslöshet som åtskiljs av högst 90 
dagar i följd anses som en kontinuerlig period av Ofrivillig arbetslöshet, 
varvid ersättning utgår maximalt i totalt 12 månader.

3.3.5  Inskränkningar i giltigheten 

Ersättning för Ofrivillig arbetslöshet utbetalas inte om 
försäkringstagaren:

Punkterna 1 och 2 nedan gäller vid tecknande av försäkring eller vid 
höjning av befintligt försäkringsbelopp fr.o.m. 2010-01-07.

1 vid försäkringens tecknande var uppsagd/varslad eller hade 
kännedom* om förestående varsel på företaget/arbetsplatsen 
eller förestående uppsägning. Med varsel avses såväl 
generellt varsel avseende företaget/arbetsplatsen som ett, för 
försäkringstagaren, personligt varsel. Ersättning betalas inte 
heller om försäkringstagaren hade kännedom* om att företaget/
arbetsplatsen ska läggas ned, likvideras, bli föremål för ackords-, 
konkurs- eller rekonstruktionsförhandlingar eller liknande åtgärd.

 
* Med kännedom jämställs att informationen har gjorts allmänt 
tillgänglig på arbetsplatsen/företaget och/eller för allmänheten 
eller att försäkringstagaren har haft anledning att anta att risk för 
arbetslöshet förelåg.

2 under kvalificeringsperioden blir varslad om arbetslöshet 
eller blir uppsagd, Med varsel avses såväl generellt som, för 
försäkringstagaren, personligt varsel.

Punkterna 3 och 4 nedan gäller för försäkring som har tecknats före 
2010-01-07.

3 vid försäkringens tecknande kände till förestående varsel om 
uppsägning eller arbetslöshet,  

4 under kvalificeringsperioden blir ofrivilligt arbetslös

Punkterna 5-14 nedan gäller för samtliga försäkringstagare.

5 förlorar arbetet på grund av tjänstefel, bedrägeri, oredlighet eller 
andra liknande förhållanden, eller 

6 utfört arbete som varit tidsbestämt, intermittent, säsongsbetonat, 
tidsbegränsat på grund av arbetets särskilda beskaffenhet eller på 
något annat sätt tillfälligt, eller

7 är Ofrivilligt arbetslös p.g.a. strejk eller lockout, i vilken 
försäkringstagaren deltagit,  

8 frivilligt godtagit arbetslöshet,  
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9 brister i att söka ny anställning,  
10 inte innehaft ett Heltidsarbete eller varit Egenföretagare i minst 

sex månader i direkt anslutning till den tidpunkt när Ofrivillig 
arbetslöshet första gången inträder, 

11 erhåller ersättning p.g.a. Hel arbetsoförmåga enligt punkt 3.2,
12 inte tillhandahåller erforderliga bevis om att Ofrivillig arbetslöshet 

föreligger, 
13 erbjudits, men inte accepterat, annat arbete av arbetsgivaren eller 

en ny arbetsgivare, vilket försäkringstagaren rimligen borde ha 
accepterat med hänsyn till tidigare erfarenheter, kvalifikationer och 
arbetets geografiska placering, eller

14 är Ofrivilligt arbetslös och denna arbetslöshet är hänförlig till 
något av de undantag som anges i punkt 3.3.5.

3.3.6  Ett anspråk på ersättning för Ofrivillig arbetslöshet kan bli 
uppskjutet p.g.a. ett tillfälligt arbete (maximalt vid tre tillfällen), under 
förutsättning att

•	 försäkringstagaren innan det tillfälliga arbetet påbörjas underrättar 
BNP Paribas Cardif skriftligen härom, och 

•	 försäkringstagarens tillfälliga arbete varar mer än en vecka men 
inte längre än 6 månader, oavsett om arbetet grundas på en eller 
fler överenskommelser.

När det tillfälliga arbetet har upphört återupptar BNP Paribas Cardif 
utbetalningen av ersättningen, varvid ersättning utbetalas för 
kvarvarande månader p.g.a. det ursprungliga anspråket, dock maximalt 
i totalt 12 månader.

4 Övergång av ersättningsanspråk

Försäkringstagaren kan växla mellan ersättning för Hel arbetsoförmåga 
och ersättning för Ofrivillig arbetslöshet och vice versa. En 
förutsättning är att villkoren för respektive försäkringsmoment är 
uppfyllda och att antalet utbetalningar av försäkringstagarens andel av 
Månatliga ersättningar som utbetalas inte överstiger totalt 12 stycken 
i en och samma följd och inte heller 36 stycken sammanlagt under 
försäkringstiden.

5 Ändring av försäkringens omfattning 

5.1  Försäkringstagaren kan förändra omfattningen av sin försäkring 
genom att skriftligen ansöka om detta. Ansökan finns tillgänglig hos 
Danske Bank som sedan vidarebefordrar ansökningshandlingen till BNP 
Paribas Cardif. 

5.2  Försäkringstagaren kan förändra storleken av Betalskyddet eller 
Livskyddet. För det fall försäkringstagaren önskar höja beloppet för 
Betalskyddet eller Livskyddet ses detta som en s.k. nyteckning av 
försäkring vad avser det förhöjda beloppet. Det innebär att det förhöjda 
beloppet omfattas av villkorens inskränkningar och begränsningar som 
om det hade tecknats som en helt ny försäkring. 

5.3  Om försäkringstagaren redan har en pågående utbetalning från 
försäkringen kan en ändring av försäkringen inte beviljas. Ändringen 
träder då i kraft först när utbetalningen av försäkringsersättningen 
är avslutad. En ändring kan inte heller beviljas eller tillgodoräknas 
om försäkringstagaren vid tidpunkten för ansökan om förändringen 
av försäkringen kände till att ett krav avseende en skada var nära 
förestående.

5.4  För det fall försäkringstagaren ansöker om höjning av storleken av 
Betalskyddet, utgår ingen ersättning hänförlig till den förändrade delen 
av försäkringen för Hel arbetsoförmåga till försäkringstagaren under 
de första 90 dagarna efter det att den förändrade omfattningen av 
försäkringen har trätt i kraft. Det utgår heller inte ersättning hänförlig 
till den förändrade delen av försäkringen till försäkringstagaren för 
Ofrivillig arbetslöshet under de första 180 dagarna efter det att den 
förändrade omfattningen av försäkringen har trätt i kraft. 

5.5  Den förändrade omfattningen av försäkringen träder i kraft den 
dag BNP Paribas Cardif har mottagit ansökningshandlingen och beviljat 
ändringen.

6 Betalning av premier och giltighetstid

6.1  Premien ska betalas månadsvis i förskott via autogiro. 
Försäkringstagaren ska betala premie även under period då BNP 
Paribas Cardif betalar försäkringsersättning till försäkringstagaren 
enligt detta försäkringsavtal. Premien är ett fast belopp som fastställs 
vid tidpunkten för försäkringens tecknande/utökning eller höjning/
sänkning mot bakgrund av försäkringstagarens valt belopp avseende 
Betalskyddet och/eller valt belopp avseende Livskyddet. BNP Paribas 
Cardif förbehåller sig dock rätten att förändra premiens storlek i 
enlighet med punkt 8.1.

6.2  BNP Paribas Cardif har rätt att säga upp försäkringen om 
försäkringstagaren är i dröjsmål med betalningen av premien i mer än 
30 dagar från förfallodagen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter 
den dag då uppsägningen avsänts, om inte premien betalas inom denna 
frist.

6.3  Försäkringen börjar gälla dagen efter den dag då en skriftlig 
ansökan om försäkring avsändes till BNP Paribas Cardif eller 
samma dag du antar ett muntligt erbjudande om försäkring i 
telefon vid telemarketing. Har en överenskommelse om försäkring 
skett i telefon börjar försäkringen gälla retroaktivt efter det att 
försäkringstagaren bekräftat överenskommelsen genom att betala 
första premien, alternativt den dag BNP Paribas Cardif har mottagit 
ett av försäkringstagaren underskrivet autogiromedgivande. Detta 
gäller under förutsättning att Kreditengagemanget/-en har beviljats 
eller finns beviljade, att BNP Paribas Cardif har mottagit fullständiga 
ansökningshandlingar samt att försäkringen kan beviljas på normala 
villkor. 

6.4  Försäkringsavtalet gäller från det att det börja gälla och en 
månad framåt (Försäkringstiden). Försäkringsavtalet förlängs därefter 
automatiskt med en månad i sänder, såvida försäkringsavtalet inte 
dessförinnan upphört. Kan Livskyddet inte beviljas samtidigt som 
Betalskyddet kommer premien för Livskyddet att dras retroaktivt från 
den dag försäkringstagaren ansökte om försäkringen, om Livskyddet 
därefter kan beviljas på normala villkor.
 
6.5  Betalskyddet som automatiskt har förnyats upphör senast den dag:

•	 kreditengagemangen upphör, eller 
•	 försäkringstagaren fyller 65 år, eller 
•	 försäkringstagare har avlidit, eller 
•	 försäkringsavtalet upphör att gälla, till följd av försäkringstagarens 

eller BNP Paribas Cardifs uppsägning i enlighet med dessa 
försäkringsvillkor, eller

•	 försäkringstagaren har erhållit försäkringsersättning i 36 månader.

6.6  Livskyddet som automatiskt har förnyats upphör senast den dag:

•	 försäkringstagaren fyller 90 år, eller
•	 försäkringstagaren har avlidit, eller
•	 försäkringsavtalet upphör att gälla, till följd av försäkringstagarens 

eller BNP Paribas Cardifs uppsägning i enlighet med dessa 
försäkringsvillkor.

6.7  Försäkringstagaren har en ångerrätt innebärande att han inom 30 
dagar från försäkringens tecknande kan säga upp försäkringen, varvid 
erlagd premie återbetalas.

7 Anspråk och ersättning

7.1  Vid anspråk på ersättning ska försäkringstagaren kontakta BNP 
Paribas Cardif, Box 24110, 400 22 Göteborg, telefon 020-52 52 56. 
Anspråk på ersättning ska ske genom att en skadeanmälan sänds till 
BNP Paribas Cardif, snarast möjligt. Sådana blanketter tillhandahålls av 
och kan rekvireras från BNP Paribas Cardif eller Danske Bank.

I samband med anspråk på ersättning ska försäkringstagaren tillsända 
BNP Paribas Cardif de handlingar som denne vid var tid anser sig 
behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. 

Vid dödsfall ska dödsfallsintyg, intyg om dödsorsak i original eller 
vidimerad kopia samt släktutredning inges. 

Vid anspråk p.g.a. Hel arbetsoförmåga ska kopia av utdrag avseende 
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försäkringskassans utbetalningar samt läkarintyg bifogas. 

Vid anspråk p.g.a. Ofrivillig arbetslöshet ska f n intyg om att 
försäkringstagaren är registrerad hos arbetsförmedlingen eller erhåller 
ersättning från erkänd arbetslöshetskassa, intyg från arbetsgivaren 
samt bevis om att försäkringstagaren aktivt söker arbete bifogas. 

Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning ska själv 
bekosta de bevis som krävs för att försäkringsersättning ska betalas 
ut. En förutsättning för att BNP Paribas Cardif ska kunna genomföra 
en korrekt och komplett skadereglering är att försäkringstagaren 
skriftligen medger att BNP Paribas Cardif, hos läkare, sjukhus, 
annan vård- eller försäkringsinrättning (inklusive försäkringskassa), 
skattemyndighet, får inhämta de upplysningar om försäkringstagaren 
som BNP Paribas Cardif anser sig behöva för att bedöma 
ersättningsanspråket.

7.2  För ersättning för Hel arbetsoförmåga eller Ofrivillig arbetslöshet 
ska försäkringstagaren löpande tillhandahålla BNP Paribas Cardif de 
handlingar som BNP Paribas Cardif vid var tid anser sig behöva för att 
kunna bedöma rätten till fortsatt ersättning. 

7.3  Försäkringstagaren är skyldig att omedelbart upplysa BNP Paribas 
Cardif för det fall försäkringstagaren erhåller nytt Heltidsarbete eller 
blir Egenföretagare under period försäkringstagaren erhåller ersättning 
för Ofrivillig arbetslöshet från BNP Paribas Cardif. 

7.4  För att fastställa rätt till ersättning såvitt avser Hel arbets-
oförmåga kan BNP Paribas Cardif föreskriva att försäkringstagaren 
inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Kostnader för 
sådan särskild undersökning betalas av BNP Paribas Cardif.

8 Ändring av försäkringsvillkor mm

8.1  BNP Paribas Cardif har rätt att ändra dessa villkor samt premien 
vid slutet av en premieperiod, d.v.s. vid Försäkringstidens slut. 
Ändringar ska meddelas försäkringstagaren skriftligen minst en månad 
i förväg. 

8.2  Försäkringen har inget återköpsvärde och kan därför varken 
överlåtas eller utmätas.

9 Uppsägning av försäkringsavtal

9.1  Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringsavtalet 
att upphöra vid slutet av en premieperiod, d.v.s. vid försäkringstidens 
slut. Uppsägningen ska ske skriftligen och sändas till Danske Bank.

9.2  BNP Paribas Cardif får utöver vad som angivits i 6.2 säga upp 
försäkringsavtalet att upphöra vid slutet av en premieperiod i 
enlighet med försäkringsavtalslagens regler. Uppsägningen ska göras 
skriftligen och sändas till försäkringstagaren senast en månad innan 
premieperiodens (Försäkringstidens) utgång. Vid sådan uppsägning 
upphör försäkringsavtalet vid premieperiodens slut.

10 Begränsningar av ansvar

10.1  BNP Paribas Cardif svarar inte för skada som kan uppstå om 
utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund 
av krig, politiska oroligheter, lagbud, myndighets åtgärder eller 
stridsåtgärder i arbetslivet.

10.2  Har försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet som 
inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse 
för försäkringen, kan det medföra att BNP Paribas Cardif säger upp 
försäkringen för upphörande eller ändring och att BNP Paribas Cardif 
blir fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall.

10.3  Om BNP Paribas Cardif betalat ut ersättning till följd av en av 
försäkringstagaren lämnad oriktig uppgift, har BNP Paribas Cardif rätt 
att återkräva utbetalt belopp samt vidta rättsliga åtgärder.

11 Prövning av beslut i 
försäkringsärende

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd 

Om den försäkrade inte är nöjd med BNP Paribas Cardifs service 
eller hanteringen av den försäkring som avses i dessa villkor 
kan den försäkrade skriftligen vända sig till BNP Paribas Cardifs 
Klagomålsnämnd. Nämnden består av personer från flera olika 
avdelningar för att säkerställa att klagomålet får en rättvis och 
fullständig behandling. Om missnöjet avser ett beslut i ett skadeärende 
ska den försäkrade vända sig till BNP Paribas Cardifs Skadenämnd.

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd

Om den försäkrade inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan 
den försäkrade få detta beslut prövat genom att skriftligen begära 
omprövning direkt hos skadehandläggaren eller begära att ärendet 
omprövas i BNP Paribas Cardifs skadenämnd.

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG 

Om den försäkrade inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit 
slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet 
överprövat.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

ARN har en särskild avdelning för försäkringsfrågor som lämnar 
rekommendationer om hur tvister bör lösas. Nämnden prövar inte alla 
ärenden, t.ex. gör ARN inga medicinska bedömningar när det gäller 
sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174,101 23 STOCKHOLM
Tfn: 08-555 017 00

Personförsäkringsnämnden

Om den försäkrades fråga avser medicinska bedömningar vid liv-, sjuk- 
eller olycksfallsförsäkringar kan den tas upp i Personförsäkrings-
nämnden. Nämndens yttrande är rådgivande inom ramen för lag 
och gällande försäkringsvillkor i tvister utom rättegång mellan den 
försäkrade eller annan ersättningsberättigad och försäkringsbolag. 
Prövningen begärs av den försäkrade.

Personförsäkringsnämnden
Sveriges Försäkringsförbund
Box 24067, 104 50 STOCKHOLM
Tfn: 08-522 787 20

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och opartisk 
rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd och anvisningar i olika 
försäkringsfrågor bl.a. vid inträffad skada. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Karlavägen 108 
Box 24215, 104 51 STOCKHOLM
Tfn: 08-22 58 00

Allmän Domstol

Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand 
vid tingsrätt. Oftast sker detta först efter att prövningen skett hos 
Personförsäkringsnämnden eller Allmänna Reklamationsnämnden.
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12 Vid frågor om försäkringen

Vid frågor om försäkringen eller skaderegleringen kontakta BNP Paribas 
Cardifs kundtjänst på telefonnummer 020-52 52 56. 

BNP Paribas Cardif 
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG.

13 Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till BNP Paribas Cardif, annat bolag inom 
den koncern BNP Paribas Cardif tillhör eller samarbetspartners kan 
komma att behandlas av BNP Paribas Cardif och/eller övriga bolag 
för att bolagen ska kunna fullgöra begärda åtgärder och ingångna 
avtal avseende tecknade försäkringar med stöd av detta villkor eller 
skyldigheter som följer av lag eller annan författning. 

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB och BNP Paribas Cardif Försäkring 
AB är personuppgiftsansvarig avseende sin respektive behandling. 

Vissa känsliga personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och 
uppgifter om hälsotillstånd, kan komma att inhämtas och behandlas 
i samband med riskbedömning och skadereglering. Uppgifter kan 
också komma att inhämtas och behandlas för att förhindra bedrägeri, 
penningtvätt och terrorismfinansiering. Försäkringstagaren/försäkrad är 
införstådd med att sådana uppgifter kan vara nödvändiga att inhämta 
och behandla för att BNP Paribas Cardifs skyldigheter ska kunna 
fullgöras. 

Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och 
kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. 
Personuppgifter kan komma att samköras i syfte att uppdatera 
registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för 
informations- och marknadsföringsändamål.

Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till 
bolag inom den koncern BNP Paribas Cardif tillhör och till andra bolag, 
såväl inom som utom EU- och EES-området, som BNP Paribas Cardif 
samarbetar med.

BNP Paribas Cardif kan komma att spela in eller på annat sätt 
dokumentera den enskildes telekommunikation med bolaget.

All behandling av personuppgifter kommer att ske med stor försiktighet 
för att skydda den enskildes personliga integritet. Personuppgifter 
kommer därför endast att vara tillgängliga för person som behöver 
ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifter 
kommer vidare endast att göras tillgängliga i den utsträckning som 
behövs för ovanstående ändamål.

Försäkringstagare/försäkrad som önskar information om behandling 
av sina personuppgifter, eller vill få till stånd rättelse av sådana 
uppgifter, ska vända sig till BNP Paribas Cardif. Försäkringstagaren/
försäkrad kan också till BNP Paribas Cardif skriftligen anmäla att han 
eller hon inte önskar erhålla direkt marknadsföring avseende nya 
försäkringsprodukter och tjänster. 

14 Gemensamt skadeanmälningsregister

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som 
baseras på oriktiga uppgifter använder sig BNP Paribas Cardif av ett för 
försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). 

BNP Paribas Cardif har rätt att i det gemensamma registret registrera 
anmälda skador i anledning av denna försäkring. Registret används 
endast i samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för GSR 
är Försäkringsförbundet, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM.

15 Tillsynsmyndighet och lag

Ansvarig tillsynsmyndighet för BNP Paribas Cardif är 
Finansinspektionen. För distansavtal är även konsumentverket 
tillsynsmyndighet.

Svensk lag och föreskrift tillämpas på försäkringsavtalet och förmedling 
av försäkringen. All kommunikation med kunder sker på svenska, villkor 
och information om försäkringen tillhandahålls på svenska. 

Behörig domstol är svensk allmän domstol med tingsrätt som första 
instans.


