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Förköpsinformation Individuell försäkring - Låneskydd > 2014-09-01

Livskydd och Betalskydd

När du lånar pengar för att betala ett köp av ett hus 
eller kanske en bil vet du att du - under normala 
omständigheter - kan betala lånekostnaderna. Men vad 
händer med din och din familjs ekonomi om du blir sjuk 
eller råkar ut för en olycka som gör det omöjligt för dig att 
fortsätta jobba? Vad händer om du blir arbetslös på grund 
av att företaget du jobbar för måste säga upp personal? 
I dessa fall minskar din inkomst, trots ersättning från 
försäkringskassan eller arbetslöshetskassan, och lånet blir 
en tung utgift.

Betalskyddet ger ett bra skydd om du skulle drabbas av 
”Hel arbetsoförmåga” på grund av sjukdom eller olycksfall 
eller vid ”Ofrivillig arbetslöshet”. Betalskyddet gäller 
längst t.o.m. den dag försäkringstagaren fyller 65 år. 
Betalskyddet är skattefritt.

Livskyddet är en så kallad dödsfallsförsäkring. 
Livskyddet lämnar ersättning ifall du skulle avlida under 
försäkringstiden. Livskyddet gäller längst t.o.m. den dag 
försäkringstagaren fyller 90 år. Ersättningen är skattefri. 
Livskyddet är därför en värdefull trygghet för dig och din 
familj när ni blir låntagare.

Vad ersätter försäkringen?
Vid ”Hel arbetsoförmåga” eller ”Ofrivillig arbetslöshet” 
avseende Betalskyddet betalar försäkringen ut det 
försäkringsbelopp du valt. Beloppet får inte per månad 
överstiga det belopp du ska erlägga till Danske Bank för 
ditt försäkrade kreditengagemang och inte heller överstiga 
15 000 kr. För de första 90 dagarna, från försäkringens 
ikraftträdande, avseende ”Hel arbetsoförmåga” eller för 
de första 180 dagarna från försäkringens ikraftträdande 
avseende ”Ofrivillig arbetslöshet” utgår det ingen 
ersättning, eftersom denna tid är en kvalificeringsperiod 
för att kunna begära ersättning. För de efterföljande 
30 dagarna av ”Hel arbetsoförmåga” eller ”Ofrivillig 
arbetslöshet” utgår ingen ersättning eftersom denna 
period räknas som karenstid. 

Härefter utgår ersättning med ett belopp som 
motsvarar 1/30 av det valda belopp, försäkringstagaren 
meddelat BNP Paribas Cardif, för varje dag som ”Hel 
arbetsoförmåga” eller ”Ofrivillig arbetslöshet” varar och 
som infaller under försäkringstiden. Ersättningen utbetalas 
månadsvis i efterskott under maximalt 12 månader i 
sträck per skada och maximalt 36 månader sammanlagt 
under försäkringstiden.

Vid dödsfall avseende Livskyddet utbetalas ditt valda 
försäkringsbelopp, dock max 2 000 000 kr, enligt 
standardförordnandet nedan, om du inte skriftligen anmält 
annat förordnande till BNP Paribas Cardif.

Standardförordnande

Utbetalning sker till insatta förmånstagare i nedan angiven 
ordning:
•	 make/maka/registrerad partner eller sambo, eller om 

sådana inte finns
•	 försäkringstagarens bröstarvingar och om sådana 

inte finns arvingar.

Vad krävs för att teckna låneskyddet?
Försäkringen kan tecknas om du har eller ingår 
kreditengagemang med Danske Bank och om du:
•	 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 inte uppbär sjukpenning, 
sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande, och

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

*Den som kan fullgöra sitt vanliga arbete utan 
inskränkningar och inte uppbär eller har rätt till ersättning 
som har samband med sjukdom och/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 
eller olycksfall i mer än 14 dagar i följd under senaste 3 
månadersperioden. 

När försäkringen börjar gälla
Försäkringen börjar gälla dagen efter den dag då 
försäkringstagaren skriftligen ansökte om försäkring. 
Har en överenskommelse om försäkring skett i telefon 
börjar försäkringen gälla retroaktivt från den dag 
erbjudandet antogs, först efter det att försäkringstagaren 
bekräftat överenskommelsen genom att betala första 
premien. En förutsättning är att Kreditengagemang har 
beviljats, att BNP Paribas Cardif har mottagit fullständiga 
ansökningshandlingar samt att försäkringen kan beviljas 
på normala villkor.
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Ångerrätt
Du har rätt att skriftligen återkalla försäkringsansökan, 
inom 30 dagar efter det att du har fått information om att 
din försäkring har beviljats. Inbetald premie återbetalas då 
till dig.

Premie
Exakt premie ges genom att i ansökans pdf fylla i 
personnummer och försäkringsbelopp alternativt 
vid individuell rådgivning. Premien bekräftas genom 
försäkringsbrevet som skickas till försäkringstagaren efter 
ingånget avtal.

Premie för Livskyddet

Premien baseras på försäkringstagarens ålder och valt 
försäkringsbelopp.

Exempel:

Försäkrad som är 35 år, med ett försäkringsbelopp på 
1 000 000 kr, betalar 56,20 kr/månad. Försäkrad som är 
45 år, med ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr, betalar 
111,52 kr/månad.

Premie för Betalskyddet

Premien per månad är 4 procent av det valda 
månadsbeloppet. Om du valt ett försäkringsbelopp på 
5000 kr är premien 200 kr per månad. 

Exempel på vad försäkringen inte omfattar
För en fullständig beskrivning av undantagen, se 
försäkringsvillkoren.

Vid dödsfall

•	 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. 

•	 Försäkringen gäller inte för dödsfall som är en följd 
av att den försäkrade använt prestationshöjande 
medel.

•	 Försäkringen gäller inte för dödsfall p.g.a. att den 
försäkrade har deltagit i särskilt riskfylld verksamhet.

Vid Hel arbetsoförmåga

•	 Självförvållad kroppsskada
•	 Arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom smitta skada eller 

symtom därav (oavsett diagnostiserad eller inte)
○	 som försäkringstagaren kände till eller borde ha 

känt till vid tecknandet eller
○	 som försäkringstagaren vid något tillfälle under 

de 12 månaderna närmast före försäkringens i 
kraft trädande fått eller sökt konsultation eller 
behandling för.

•	 Arbetsoförmåga som beror på bruk av alkohol, 
läkemedel, sömnmedel eller narkotiska medel såvida 
inte detta medel ordinerats av legitimerad läkare för 

annan behandling än drogberoende.
•	 Arbetsoförmåga p.g.a. psykiska åkommor.

 
Vid Ofrivillig arbetslöshet

•	 Om försäkringstagaren vid försäkringens tecknande 
var uppsagd/varslad eller hade kännedom om eller 
risk att anta ett förestående varsel, såväl generellt 
som ett personligt varsel. Försäkringen lämnar 
inte heller ersättning om försäkringstagaren hade 
kännedom om eller risk att anta att företaget skulle 
läggas ned, bli föremål för ruktionsförhandlingar eller 
liknande åtgärder.

•	 Arbetslöshet p.g.a. att försäkringstagaren bli varslad 
eller uppsagd under kvalificeringsperioden. Med 
varsel avses även generellt varsel på företaget.

•	 Arbetslöshet p.g.a. tjänstefel, bedrägeri, oredlighet 
eller andra liknande förhållanden. 

•	 Arbetslöshet som försäkringstagaren frivilligt 
godtagit.

•	 Arbetslöshet p.g.a. att försäkringstagaren brister i att 
söka ny anställning.

Definitioner
Egenföretagare

Personer som äger eller är delägare – direkt eller indirekt 
– i näringsverksamhet som de är personligen verksamma 
i och som de har väsentligt inflytande över, och som i 
egenskap av företagare utför ett arbete om minst 17 
timmar i veckan. 

Hel arbetsoförmåga

Arbetsoförmåga under försäkringstiden som orsakats 
av sjukdom eller olycksfallsskada som helt förhindrar 
försäkringstagaren från att utföra sitt Heltidsarbete. 
Försäkringstagaren får inte ha annat inkomstbringande 
arbete och ska regelbundet behandlas av läkare för den 
åkomma som orsakat arbetsoförmågan.

Heltidsarbete

Arbete som omfattas av tillsvidareanställning och utförs 
under minst 17 timmar i veckan.  

Ofrivillig arbetslöshet

När försäkringstagarens tillsvidareanställning upphör 
p.g.a. omorganisation, arbetsbrist eller p.g.a. att 
arbetsgivarens verksamhet nedlägges under förutsättning 
att:  
•	 försäkringstagaren är anmäld som arbetssökande 

och uppbär ersättning från arbetslöshetskassa eller 
erhåller arbetsmarknadsstöd och

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

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 
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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. 

Försäkringsgivare 
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org. nr. 516406-0559 
och BNP Paribas Cardif Försäkring AB org. nr. 516406-
0567. De kallas gemensamt för BNP Paribas Cardif. 
Försäkringarna administreras av BNP Paribas Cardif. 
Adressen till bolagen är, Box 24110, 400 22 Göteborg. 
Besök även www.bnpparibascardif.se.

Försäkringsförmedlare
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial org. nr. 516401-
9811. Box 7523, 103 92 Stockholm, www.danskebank.se.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filials huvudsakliga 
verksamhet består i att bedriva bankverksamhet, samt 
som en kompletterande tjänst förmedla försäkringar. 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial får ersättning 
för försäkringsförmedlingen med 18 % av premien för 
Livskyddet och med 20 % av premien för Betalskyddet.

Tillsynsmyndighet
Ansvarig tillsynsmyndighet för BNP Paribas Cardif är 
Finansinspektionen. Beträffande distansavtal är även 
konsumentverket tillsynsmyndighet. Danske Bank A/S, 
Danmark, Sverige filial står under tillsyn av den danska 
Finansinspektionen.

Prövning av beslut i försäkringsärende
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd 

Om du inte är nöjd med BNP Paribas Cardifs service 
kan du skriftligen vända dig till BNP Paribas Cardifs 
Klagomålsnämnd.

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd

Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du 
få beslutet omprövat i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd.

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG 

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

Personförsäkringsnämnden

Avger på begäran rådgivande yttrande inom ramen för lag 
och gällande försäkringsvillkor inom sjuk-, olycksfalls- och 
livförsäkring.

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

Allmänna Reklamationsnämnden

Har en särskild avdelning för försäkringsfrågor. Nämnden 
lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas.

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

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd i 
försäkringsfrågor.

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

Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i 
första hand vid tingsrätt.

Avtal och villkor
Vid ingående av försäkringsavtalet har svensk lag 
om marknadsföring tillämpats och svensk lag skall 
även i övrigt tillämpas på försäkringsavtalet. All 
kommunikation med kunder sker på svenska. Avtalsvillkor 
samt informationsmaterial från BNP Paribas Cardif 
tillhandahålls på svenska. Behörig domstol är svensk 
allmän domstol med tingsrätt som första instans.

I försäkringsvillkoret för produkten framgår utöver den 
information som framförts i denna förköpsinformation, 
de bestämmelser som gäller för det ingångna avtalet, 
däribland avtalets löptid, rätten till ändring av 
försäkringen och premien, uppsägningsregler, sättet för 
betalning med mera.

Fullständiga villkor
Det här är en kortfattad information om försäkringen. För 
fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig kontakta BNP 
Paribas Cardifs kundtjänst på telefonnummer 
020 - 52 52 56 eller via e-post info@bnpparibascardif.se.

 


