
ÄR DU BEREDD PÅ DET  
OFÖRUTSEDDA?
BETALSKYDD GER DIG EN EXTRA TRYGGHET.

Som du vet är livet fullt av överraskningar. 

Det händer saker, både bra och dåliga, som man inte själv kan kontrollera. Vi rekommenderar att du 
utrustar din leasing med vårt Betalskydd för att skydda dig om det skulle hända något. 

Låneskydd ger ett tryggare bilägande.

Att fylla på din finansiering med Betalskydd är ett bra sätt att skydda betalning av din leasing om din 
betalningsförmåga skulle bli nedsatt på grund av ofrivillig arbetslöshet, sjukdom, olycksfall eller i värsta 
fall dödsfall.

Arbetslöshet.

Vid arbetslöshet i mer än 30 dagar täcker Låneskydd din 
månadsbetalning upp till 36 mån (12 månader per tillfälle). Den 
högsta ersättningen per månad är 5.000 kr. Arbetslöshetsskyddet 
gäller dig som är löntagare.

Hel arbetsoförmåga pga sjukdom eller olycksfall.

Vid sjukskrivning på heltid i mer än 30 dagar täcker Låneskydd 
din månadsbetalning upp till 36 mån (12 mån per tillfälle). Högsta 
ersättningen per månad är 5.000 kr.

Dödsfall.

I händelse av dödsfall betalas en engångssumma på maximalt 
50.000 kr

Huvudsakliga undantag:

• Sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till 12 månader före försäkringens tecknande.

• Vetskap om förestående varsel eller arbetslöshet och uppsägning.

• Om du själv sagt upp dig.

BETALSKYDD INNEHÅLL.

Förutsättningar.

För att du ska kunna teckna ett giltigt Betalskydd krävs att du:

• Är bosatt i Sverige och har tecknat kreditavtal med oss.
• Har fyllt 18 men inte 63 år, försäkringen gäller till fyllda 65 år.
• Har tillsvidareanställning (min 22 tim/vecka) eller är egenföretagare med F-skattsedel.
• Är fullt frisk och fullt arbetsför.
• Inte har vetskap om förestående varsel, uppsägning, arbetslöshet eller sjukskrivning.

Medlåntagare kan teckna försäkringen till motsvarande premie varvid ersättningen utgår med 100 % av 
månadskostnaden per person.

Pris.

Priset för Betalskydd är 4,5 % av månadsbetalningen på din leasing.



     
   Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i villkor och förköpsinformation. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Frivillig gruppförsäkring som kan lämna ersättning för Leasingkontraktets Månadsbetalningar upp till 5 000kr per månad, 
om du skulle drabbas av minst 50 % sjukskrivning eller hel arbetslöshet till följd av arbetsbrist. Vid diagnos av Allvarlig 
sjukdom kan försäkringen ersätta dig med ett engångsbelopp på 50 000 kr. Likaså kan försäkringen vid dödsfall ersätta 
med ett engångsbelopp på 50 000 kr.  

 

 Vad ingår i försäkringen? 
 minst 50% sjukskrivning till följd av 

sjukdom eller olycksfall  
 arbetslöshet till följd av arbetsbrist (gäller 

bara löntagare med tillsvidareanställning) 
 vid diagnos av Allvarlig sjukdom kan 

försäkringen ersätta dig med ett 
engångsbelopp på 50 000 kr. 

 vid dödsfall kan försäkringen lämna ersätta  
med ett engångsbelopp på 50 000kr 
 

 

 Vad ingår inte i försäkringen? 
 sjukskrivning på grund av sjukdom, sjukdomstillstånd eller 

skada som du kände till inom tolv månader närmast före 
försäkringens tecknande 

 period av sjukskrivning då ersättning för arbetslöshet  
utbetalas från denna försäkring och/eller sjukskrivning som 
är på mindre än 50%  

 sjukskrivning som beror på alkohol- läkemedel- eller 
narkotikamissbruk 

 varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde  
ha känt till vid ansökan om anslutning till försäkringsskyddet 

 arbetslöshet som är frivillig, och/eller – period av 
arbetslöshet då ersättning för sjukskrivning utbetalas från 
denna försäkring 

 sjukskrivning som beror på psykisk sjukdom, psykiska besvär 
eller stressrelaterad sjukdom, exempelvis depression, stress 
eller krisreaktion,  

 dödsfall som beror på deltagande i krig eller politiska  

 
  
 

  Finns det några begränsningar av vad  
             försäkringen täcker? 
! sjukskrivning som inträder inom kvalificeringstiden som är 30 

dagar från försäkringens startdatum 
! uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden 

som är 120 dagar från försäkringens startdatum 

 

MINI Betalskydd                    

 



 

          När och hur skall jag betala? 
Premien debiteras månadsvis i förskott.  
 

 
          När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla den dag din ansökan om att anslutas till försäkringen, eller att ansökan görs genom 
att du betalar premie som accept på att anslutas till försäkringen, tas emot av Försäkringsgivaren eller MINI 
Financial Services i Försäkringsgivarens ställe (försäkringens startdatum). Vid tecknande av försäkring i 
samband med ansökan om privatleasing eller om du inledningsvis erhållit en kostnadsfri försäkring under en 
period så motsvarar startdagen för ditt leasingkontrakt med MINI startdagen för denna försäkring.   
 
Försäkringen gäller för en månad i taget och förnyas automatiskt varje månad om den inte sägs upp eller 
upphör enligt nedan. 

 
          Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan säga upp försäkringen när som helst med omedelbar verkan eller från den tid du anger.  
Uppsägning gör du lämpligast via mail eller skriftligen till MINI Financial Services.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
            Var gäller försäkringen? 

Försäkringsskyddet omfattar nedanstående händelser som inträffar under försäkringsperioden:  sjukskrivning 
och arbetslöshet som inträffar i Sverige. Sjukskrivning som inträffar utomlands om arbetsgivaren är svensk eller 
om arbetsförhållandet omfattas av svensk lag. Dödsfall som inträffar i Sverige  
eller utomlands. Allvarlig sjukdom som inträffar i Sverige eller utomlands. 

  
            Vilka är mina skyldigheter? 

Du är skyldig att lämna alla upplysningar som kan ha betydelse för försäkringen. Du är också skyldig att lämna 
riktiga och fullständiga svar på de frågor som ställs till dig med anledning av försäkringens tecknande, vid 
förnyelse och vid skadereglering. Om du  
under försäkringsperioden får reda på något som kan ha betydelse för försäkringen ska du meddela MINI 
Financial Services eller försäkringsgivaren utan dröjsmål.  
Underlåtelse att uppfylla upplysningsplikten kan medföra att försäkringsersättning inte  
utbetalas eller utbetalas med lägre belopp än vad som avtalats och försäkringsavtalet kan även sägas upp.  
Om du till exempel börjar ta emot pension, livränta eller liknande ersättning under avtalstiden skall du 
säga upp försäkringen eftersom den då inte längre gäller. 

 


