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 ditt lån 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 återbetalningen av ditt lån om din
betalningsförmåga skulle bli nedsatt på grund av ofrivillig arbetslöshet, sjukdom, olycksfall eller i värsta
fall dödsfall.

Pris.
Priset för Betalskydd är 6 % av månadsbetalningen på ditt Billån.

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.

BETALSKYDD INNEHÅLL.
Arbetslöshet.

Dödsfall.

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.

I händelse av dödsfall betalas en engångssumma på maximalt
50.000 kr

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.

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.

