
 

BNP Paribas Cardif Nordic följer kontinuerligt utvecklingen av Covid-19 och gör allt vi kan för att hantera situationen 
på bästa möjliga sätt under de speciella omständigheter som råder just nu. Vi rekommenderar dig att också hålla dig 
uppdaterad hos Folkhälsomyndigheten, WHO och Svenska Utrikesdepartementet.  
 
För att underlätta för dig så har vi sammanställt de vanligaste frågorna kring Betalskyddsförsäkringen just nu. 
 
 Jag har blivit permitterad. Kan jag få ersättning från Betalskyddsförsäkringen? 

BNP Paribas Cardifs Betalskyddsförsäkring täcker inte permittering. Skulle du bli arbetslös gäller försäkringen enligt 
gällande försäkringsvillkor. 

 
 Vad händer om jag blir av med mitt jobb som en följd av Covid-19? 

Se gällande försäkringsvillkor för vad som gäller i de fall du blir ofrivilligt arbetslös. Samma villkor gäller som för 
”vanlig” arbetslöshet, dvs inget särskilt undantag för Covid-19. 
 
Har du frågor om A-kassan? Gå in på din A-kassas hemsida för mer information om vad som gäller om du blir 
arbetslös.  
 
Länk till Sveriges A-kassor: 
https://www.sverigesakassor.se/for-arbetssokande/hitta-din-akassa/ 

 
 Jag är sjukskriven på grund av Covid-19. Kan jag få ersättning från försäkringen?  

Se gällande försäkringsvillkor för vad som gäller i de fall du blir sjukskriven. 
Har du frågor som gäller sjukpenning? Gå in på Försäkringskassans hemsida för mer information om vad som gäller 
med anledning av Coronaviruset. 

 
Länk till Försäkringskassan: 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler 

 
 Vad händer om jag hamnar i karantän? Kan Betalskyddsförsäkringen lämna ersättning?  

Nej, Betalskyddsförsäkringen ersätter inte om du hamnar i karantän. Är du sjukskriven i mer än 30 dagar och får 
ersättning från Försäkringskassan kan försäkringen lämna ersättning. Vi lämnar inte ersättning om du inte är sjuk.  

 
 Vad händer om jag tecknar Betalskyddsförsäkring idag och blir varslad eller uppsagd imorgon? 

Du kan inte få ersättning för denna händelse om du tecknar Betalskyddsförsäkring idag.  
 
 Vad händer om jag tecknar Betalskyddsförsäkring idag och blir sjuk i Covid-19 imorgon? 

Du kan inte få ersättning för denna händelse om du tecknar Betalskyddsförsäkring idag.  
 

 Du som nyss tecknat eller funderar på att teckna försäkring i samband med ett nytt lån eller kredit – att tänka på 
Kvalificeringstid: I din försäkring finns något som heter kvalificeringstid. Kvalificeringstid är den tid från 
försäkringens startdatum räknat, som du måste ha haft försäkringen innan den gäller fullt ut. En händelse som 
inträffar under kvalificeringstiden omfattas inte av försäkringen. Kvalificeringstiden för nya lån är 90 dagar (lån som 
inte är äldre än 90 dagar) och för lån äldre än 90 dagar är kvalificeringstiden 180 dagar. 
Karenstid: I försäkringen finns även något som kallas karenstid. Det är den tid från din första skadedag (sjukskriven 
eller arbetslös) som behöver passera innan ersättning börjar betalas till dig. Denna tid 30 dagar. Läs fullständiga 
försäkringsvillkor för mer information och detaljer om hur din försäkring gäller. 

 Kan jag teckna försäkring oavsett vilken bransch jag jobbar i? 
Ja, oavsett bransch du jobbar i kan du teckna Betalskyddsförsäkring på ditt lån.  
 

 Om jag redan har Betalskyddsförsäkring, kan jag få ersättning från försäkringen i dessa tider eller finns det 
undantag för omständigheter som Covid-19?  
Har du försäkring sedan tidigare gäller villkoren precis som tidigare. Observera att det alltid finns begränsningar i 
villkoren. 
 

 Täcker livförsäkring dödsfall på grund av Covid-19? 
Ja, försäkringen täcker dödsfall på grund av Covid-19. 

 
 Till dig som behöver anmäla skada i samband med Covid-19 

För mer information och detaljer om hur din försäkring gäller ber vi dig läsa igenom de fullständiga 
försäkringsvillkoren. Skadeanmälan kan du som vanligt göra via vår skadeportal 
https://bnpparibascardif.se/kunder/anmal-skada alternativt genom att ringa till vår kundservice på 020-52 52 56 så 
skickar vi hem en skadeanmälan.  

 
 Övrig information 

Du kan även söka efter information om hur Coronaviruset kan komma att påverka dig på din banks eller övriga 
försäkringsbolags hemsidor. 

      COVID-19 - DE VANLIGASTE FRÅGORNA JUST NU 


