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Förköpsinformation Låneskydd 
Betalskydd gruppförsäkring 

Livskydd individuell försäkring 

 

Denna förköpsinformation gäller fr.o.m. 7 november 2022. 
 

Vi är glada att du är intresserad av att 
teckna en låneskyddsförsäkring hos 
oss som ökar din ekonomiska trygghet. 

Det här är en kortfattad information 
om vad en låneskyddsförsäkring är, 
vad den ersätter och vad som krävs för 
att den ska gälla. 

 
Vad är en låneskyddsförsäkring? 
Låneskyddsförsäkring är ett erbjudande till Danske Banks kunder som har 
ingått eller kommer att ingå avtal om lån. Låneskyddsförsäkringen består 
av två delar: Betalskydd och Livskydd. Du kan teckna båda delarna eller 
bara en av dem.  

Betalskyddet är en gruppförsäkring och hjälper till att betala kostnaden 
för det lån som försäkringen avser om du skulle bli sjuk eller arbetslös 

Livskyddet är en individuell försäkring och ger ersättning om du skulle 
avlida under försäkringstiden.  

Försäkringen är en så kallad summaförsäkring. Det betyder att ersättning 
från försäkringen inte sammanräknas med eventuell ersättning som du 
får från andra källor, exempelvis från andra försäkringar. Den ersättning 
du kan få från denna försäkring påverkas alltså inte av om du får 
ersättning från andra försäkringar. Det finns därför ingen risk för 
dubbelförsäkring. 

Du får förköpsinformationen för att kunna besluta om och bedöma ditt 
behov, enligt försäkringsavtalslagen. Därefter kan du välja att teckna 
försäkringen.  

Fullständiga villkor finner du på danskebank.se. Du kan också ringa BNP 
Paribas Cardif på telefon 020-52 52 56 och beställa villkoren per post. Hör 
av dig om några frågor uppstår när du läser igenom informationen. 

Vem kan teckna försäkringen?  
För att teckna Betalskydd och Livskydd ska du bekräfta att du 

 har fyllt 18 men ännu inte 64 år, 

 är folkbokförd i Sverige,  
 

För att teckna Betalskyddet krävs också att du 

 Inte har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning av 
Försäkringskassan och  

 är anställd eller företagare.  

Med anställd menas tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd med 
en avtalad anställningstid om minst sex månader. 
 

För att teckna Livskydd krävs också att du 

 fyller i en hälsoförklaring och att BNP Paribas Cardif kan bevilja 
försäkringen utifrån lämnade uppgifter. 
 

Observera: För att få ersättning krävs, förutom att du uppfyller kraven 
för att få teckna försäkringen, att du uppfyller en del förutsättningar. 
Detta framgår av villkoren men notera särskilt följande:  

En förutsättning för ersättning för arbetslöshet är att du före tecknandet 
av försäkring eller före försäkringsfallet haft en anställning sedan minst 
180 dagar.  

En förutsättning för ersättning för nedsatt arbetsförmåga är att du före 
tecknandet av försäkring eller före försäkringsfallet varit anställd sedan 
minst 30 dagar och under de 30 dagarna varit fullt arbetsför (se definition 
i Ordlista). 

Ansökan sker via rådgivare hos Danske Bank. Om två personer gemensamt 
är ansvariga för lånet kan båda teckna var sin försäkring. 

Vad kostar försäkringen? 
Priset för försäkringen ges när du fyller i ansökan med personnummer och 
försäkringsbelopp alternativt vid individuell rådgivning. Det fastställda 
priset ser du i ditt försäkringsbesked. Du betalar försäkringen månadsvis i 
förskott via autogiro.  
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Pris för Betalskydd: Priset per månad är 4 procent av det valda 
månadsbeloppet. Om du valt ett försäkringsbelopp på 5 000 kr är premien 
200 kr per månad. 

Pris för Livskyddet: Priset baseras på din ålder och valt försäkrings-
belopp. Priset förändras över tid beroende på aktuell ålder.  

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

När börjar försäkringen gälla? 
Försäkringen gäller tidigast från och med dagen efter det att ansökan 
skickats in. En förutsättning är att BNP Paribas Cardif mottagit 
fullständiga ansökningshandlingar och beviljar försäkringen på normala 
villkor. Om du tecknar försäkring över telefon gäller försäkringen från och 
med att du accepterar erbjudandet.  

Försäkringsavtalet gäller för en månad i taget. Om inte försäkringsavtalet 
sägs upp av någon av parterna förnyas det på de villkor som BNP Paribas 
Cardif anger med en månad i taget. BNP Paribas Cardif har rätt att ändra 
villkor och premier vid försäkringstidens slut. Ändringar ska meddelas dig 
skriftligen minst en månad i förväg. 

Kvalificeringstid 
Med kvalificeringstid menas den tid från det att försäkringen trädde i 
kraft, som du måste haft försäkringen innan skyddet börjar gälla. Om du 
blir sjuk eller arbetslös/varslad under kvalificeringstiden kan du inte få 
ersättning från försäkringen. För Livskyddet gäller ingen kvalificeringstid. 

Karenstid 
Med karenstid menas första tiden från försäkringsfallet räknat. Under 
denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. När din 
arbetsförmåga varit nedsatt eller du varit arbetslös i mer än 30 dagar, 
kan du få  ersättning retroaktivt för de första 30 dagarna..  

För Livskyddet gäller ingen karenstid. 

Det här ersätter försäkringen 
 

En förutsättning för ersättning för arbetslöshet är att du är helt och 
ofrivilligt arbetslös och att du fått ersättning från arbetslöshetskassan . 

En förutsättning för ersättning för nedsatt arbetsförmåga är att du fått 
ersättning från Försäkringskassan och att din arbetsförmåga är nedsatt 
till minst 50 procent. 

Ersättningen för nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet betalas till dig. 

Ersättning för dödsfall betalas enligt standardförordnandet nedan, om du 
inte skriftligen anmält annat förordnande till BNP Paribas Cardif.  

Standardförordnande  

Utbetalning sker till förmånstagare i nedan angiven ordning:  

• make eller sambo, eller om sådan inte finns  

• försäkringstagarens bröstarvingar och om sådana inte finns, arvingar. 

Om du vill ändra försäkringsskyddet 
Du kan höja och sänka omfattningen av försäkringsskyddet genom en 
skriftlig ansökan till BNP Paribas Cardif.  

Vid en höjning av försäkringsbeloppet måste du uppfylla teckningsreg-
lerna. Kvalificeringstiden för höjningen är 30 dagar för nedsatt 
arbetsförmåga och 180 dagar för arbetslöshet.  

Den nya omfattningen av försäkringen börjar gälla den dag BNP Paribas 
Cardif har beviljat ändringen. 

Exempel på vad försäkringen inte 
ersätter 
 
Vi vill att du uppmärksammar att det finns undantag i försäkringen. För 
fullständig beskrivning av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren.  

Vid arbetslöshet utbetalas ingen ersättning om du: 

 vid tecknandet av försäkringen var uppsagd/varslad eller kände till 
förestående uppsägning/varsel, konkurs eller rekonstruktion, 

 under försäkringens kvalificeringstid eller provanställningstid blivit 
uppsagd eller varslad, 

 säger upp dig på egen begäran eller 

 blir arbetslös på grund av att en tidsbegränsad anställning upphör 
vid den avtalade tiden. 

Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga som: 

 inträffar under kvalificeringstiden eller 

 orsakats av sjukdom, smitta, skada eller symtom som du behandlats 
eller undersökts för under de 12 senaste månaderna innan du 
ansökte om försäkringen. Du får inte heller ersättning för besvär 
som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom. 
Detta gäller även om diagnosen kunnat fastställas först efter att 
försäkringen började gälla. Detta undantag gäller dock inte om 
försäkringsfallet inträffar efter 24 månader från det att du tecknat 
försäkringen. 

Ersättning lämnas inte vid dödsfall som är orsakat av: 

 självmord inom ett år från försäkringens tecknande, om det inte 
måste antas att försäkringen tagits utan tanke på självmordet eller 

 dödsfall som orsakats av sjukdom, smitta, skada eller symtom som 
du behandlats eller undersökts för under de 12 senaste månaderna 
innan du ansökte om försäkringen. Du får inte heller ersättning för 
besvär som har samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller 
symtom. Detta gäller även om diagnosen kunnat fastställas först 
efter att försäkringen började gälla. Detta undantag gäller dock inte 
om dödsfallet inträffar efter 24 månader från det att du tecknat 
försäkringen. 

 Kvalificeringstid Karenstid 

Arbetslöshet 
90 dagar kvalificeringstid gäller om du 
har ett nytt lån. Om ditt lån är äldre än 
90 dagar gäller 180 dagar.  
Månadsersättningen är det belopp du 
valt. Det får inte överstiga det belopp du 
betalar för lånet och kan maximalt uppgå 
till 15 000 kronor i högst 12 månader per 
försäkringsfall och totalt 36 månader 
under försäkringstiden.  
Ersättning beräknas efter 1/30 av 
försäkringsbeloppet per dag. 

90/180 dagar 30 dagar 

Nedsatt arbetsförmåga  
Månadsersättningen är det belopp du 
valt. Det får inte överstiga det belopp du 
betalar för lånet och kan maximalt uppgå 
till 15 000 kronor i högst 12 månader per 
försäkringsfall och totalt 36 månader 
under försäkringstiden. Ersättning 
beräknas efter 1/30 av 
försäkringsbeloppet per dag 

30 dagar 30 dagar 

Dödsfall 
Vid dödsfall betalas ditt valda belopp 
med upp till 4 000 000 kronor. 

0 dagar 0 dagar 
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Vid sanktioner och embargon 
BNP Paribas Cardif erbjuder inte försäkringsskydd eller skadeersättning 
som står i strid med sanktioner eller embargon beslutade av FN, 
Europeiska unionen eller annan lokal myndighet. Det gäller också för 
sanktioner och embargon antagna av USA, så länge dessa inte är i strid 
med europeiska eller lokala lagbestämmelser.  

Ångerrätt och uppsägning 
Du har rätt att ångra tecknandet av försäkringen inom 30 dagar efter att 
du mottagit försäkringsbeskedet. Du får då tillbaka inbetald premie och 
försäkringen anses inte ha varit gällande.  

Du kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart.  

Om du ångrar tecknandet av försäkringen eller vill säga upp försäkringen 
kontakta BNP Paribas Cardif på telefon 020-52 52 56, via mejl 
info@bnpparibascardif.com, eller skriftligen till Box 24110, 400 22 
Göteborg. 

När slutar försäkringen att gälla? 
Betalskyddet  gäller längst till och med den månad du fyller 65 år. 

Betalskyddet upphör dessförinnan att gälla den dag: 

 låneavtalet upphör  

 den har sagts upp av dig eller BNP Paribas Cardif 

 gruppavtalet sagts upp eller 

 du har fått ersättning i 36 månader, sammanräknat för nedsatt 
arbetsförmåga och arbetslöshet. 

Försäkringens skydd upphör dessförinnan att gälla om du inte längre är 
yrkesverksam, till exempel den dag du går i pension.  

Observera att du själv måste meddela BNP Paribas Cardif när du inte 
längre har lånen kvar hos Danske Bank.  

Livskyddet gäller längst till och med den månad du fyller 70 år. 

Livskyddet upphör dessförinnan att gälla den dag: 

 försäkringen sagts upp av dig eller BNP Paribas Cardif. 

Tillsynsmyndighet och lag 
Ansvarig tillsynsmyndighet för Danske Bank och BNP Paribas Cardif är 
Finansinspektionen, www.fi.se. 

För distansavtal är även Konsumentverket ansvarig tillsynsmyndighet.  
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial står under tillsyn av den danska 
Finansinspektionen.  

Svensk lag och föreskrift tillämpas på försäkringsavtalet och förmedlingen 
av försäkringen. All kommunikation sker på svenska och 
produkthandlingar tillhandahålls på svenska.  

Behörig domstol är svensk allmän domstol. 

Information om behandling av 
personuppgifter 
Vi, BNP Paribas Cardif, behandlar dina personuppgifter för att vi ska 
kunna bedöma din ansökan om försäkring och administrera din försäkring. 
De rättsliga grunderna för vår personuppgiftsbehandling är bl a full-
görande av våra rättsliga förpliktelser samt fullgörande av avtalsförplikt-
elser. Med personuppgifter menar vi bland annat dina identifikations-, 
hälso- och försäkringsuppgifter.  

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners, 
myndigheter, gemensamma skaderegistret eller andra försäkringsföretag. 
Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att vi ska 
kunna fullgöra våra förpliktelser. Enligt Dataskyddsförordningen har du 
bland annat rätt att begära information om, be oss rätta eller radera dina 
personuppgifter hos oss. 

Mer information om hur BNP Paribas Cardif behandlar dina 
personuppgifter, dina rättigheter, liksom uppgifter om 
personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud hittar du på 
www.bnpparibascardif.se/personuppgifter. 

Preskription 
Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd 
om du inte väcker talan mot försäkringsgivaren inom 10 år från 
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar 
till sådant skydd inträdde. Har du anmält skadan till försäkringsgivaren 
inom denna tid har du alltid minst sex månader på dig att väcka talan vid 
domstol sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till anspråket. 

Information om försäkringsgivare och 
förmedlare 

Försäkringsgivare 

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559, är försäkrings-
givare för livskyddet. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-
0567, är försäkringsgivare för betalskyddet. Bolagen kallas gemensamt för 
BNP Paribas Cardif och har sina säten i Göteborg.  

Bolagens solvens- och verksamhetsrapporter (SFCR) finns tillgängliga på 
www.bnpparibascardif.se 

Förmedlare 

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

Försäkringen förmedlas på uppdrag av BNP Paribas Cardif. Danske Bank 
A/S, Danmark, Sverige filial ger inte rådgivning på grundval av en 
personlig behovsanalys.  

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial får ersättning av BNP Paribas 
Cardif för sin förmedling och administration av försäkringarna. 
Ersättningen består av två delar. Den första delen är en provision som 
uppgår till 18 procent av premien för Livskyddet och med 20 procent av 
premien för Betalskyddet. Den andra delen av ersättningen är beroende 
av eventuell vinst som uppstår. För Betalskyddet är vinstdelningen 50 
procent. För Livskyddet utgår ingen vinstdelning. 

Prövning av beslut 
Om du inte är nöjd med BNP Paribas Cardifs service kan du skriftligen 
vända dig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 
400 22 Göteborg. 

Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du vända dig 
direkt till skadeavdelningen, telefon 020-52 52 56 eller skriftligen begära 
prövning i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 Göteborg. 

Försäkringsbolagets beslut kan också prövas av: 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) 

Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. Nämnden 
prövar inte alla ärenden, t.ex. gör ARN inga medicinska bedömningar. 

Allmänna Reklamationsnämnden 
Box 174, 101 23 Stockholm 
Tel: 08-508 860 00 
www.arn.se 

http://www.fi.se/
http://www.bnpparibascardif.se/personuppgifter


 

4 (4) 

19
06

10
 / 

DA
B.

VI
.IG

.L
B 

 V
.1

.2
 / 

22
11

07
 

Personförsäkringsnämnden (PFN) 

Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som kräver medicinska 
bedömningar. 

Personförsäkringsnämnden 
Box 24067, 104 50 Stockholm 
Tel: 08-522 787 20 
www.forsakringsnamnder.se/pfn 

Allmän domstol 

Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid 
tingsrätt. Oftast sker detta först efter att prövningen skett hos PFN eller 
ARN.  

www.domstol.se 

Rådgivning inför och efter köp 

Konsumenternas Försäkringsbyrå 

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och opartisk 
rådgivningsbyrå som kan ge råd och anvisningar i olika försäkringsfrågor. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå 
Karlavägen 108  
Box 24215, 104 51 Stockholm 
Tel: 0200-22 58 00 
www.konsumenternas.se 

Konsumentverket och de kommunala konsumentvägledarna  

Du kan få råd och hjälp vid köp av försäkring av konsumentvägledarna i 
din kommun. Du kan också få vägledning genom Konsumentverket på 
www.hallåkonsument.se 

Vid frågor 
Vid allmänna frågor om försäkringen är du välkommen att kontakta BNP 
Paribas Cardifs kundtjänst på 020-52 52 56 eller via mejl 
info@bnpparibascardif.se.  

Vid anmält skadeärende eller vid allmänna frågor kring skadereglering 
kontaktar du skadeavdelningen på 020-52 52 56. 

 

http://www.konsumenternas.se/
http://www.hall%C3%A5konsument.se/
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