
   Komplett information om produkten fère och efter ingíende av avtalet finns att tillgí i villkor och fèrkèpsinformation. 

Vilken typ av fîrsïkring handlar det om? 
Frivillig gruppfèrsìkring som  kan ersìtta mínadskostnad (rìnta och amortering) pí lín vid sjukskrivning (pí minst 50%) 
pí grund av olycksfall och sjukdom i mer ìn 30 dagar samt vid ofrivillig arbetslèshet. Vid dèdsfall kan fèrsìkringen ersìtta 
hela den utestíende skulden till Ikano Bank vid tidpunkten fèr dèdsfallet, dock maximalt 400 000kr. 
Du kan fèrsìkra en mínadskostnad pí upp till 15.000 kronor. Ersìttning vid sjukskrivning sìtts i relation till graden av 
sjukskrivning. Din fèrsìkrade mínadskostnad kan betalas av fèrsìkringen i upp till 12 mínader i fèljd. Sammanlagt fèr 
flera perioder kan utbetalningen maximalt uppgí till 36 mínadsbetalningar per lín. 

Vad ingßr i fîrsïkringen? 
] sjukskrivning minst 50% till fèljd av

sjukdom eller olycksfall

] arbetslèshet till fèljd av arbetsbrist

] vid dèdsfall kan fèrsìkringen ersìtta

hela din utestíende skuld till Ikano

Bank vid tidpunkten fèr dèdsfallet,

dock maximalt 400 000 kr

$ fèr att fí ersìttning beviljad fèr

arbetslèshet som egenfèretagare skall

din arbetslèshet bero pí att fèretaget

gítt i konkurs eller trìtt i likvidation.

Du skall ocksí ha haft din huvudsakliga

inkomst frín fèretaget under minst

12 mínader innan fèretaget gick i

konkurs eller trìdde i likvidation

Vad ingßr inte i fîrsïkringen?
* sjukskrivning pí grund av sjukdom, sjukdomstillstínd eller skada 

som du har eller har haft inom tolv (12) mínader nìrmast fère 

du anslèts till fèrsìkringen eller som du fítt eller sèkt ríd eller 

behandling fèr hos hìlso- och sjukvírden inom tolv (12) 

mínader nìrmast fère du anslèts till fèrsìkringen 

* varsel eller uppsìgning, som var kìnt eller som du borde ha 

kìnt till vid ansèkan om anslutning till fèrsìkringsskyddet. 

* anstìllningens upphèrande pí grund av naturlig avgíng eller, 

att anstìllningen har varit tidsbegrìnsad 

* period av sjukskrivning, dí ersìttning fèr arbetslèshet utbetalas 

frín denna fèrsìkring och/eller sjukskrivning som ìr pí mindre 

ìn 50 %

Finns det nßgra begrïnsningar av vad 
       fîrsïkringen tïcker? 

! sjukskrivning som intrìder inom kvalificeringstiden som utgèr 

30 dagar frín fèrsìkringens startdatum 

! uppsìgning, som du har underrìttats om inom 

kvalificeringstiden som ìr 120 dagar frín fèrsìkringens 

startdatum 

! som egenfèretagare tìcker inte fèrsìkringen arbetslèshet pí
grund av konkurs eller likvidation inom 180 dagar frín det att 

fèrsìkringen tecknats och du skall ocksí ha haft din 

huvudsakliga inkomst sedan minst 12 mínader i fèretaget som 

gítt i konkurs eller trìtt i likvidation 

! arbetslèshet som ìr frivillig, och/eller – period av arbetslèshet 

dí ersìttning fèr sjukskrivning utbetalas frín denna fèrsìkring 

Ikano Bank L)neskydd



  N;r och hur skall jag betala? 

Premien debiteras m^nadsvis via autogiro i f-rskott. Premiens storlek framg^r av 
f-rsìkringsbrevet. 

  N;r b/rjar och slutar f/rs;kringen g;lla? 

F-rsìkringsavtalet b-rjar gìlla nìr det tecknas och gìller under f-rutsìttning att du uppfyller f-rutsìttningarna
f-r f-rsìkringen samt att premien betalas senast p^ f-rfallodagen. Vid tecknande av f-rsìkring i samband med
ans-kan om l^net b-rjar f-rsìkringen dock att gìlla tidigast den dag Ikano Bank betalat ut l^net. 
F-rsìkringen gìller f-r en m^nad i taget och f-rnyas automatiskt varje m^nad om den inte sìgs upp av dig eller
F-rsìkringsgivaren eller om den annars upph-r enligt nedan. 

  Hur kan jag s;ga upp avtalet? 

Du kan skriftligen sìga upp f-rsìkringen nìr som helst med omedelbar verkan eller fr^n den tid du anger.

 Var g;ller f/rs;kringen? 

F-rsìkringen ìr i kraft -verallt i vìrlden. F-r att ersìttning f-r arbetsl-shet kan utg^ m^ste arbetsl-sheten
intrìffat i Norden. 

  Vilka ;r mina skyldigheter? 

Du ìr skyldig att lìmna alla upplysningar som kan ha betydelse f-r f-rsìkringen. Du ìr ocks^ skyldig att lìmna
riktiga och fullstìndiga svar p^ de fr^gor som stìlls till dig vid anslutning till f-rsìkringen, vid f-rnyelse och
ìndring samt vid skadereglering. Du ìr skyldig att uppfylla det du intygar genom din underskrift vid anslutning
till f-rsìkringen, vid f-rnyelse och ìndring samt vid skadereglering. Om du under f-rsìkringsperioden f^r reda
p^ n^got som kan ha betydelse f-r f-rsìkringen ska du meddela F-rsìkringsgivaren detta utan dr-jsm^l



Ikano Bank Läneskydd
Ikano Bank Làneskydd ár en fãrsákring som kan hjálpa dig 

med dina mànadsbetalningar fãr ditt làn hos oss om du 

skulle bli sjukskriven pà heltid eller ofrivilligt arbetslãs. Dà
tácker fãrsákringen din mànadskostnad (amortering och 

ránta) (max 15 000 kr/màn) i upp till 12 mànader. Om du 

 avlider tácker fãrsákringen hela din utestàende skuld (max 

400 000 kr). Ikano Bank Làneskydd ár individuell och lãper 

automatiskt varje mànad tills du váljer att sága upp din 

fãrsákring. Om ni ár tvà làntagare kan ni válja om bàda eller 

endast huvudlàntagaren ska kãpa Làneskydd. En medlàn-

tagare kan endast kãpa Làneskydd om huvudlàntagaren 

har fãrsákringen.

Vad kostar det?
Fãrsákringen kostar 7% av din mànadskostnad (amortering

och ránta) fãr lànet hos Ikano Bank. Det vill sága 70 kr fãr

varje 1000 kronor du har i mànadskostnad. Betalning av

Làneskydd gãrs i samband med att du betalar din

mànadskostnad fãr lànet. år ni tvà làntagare och bàda har

valt att kãpa Làneskydd sà betalar var och en 7% av

mànadskostnaden.

Medlçntagare
Efternamn

Fñrnamn

Anm[lan m.ste skrivas under av kontohavaren
Jag har tagit del av f<rk<psinformationen och uppfyller f<r[kringens anslutningskrav,
accepterar villkoren och vill ha Ikano Bank L.neskydd kopplat till mitt l.n.
Ort och datum

Underskrift

Namnfñrtydligande

Kontohavarens personnummer (((mmdd-nrnr)

Huvudlçntagare
Efternamn

Fñrnamn

Anm[lan m.ste skrivas under av kontohavaren
Jag har tagit del av f<rk<psinformationen och uppfyller f<r[kringens anslutningskrav,
accepterar villkoren och vill ha Ikano Bank L.neskydd kopplat till mitt l.n.
Ort och datum

Underskrift

Namnfñrtydligande

Kontohavarens personnummer (((mmdd-nrnr)

L(nenummer

G+r sä h!r:
1. Fyll i ansökan
2. Vik ihop och lägg ner i bifogat kuvert
3. Posta ansökan - Portot är betalt!

Ikano Bank Làneskydd kan kãpas av dig som:

- har ett làneavtal med Ikano Bank;

- har fyllt 18 men inte 65 àr;

- ár folkbokfãrd i Sverige och har rátt till sà kallade arbets-

baserade fãrmàner, bland annat sjukpenning;

- ár fullt arbetsfãr, vilket bland annat innebár att du inte fàr

sjukpenning eller sjuk-/aktivitetsersáttning eller har varit

sjukskriven mer án 30 dagar i fãljd under det senaste àret;

- ár tillsvidareanstálld eller har en visstidsanstállning om-

minst 60 timmar per mànad, eller har din huvudsakliga

arbetsinkomst som fãretagare.

Du kan lása mer fãrsákringen, undantag och begránsningar i

fãrkãpsinformationen pà násta sida. Fullstándig information

om fãrsákringens omfattning finns i villkoren som du

kan fà via kundtjánst eller lása pà ikanobank.se.

Ikano Bank L&neskydd
Férsêkringen som gér jobbet om du inte kan.

Jag/vi vill teckna Ikano Bank Lëneskydd!




