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Det här är en kortfattad information om låneskyddet. Du har rätt att 
få denna information innan du köper försäkringen. Det är viktigt att 
du läser den. Fullständiga villkor finns på www.collectorbank.se/
forsakring. Du kan också kontakta Collector Banks eller BNP Paribas 
Cardifs kundtjänst.

Vad ersätter försäkringen?
Följande händelser som inträffar under försäkringstiden omfattas  
av försäkringen:

Helt nedsatt arbetsförmåga: Om du på grund av sjukdom eller  
olycksfall blir helt förhindrad att arbeta.

En förutsättning för ersättning är bl.a. att du får hel ersättning från 
Försäkringskassan

Arbetslöshet: Om din tillsvidareanställning, som  
uppgår till minst 17 timmar per vecka, helt upphör p.g.a. 
omorganisation, arbetsbrist eller p.g.a. att arbetsgivarens   
verksamhet läggs ned.

För att få ersättning krävs att: 
 • du är anmäld som arbetssökande och får ersättning från   
  arbetslöshetskassa eller får arbetsmarknadsstöd och 
 • du inte utför något inkomstbringande arbete. Om du är   
  företagare krävs dessutom att du kan uppvisa handlingar  
  som styrker att du inte bedriver näringsverksamhet i någon  
  form.

Försäkringen ger ersättning med det belopp som Collector Bank 
fakturerade dig för det försäkrade lånet månaden innan du blivit 
sjuk eller arbetslös, maximalt 10 000 kr. Ersättning ges med 1/30 av 
månadsersättningen för varje dag som helt nedsatt arbetsförmåga 
eller arbetslöshet varar. 

Exempel 1 - Du är fullt arbetsför och arbetar i en tillsvidareanställning sedan 12 månader.

Exempel 2 - Du är sjuk eller arbetslös när du ansluts till försäkringen.

Ersättning utbetalas under maximalt 360 dagar per 
försäkringsfall. Under försäkringstiden kan du få ersättning under 
maximalt 1080 dagar totalt, sammanräknat för båda momenten.

Sjukhusvistelse: Om du blir intagen på sjukhus i mer än sju   
dagar ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp   
motsvarande det belopp som Collector Bank fakturerade dig  
för lånet månaden innan du blev sjuk, maximalt 10 000 kr per 
försäkringsfall. 

Livskydd: Om du avlider utbetalas det belopp som återstår av 
låneskulden, maximalt 500 000 kr.

När kan du få ersättning 
Arbetskrav: För att kunna få ersättning för helt nedsatt arbets- 
förmåga eller sjukhusvistelse ska du, före första försäkringsfallet, ha 
varit fullt arbetsför* under minst 30 dagar i följd.

För att kunna få ersättning för arbetslöshet, ska du,  
före första försäkringsfallet, ha varit tillsvidareanställd** under 
minst 180 dagar i följd. 

För livskyddet gäller inte arbetskrav.   

* Fullt arbetsför innebär att du kan utföra ditt vanliga arbete utan hinder och 

inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, 

inte på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har särskilt 

anpassat arbete eller arbete med s.k. lönebidrag. 

** Tillsvidareanställning innebär att du, under minst 17 timmar per vecka, 

utför arbete i en tillsvidareanställning eller är företagare och arbetar minst 

17 timmar per vecka i företaget.

Kvalificeringstid: Skador som inträffar under kvalificeringstiden 
ersätts inte. Kvalificeringstiden är för 
 • helt nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse de första  
  30 dagarna från försäkringen började gälla, 
 • arbetslöshet de första 120 dagarna från 
  försäkringen började gälla.
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Om du vid inträdet i försäkringen inte uppfyller arbetskravet  
börjar kvalificeringstiden löpa först efter det att arbetskravet 
är uppfyllt. 

För livskyddet gäller ingen kvalificeringstid. 

Karenstid: Under karenstiden lämnas ingen ersättning.  
Karenstiden är för 
 • helt nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet  
  de första 30 dagar från skadedagen,
 • sjukhusvistelse de första 7 dagarna från skadedagen. 

För livskyddet gäller ingen karenstid.

Vem kan anslutas till försäkringen?
Du kan anslutas till försäkringen om du
 • erhållit utbetalning av lånet från Collector Bank
 • har fyllt 18 men inte 64 år
 • inte erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning  
  då lånet utbetalas och
 • är folkbokförd i Sverige.

Vad kostar försäkringen? 
Premien motsvarar 7,8 % av månadskostnaden för lånet.

När försäkringen börjar gälla
Om du ansluts till försäkringen genom att inte tacka nej till 
erbjudande om försäkringen (reservationsanslutning) omfattas 
du av ett kostnadsfritt försäkringsskydd under reservationstiden. 
Du kan tacka nej till försäkringen via brev, mejl, telefon eller 
genom att inte betala försäkringen. 

Reservationstiden börjar när lånet utbetalas och slutar efter tre 
månader, dvs när tiden för att tacka nej till erbjudandet löpt ut. 
Dagen efter det att reservationstiden löpt ut anses försäkrings- 
avtalet mellan dig och BNP Paribas Cardif ha ingåtts. 

Om du ansöker om försäkring vid ett senare tillfälle, dvs efter 
reservationstidens utgång, gäller försäkringen från och med 
dagen efter det att ansökan skickats. En förutsättning är att 
Collector Bank mottagit fullständiga ansökningshandlingar. 

Om du antar ett erbjudande om försäkring per telefon är en 
förutsättning för försäkringens giltighet att du betalar den första 
premien. Försäkringen börjar då gälla från den dag du antog 
erbjudandet.

Försäkringsavtalet löper på en månad och förnyas månatligen.  
Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att kontakta 
Collector Bank eller BNP Paribas Cardif.

Höjning av lånet/försäkringen
Om du utökar ditt lån följer försäkringsbelopp lånet och höjs 
automatiskt i samband med utbetalningen av lånet. Även pre-
mien höjs, eftersom den beräknas på det höjda försäkringsbe-
loppet. Vill du inte omfattas av försäkringen kan du tacka nej. Då 
upphör försäkringen i sin helhet. För rätt till ersättning för den del 
försäkringsbeloppet höjts måste arbetskravet och kvalificeringsti-
den uppfyllas. Vid höjning av lånet och av försäkringen omfattas 
du inte av det kostnadsfria försäkringsskyddet.  
Om du höjer lånet under en ersättningsperiod, påverkas inte  
den pågående ersättningens storlek. 

Exempel på vad försäkringarn omfattar 
Ersättning betalas inte vid helt nedsatt arbetsförmåga som 
 • uppkommit under kvalificeringstiden,
 • är orsakad av sjukdom, smitta, skada, symtom eller 
  följder därav, som visat sig före försäkringen började gälla/ 
  höjdes, oavsett om diagnos kunnat fastställas först därefter,  
  eller följder därav,
 • är orsakad av missbruk av alkohol, narkotiska   
  medel, sömn- eller läkemedel,
 • är orsakad av psykiska sjukdomar och syndrom samt   
  beteendestörningar. Dessa har diagnoskod F00-F99   
  enligt ICD-10, som är en allmän klassifikation av sjukdomar.  
  Exempel på dessa diagnoser är depression, utmattnings- 
  syndrom, stressrelaterade besvär och ångestsyndrom.

Ersättning betalas inte vid arbetslöshet om du 
 • vid försäkringens tecknande/höjning var uppsagd/  
  varslad eller kände till förestående uppsägning/varsel,  
  konkurs, rekonstruktion,
 • blir arbetslös på grund av att en tidsbegränsad 
  anställning upphör,
 • under kvalificeringstiden blivit uppsagd eller varslad eller
 • själv sagt upp dig.   

Ersättning betalas inte vid dödsfall som är orsakat av 
 • sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder därav, som   
  visat sig före försäkringen började gälla/höjdes, oavsett om  
  diagnos kunnat fastställas först därefter, eller följder därav.

För fullständig beskrivning av samtliga undantag, 
se försäkringsvillkoren.  

När upphör försäkringen att gälla?
Försäkringen upphör att gälla
 • den dag lånet upphör eller den dag till vilken lånet 
  är uppsagt,
 • vid utgången av månaden innan du fyller 65 år,
 • när försäkringen sagts upp av dig eller BNP Paribas Cardif,
 • när du lämnar den försäkringsberättigade gruppen eller   
  när du avlider.

Bra att veta
Ångerrätt
Du har rätt att ångra köpet av försäkring inom 30 dagar efter det att 
din försäkring har beviljats. Inbetald premie återbetalas då till dig.   

Vid reservationsanslutning upphör försäkringen om du meddelar 
BNP Paribas Cardif inom 30 dagar från reservationstidens utgång.

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 personuppgiftsbe-
handling är bl a fullgörande av våra rättsliga förpliktelser samt 
fullgörande av avtalsförpliktelser. Med personuppgifter menar vi 
bland annat dina identifikations-, hälso- och försäkringsuppgifter. 
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbets-
partners, 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 bl a rätt att begära information om, 
be oss rätta eller radera dina personuppgifter hos oss. 
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Mer information om hur BNP Paribas Cardif behandlar dina person-
uppgifter, dina rättigheter, liksom uppgifter om personuppgiftsan-
svarig och dataskyddsombud hittar du på www.bnpparibascardif.se

Försäkringsgivare och försäkringsförmedlare
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559, är för-
säkringsgivare för livskyddet. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, 
org.nr. 516406-0567, är försäkringsgivare för övriga försäkringar. 
Bolagen kallas gemensamt för BNP Paribas Cardif. 

Försäkringen administreras av Collector Bank. Collector Bank får 
ersättning av BNP Paribas Cardif för sin förmedling och administra-
tion av försäkringarna. Ersättningen består av två delar. Den första 
delen är en provision som uppgår till 50 % 
av premien. Den andra delen av ersättningen är beroende av 
eventuell vinst som uppstår avseende dessa försäkringar. 

Collector Bank ger inte rådgivning på grundval av en personlig 
behovsanalys.

Försäkringen förmedlas på uppdrag av BNP Paribas Cardif.

BNP Paribas Cardif Försäkring AB
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG
Tfn: 031-730 02 73
E-post: info@bnpparibascardif.se

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

Tillsynsmyndighet
Ansvarig tillsynsmyndighet för BNP Paribas Cardif och Collector 
Bank är Finansinspektionen. För distansavtal är även Konsument-
verket tillsynsmyndighet.

Prövning av beslut i försäkringsärende
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd 
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.
BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få 
beslutet omprövat i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 
400 22 GÖTEBORG. 
Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig 
ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet 
överprövat.

Personförsäkringsnämnden (PFN)
Om tvisten avser medicinska bedömningar kan du begära 
prövning i PFN, Box 24067, 104 50 STOCKHOLM. 
Tfn: 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se/PFN
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas.     
ARN, Box 174, 101 23 STOCKHOLM. Tfn: 08-508 860 00
www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd i 
försäkringsfrågor. Konsumenternas Försäkringsbyrå, 
Karlavägen 108, Box 24215, 104 51 STOCKHOLM
Tfn: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumentverket och 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.hallakonsument.se.

Allmän Domstol
Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första 
hand vid tingsrätt.
www.domstol.se

Vid frågor
Vid frågor om försäkringen kontaktas Collector Banks kundtjänst  
010-161 00 10.

Vid frågor om skadereglering kontakts BNP Paribas Cardifs  
kundtjänst 031-730 02 73.  

https://www.bnpparibascardif.se/sv/personuppgifter

