
Förköpsinformation 

Här får du information om försäkringen, försäkringsbolagen och försäkringsförmedlaren. 

Informationen är viktig för dig, så spar den på datorn eller skriv ut den. Informationen 

kommer också att skickas hem till dig tillsammans med de fullständiga villkoren. Villkoren 

kan du även hitta på vår hemsida, www.svea.com. 

 
 
 

Om försäkringen 
 

Betalskyddet är en frivillig gruppförsäkring som du kan teckna i samband med att du tecknar 

ett låne-/kreditavtal med Svea Bank eller för ett befintligt lån eller kredit. Försäkringen ger 

ersättning om du skulle bli arbetslös, om du på grund av sjukdom eller skada skulle inte 

skulle kunna arbeta under en period och för dig som egenföretagare om du hamnar på 

sjukhus. Ersättning lämnas även vid dödsfall. 

För att kunna teckna försäkringen måste du 
 

- Vara bosatt i Sverige 

- Vara mellan 18 och 64 år gammal, försäkringen gäller till fyllda 65 år 

- Vara beviljad lån eller kredit av Svea Bank 

- Ha en tillsvidareanställning på minst 22 timmar per vecka eller driva egen verksamhet 

i motsvarande omfattning 

- Vara fullt frisk och arbetsför och inte vara medveten om någon sjukdom eller 

hälsotillstånd som kan leda till att du inte kan arbeta, att du blir inlagd på sjukhus eller 

att du avlider 

- Inte vara medveten om förestående varsel eller arbetslöshet 

Arbetslöshet 

Om du som anställd blir ofrivilligt arbetslös i mer än trettio dagar betalar försäkringen din 

månadskostnad för lånet/krediten upp till 9 000 kr per månad. Du kan som mest få ersättning 

under 12 månader för en arbetslöshetsperiod och totalt under 36 månader under hela 

försäkringstiden. 

Notera att försäkringen inte täcker arbetslöshet som du får kännedom om under de första 

150 dagarna från det att försäkringen tecknades samt att skyddet för arbetslöshet inte gäller 

dig som egenföretagare. 

Arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller skada 
 

Om du som anställd eller egenföretagare, på grund av sjukdom eller skada, inte kan arbeta 

under en period i mer än trettio dagar betalar försäkringen din månadskostnad för 

lånet/krediten upp till 9 000 kr per månad. Du kan som mest få ersättning under 12 månader 

för en sjuk-/skadeperiod och totalt under 36 månader under hela försäkringstiden. 

Notera att försäkringen inte täcker arbetsoförmåga som inträffar under de första 30 dagarna 

från det att försäkringen tecknades. 

http://www.svea.com./


Sjukhusvistelse 
 

Om du som egenföretagare blir inlagd på sjukhus i mer än sju dagar betalar försäkringen din 

månadskostnad för lånet/krediten upp till 9 000 kr per månad. Du kan som mest få ersättning 

under 12 månader för en sjukhusvistelseperiod och totalt under 36 månader under hela 

försäkringstiden. 

Notera att försäkringen inte täcker sjukhusvistelse som inträffar under de första 30 dagarna 

från det att försäkringen tecknades samt att skyddet för sjukhusvistelse inte gäller dig som 

anställd. 

Dödsfall 
 

Om du skulle avlida betalar försäkringen ditt utestående lån vid tiden för dödsfallet upp till 

400 000 kr. Försäkringsskyddet börjar gälla så fort du tecknat försäkringen. 

Allmänna undantag 
 

Försäkringen gäller inte skador på grund av sjukdom eller skada som inträffat före ansökan 

om att teckna försäkring och inte skador och inte skador till följd av en försämring av en 

funktionsnedsättning/skada som inträffat under det två senaste åren innan ansökan om att 

teckna försäkring. 

För att se alla undantag, hänvisas till de fullständiga villkoren. 

Försäkringsskyddets inträde 

Försäkringsskyddet börjar gälla den dag ditt låne- eller kreditavtal börjat gälla, dock tidigast 

dagen för ansökan om försäkring. 

Du behöver inte aktivt förnya försäkringen, utan den löper tills ditt lån eller kredit upphört eller 

tills försäkringen sägs upp. 

Försäkringspremie 
 

Försäkringspremien är för närvarande 8 % av din månadskostnad för lånet/krediten och 

betalas månatligen tillsammans med denna. 

Fullmakt 
 

För att kunna få ersättning vid skada och sjukdom måste du i samband med att du begär 

ersättning lämna en fullmakt till försäkringsbolagen för att kunna inhämta information från 

läkare, sjukhus, vårdinrättning, försäkringskassan eller skattemyndigheten eller annan som 

försäkringsbolagen begär. 

Språk 
 

Försäkringsvillkoren tillhandahålls på svenska. All kommunikation med den försäkrade sker 

på svenska. 

Uppsägning och ångerrätt 
 

Du kan säga upp försäkringen när du vill med omedelbar verkan. 



Om du ångrar dig inom 30 dagar från tecknandet av försäkringen kan du meddela Svea 

Bank eller försäkringsbolagen detta och du kommer att återfå eventuellt inbetald premie 

inom 30 dagar. 

Gällande lag 
 

Tvist med anledning av denna försäkring skall avgöras med svensk rätt i svensk domstol 

med Stockholms tingsrätt som första instans. 

 

 
Om Svea Bank AB 

 

Svea Bank AB, 556158-7634, är anknuten försäkringsförmedlare till AXA France Vie och 

AXA France IARD och registrerad hos bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras på 

www.bolagsverket.se eller på telefonnummer 0771-670 670. 

Svea Bank AB står under Finansinspektionens tillsyn. 
 

Du kan kontakta Svea Bank AB på adressen Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna eller 

telefon 08-735 90 00. 

Ansvar 
 

Svea Bank har ingått avtal med AXA France Vie och AXA France IARD innebärande att 

försäkringsbolagen gentemot den försäkrade eller annan ansvarar för ren 

förmögenhetsskada till följd av eventuella fel i försäkringsförmedlingen. 

Ersättning för försäkringsförmedling 
 

Svea Bank AB får som försäkringstagare till gruppförsäkringen och som anknuten 

försäkringsförmedlare viss ersättning av AXA France Vie och AXA France IARD för det 

arbete man utför i form av bland annat tecknande av försäkring och premiehantering. 

I första hand får Svea Bank AB 50 % av betalda premier. För det fall AXA France Vie och 

AXA France IARD gör en vinst på gruppförsäkringen efter att man betalat bland annat 

försäkringsersättningar och administration av försäkringen är Svea Bank berättigad till 

ytterligare ersättning. Hur stor denna ersättning blir går inte att säga på förhand. Vid 80 % 

skadeutfall och efter avdrag för administrativa kostnader är Svea Bank AB berättigade till 

ersättning motsvarande ca 5 % av premien. Svea Banks ersättning blir då totalt mellan 50-

55 % av betalda premier. 

Klagomål 
 

Om du har några klagomål på försäkringsförmedlingen skall du ta kontakt med Svea Bank 

AB. Om du efter att Svea Bank behandlat klagomålet ändå inte är nöjd kan du kontakta AXA 

France Vie och AXA France IARD genom Crawford Europé, Box 6044, 171 06 Solna eller e-

post affinity@crawco.se eller telefon 010-410 70 00. 

Behöver du råd och vägledning kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, 

www.konsumenternas.se eller till konsumentvägledaren i din kommun. Du kan också vända 

http://www.bolagsverket.se/
mailto:affinity@crawco.se
http://www.konsumenternas.se/


dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se, eller till en allmän domstol för att få ditt 

ärende prövat. 

Om försäkringsbolagen 
 

Försäkringsgivare för försäkringen är AXA France Vie med registreringsnummer  

310 499 959 och AXA France IARD med registreringsnummer 722 057 460 i Nanterres 

handelsregister. Bolagen har adress 313, Terasses de l’Arce 927 Frankrike. Du kan även 

kontakta försäkringsbolagen genom Crawford Europé, Box 6044, 171 06 Solna eller  

e-post affinity@crawco.se eller telefon 010-410 70 00. 

 

Försäkringsbolagen står under tillsyn av Autorité de Contrôle Prudentiell, 61 Rue Taitbout, 

754 36 Paris, Cedex 09 Frankrike och har även anmält gränsöverskridande verksamhet till 

Sverige hos Finansinspektionen. 

http://www.arn.se/
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