Låneskyddsförsäkring

Det är viktigt att du
läser och sparar den
här informationen.

för dig med lån hos Wasa Kredit
Livförsäkring
Sjukförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
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Det här är en översiktlig information. Mer information om
försäkringen hittar du i ansökan och i försäkringsvillkor Låneskydd
som finns på vår webbplats wasakredit.se/direktlanet/laneskydd/.
Du kan också ringa så skickar vi informationen till dig. När du har
köpt försäkringen finns information även i försäkringsbeskedet.
Livförsäkring
Vid dödsfall betalar Länsförsäkringar ut försäkringsbeloppet till
Wasa Kredit som löser din del av lånet. Försäkringen betalar upp till
tio prisbasbelopp.
Sjukförsäkring
För att få ersättning måste du ha en period på minst en
sammanhängande månad utan sjukskrivning efter det att
försäkringen tecknades.
Du får ersättning vid 100 procents arbetsoförmåga på grund av
sjukdom eller olycksfall.
Vi ersätter inte de första 30 dagarna av sjukperioden
(karenstid).
Vi betalar lånets månadskostnad, amortering och ränta, upp till
15 000 kronor per månad.
Utbetalningen görs månadsvis i efterskott.
Du kan få ersättning upp till tolv månader per sjukperiod.
Två viktiga begränsningar
• Ersättning betalas inte från sjukförsäkringen om du hade
kännedom om kommande sjukskrivning när du köpte
försäkringen.
• Försäkringen gäller inte om du blir sjukskriven på grund av
sjukdom eller olycksfallsskada som du sökt vård eller
behandling för hos hälso- och sjukvården inom 12 månader före
försäkringen tecknades.

Arbetslöshetsförsäkring
För att få ersättning måste du ha varit tillsvidareanställd under tre
månader från och med den dag du tecknade försäkringen.
Du får ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.
Vi ersätter inte de första 30 dagarna av arbetslösheten
(karenstid).
Vi betalar lånets månadskostnad, amortering och ränta, upp till
15 000 kronor per månad.
Utbetalningen görs månadsvis i efterskott.
Vi betalar ersättning upp till tolv månader per arbetslöshetperiod.
Några viktiga begränsningar
Arbetslöshetsförsäkringen gäller endast för tillsvidareanställda.
Den gäller inte för dig som är företagare.
Ersättning betalas inte från arbetslöshetsförsäkringen om du
var uppsagd/varslad eller hade kännedom om kommande varsel
om uppsägning eller arbetslöshet när du köpte försäkringen.
Allmänna bestämmelser och information
Några viktiga allmänna begränsningar
Efter 12 månaders vistelse utanför Norden upphör sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringen att gälla. Livförsäkringen gäller dock vid
vistelse utanför Norden oavsett hur länge vistelsen varar.
Försäkringarna gäller inte vid krig eller krigsliknande politiska
oroligheter, atomkärnprocess eller terroristhandling.
Fullständig beskrivning av begränsningarna finns i
försäkringsvillkoret.
Vem kan försäkras
Försäkringen gäller för dig som tar eller har lån hos Wasa Kredit.
Förutsättningen är att den som ska försäkras är fullt arbetsför,
är bosatt och folkbokförd i Sverige, eller har sin huvudsakliga

Med fullt arbetsför menar vi den som
• kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte tar
emot eller har rätt till ersättning som har samband med
sjukdom eller olycksfall
• inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande
Försäkringen kan köpas tidigast från 20 års ålder och senast vid 63
år.
I vissa fall måste den som ska försäkras även svara på frågor
som vi ställer i hälsodeklarationen.
När försäkringen börjar gälla
Försäkringen börjar gälla dagen efter att vi fått din fullständiga
ansökan, om hälsokraven är uppfyllda och vi kan godkänna den.
När försäkringen upphör
Försäkringen gäller längst månaden ut då du återbetalat lånet/
krediten i sin helhet eller du fyller 67 år.
Om försäkringen inte betalas upphör den att gälla 14 dagar efter
det att vi har sagt upp försäkringen.
I de fall make/sambo kan medförsäkras upphör dennes
försäkring att gälla om gruppmedlemmens försäkring upphör att
gälla eller om äktenskapet/ samboförhållandet upplöses.
Försäkringen ger inte rätt till efterskydd och fortsättningsförsäkring.
Försäkringens omfattning
Försäkringens omfattning framgår av ditt försäkringsbesked.
Försäkringsvillkoret kan ändras inför varje nytt försäkringsår.
Pris och hur det beräknas, samt betalning av försäkringen
Priset för försäkringen baseras på din månadskostnad för lånet
(amortering och ränta) och är 6,95 procent av denna kostnad.
Du betalar försäkringen varje månad på samma faktura som
lånet i Wasa Kredit.
Avtalstid
Avtalstiden löper ett år i taget, men det första försäkringsåret kan
avse en kortare period. Avtalet förnyas därefter ett år i taget.
Om du vill säga upp försäkringen
Du kan när som helst säga upp försäkringen. Den upphör då vid
slutet av den månad du sa upp den.
Upplysningsplikt och oriktiga uppgifter
Som försäkringstagare och försäkrad har du upplysningsplikt och
är skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på
Länsförsäkringars frågor.
Om du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan
detta medföra att försäkringen inte gäller.
Hit vänder du dig med frågor
Har du frågor om försäkringen kontaktar du Wasa Kredit 08-635
38 00 eller via meddelande på minasidor.wasakredit.se.
Du kan också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå,
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. Även den kommunala
konsumentvägledaren kan ge råd och information. Rådgivningen är
kostnadsfri för dig.

Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende
är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand
den person du haft kontakt med alternativt skicka e-post till
kundklagomal@wasakredit.se eller ring tel. 08 635 38 00.
Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden med medicinska tvistefrågor,
www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Gäller tvisten andra
frågor kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden,
www.arn.se, 08-508 860 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat.
Dina ombudskostnader kan oftast ersättas om du har en
rättsskyddsförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.
Dina personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter.
Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i
informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på
vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan
du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall oss på
telefonnummer 08-588 427 00 eller e-postadress
info.halsa@lansforsakringar.se.
De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de
lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna
samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal,
vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en
helhetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen,
framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också
användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador och övriga ändamål som framgår
av den fullständiga informationen ”Behandling av personuppgifter”.
Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.
I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och
organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom
och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också
lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.
Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer
du delar hushåll med.
Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar
Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ) för livförsäkring och
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) för övriga
försäkringar. Allmänna uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, behandlas också i
länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregister.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), 516401-6692, för livförsäkring och
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681,
för övriga försäkringar, 106 50 Stockholm. Styrelsernas säte är
Stockholm. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.
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sysselsättning i Sverige men sin fasta bosättning i ett annat
nordiskt land.

