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 FÖRKÖPSINFORMATION LÅNESKYDD FÖR PRIVATLÅN / 1 december 2022  
 

 
Det här är en kortfattad information om försäkringen som du får för att 
fatta beslut om försäkringsavtalet och värdera försäkringsbehovet enligt 
försäkringsavtalslagen, innan du tecknar försäkringen. 
Låneskyddsförsäkring är ett erbjudande till Nordax Banks kunder som 
har ingått avtal om lån.  

Försäkringen hjälper till att betala kostnaden för det lån som 
försäkringen avser om du skulle bli sjuk, arbetslös eller avlida. 

Försäkringen är en så kallad summaförsäkring. Det betyder att 
ersättning från försäkringen inte sammanräknas med eventuell 
ersättning som du får från andra källor, t.ex. från andra försäkringar.  
Det finns därför ingen risk för dubbelförsäkring. 

Fullständiga villkor finner du på www.nordax.se. Du kan också ringa 
Nordax Bank på telefon 08-508 808 00 och beställa villkoren per post. 
 
VAD ÄR LÅNESKYDDSFÖRSÄKRING? 
Försäkringen ger en månatlig ersättning vid nedsatt arbetsförmåga 
(sjukskrivning), sjukhusvistelse eller arbetslöshet. Försäkringen ger 
ersättning med ett belopp som motsvarar 1/30 av månadsersättningen 
per dag som du är arbetslös eller sjukskriven. Ersättningen motsvarar 
det månadsbelopp för ränta, amortering, premie och eventuell avgift 
som du fakturerades för lånet månaden innan försäkringsfallet. 
Ersättningen vid dödsfall motsvarar det belopp som återstår av din 
låneskuld på dödsfallsdagen. 

Om två personer (huvudlåntagare och medlåntagare) har ingått avtal 
om lån kan de teckna varsin försäkring. 

TECKNINGSREGLER - VEM KAN ANSLUTAS TILL FÖRSÄKRINGEN? 
Du måste uppfylla teckningsreglerna för att försäkringen ska gälla för 
dig.  

Om du inte uppfyller teckningsreglerna ska du tacka nej till försäkringen.  

Du kan anslutas till försäkringen om du: 
 har fyllt 18 men ännu inte 64 år, 
 är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i 

Försäkringskassan eller motsvarande norsk, dansk eller finsk 
instans och 

 är fullt arbetsför, genom att du: 
 utför dina arbetsuppgifter utan hinder, 
 inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom 

eller olycksfall och 
 inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller 

olycksfall, eller särskilt anpassat arbete. 

 
Om två personer (huvudlåntagare och medlåntagare) har ingått avtal 
om lån kan de teckna varsin försäkring. 

Observera: Om du inte uppfyller teckningsreglerna kan det medföra att 
du inte kan få ersättning från försäkringen. Om du anser att du inte 
uppfyller teckningsreglerna, ber vi dig ta kontakt med Nordax Bank.  

VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN? 
Försäkringen kostar 9,5 % av månadskostnaden för lånet. Premien 
aviseras i efterskott tillsammans med den ordinarie månadsaviseringen 
för ditt lån hos Nordax Bank. 

Övriga kostnader 
Med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken 
betalas genom eller påförs av Nordax Bank eller BNP Paribas Cardif. 

NÄR BÖRJAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLA? 
Du har anslutits automatiskt i samband med att du ingår avtal om lån i 
Nordax Bank (reservationsanslutning) 
Du som ingår avtal om lån med Nordax Bank ansluts till försäkringen 
genom att inte tacka nej till försäkringen. Under de första två 
månaderna har du ett kostnadsfritt försäkringsskydd. 
Försäkringen börjar gälla när lånet betalas ut, förutsatt att du inte 
tackar nej till försäkringen. 

Observera: Uppfyller du inte teckningsreglerna ovan ska du tacka nej till 
försäkringen. Kontakta i så fall Nordax Bank. 

Försäkringsavtalet gäller för en månad. 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. Observera att 
försäkringstiden inte är en kalendermånad utan följer försäkringens 
faktureringsperioder. 

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 dödsfallsskyddet gäller ingen kvalificeringstid. 



     2      

 

 

KARENSTID 
Med karenstid menas första tiden från försäkringsfallet räknat. Under 
denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. För dödsfallsskyddet 
gäller ingen karenstid. 

OM DU HÖJER DITT LÅN 
Om du redan har en låneskyddsförsäkring i BNP Paribas Cardif via 
Nordax Bank och höjer ditt lån utökas din försäkring automatiskt till att 
omfatta även det utökade beloppet. Försäkringen ersätter då det 
månadsbelopp Nordax Bank fakturerar dig efter höjningen av lånet. 
Utökningen av försäkringen kan tidigast börja gälla från och med den 
tidpunkt då det höjda lånet utbetalats. För utökningen av försäkringen 
gäller en ny kvalificeringstid. Om du är sjukskriven eller arbetslös vid 
utökningen av försäkringen börjar kvalificeringstiden räknas först när du 
blir fullt arbetsför eller tillsvidareanställd igen. Om du blir sjukskriven 
eller arbetslös under den nya kvalificeringstiden beräknas ersättningen 
enligt det belopp som gällde månaden innan höjningen. 

DET HÄR ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN 

Kvalificeringstiderna är följande Kvalificeringstid Karenstid 
   
Arbetslöshet 
100 % ofrivilligt arbetslös. 

  

   
Månadsersättningen kan maximalt uppgå 
till 10 000 kronor per månad i högst 12 
månader per försäkringsfall och totalt 36 
månader under försäkringstiden.  
Ersättning beräknas efter 1/30 av 
månadsersättningen per dag. 
 

 
 
90 dagar 

 
 
30 dagar 

Nedsatt arbetsförmåga   
Arbetsförmåga nedsatt till minst 50 %.   
   
Månadsersättningen kan maximalt uppgå 
till 10 000 kronor per månad i högst 12 
månader per försäkringsfall och totalt 36 
månader under försäkringstiden. 
Ersättningens storlek är beroende av till 
vilken grad arbetsförmågan är nedsatt. 
Ersättning beräknas efter 1/30 av 
månadsersättningen per dag. 
 

 
 
30 dagar 

 
 
30 dagar 

Sjukhusvistelse   
Ersättning lämnas under karenstiden för 
nedsatt arbetsförmåga. 
Om du blir inskriven på sjukhus under 
karenstiden för nedsatt arbetsförmåga kan 
du få ersättning med 1/30 av 
månadsersättningen per dag. Ersättningen 
kan maximalt utbetalas i 23 dagar per 
försäkringsfall och totalt 69 dagar under 
försäkringstiden. 
 

 
 
30 dagar 

 
 
7 dagar 

Dödsfall   
Vid dödsfall betalas ett belopp 
motsvarande utestående låneskuld på 
dödsfallsdagen (max 600 000 kronor). 
 

 
 
0 dagar 

 
 
0 dagar 

 
Ersättningen betalas till Nordax Bank. Beloppet avdrages på kommande 
faktura för lånet. Överstiger ersättningen det fakturerade beloppet 
kommer överskottet att utbetalas av Nordax Bank till dig, antingen 
direkt till ditt konto eller som avdrag på nästkommande 
månadsfaktura/fakturor. Ersättningen omfattar inte dröjsmålsränta eller 
liknande avgifter. 
 
Ett försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när 
försäkringsfallet inträffar. 
 
EXEMPEL PÅ VAD FÖRSÄKRINGEN INTE ERSÄTTER 
För fullständig beskrivning av samtliga undantag, se 
försäkringsvillkoren. 

Vid arbetslöshet utbetalas ingen ersättning om du: 
 vid anslutningen till försäkringen var uppsagd/varslad eller kände 

till förestående uppsägning/varsel, konkurs eller rekonstruktion, 

 under försäkringens kvalificeringstid eller provanställningstid blivit 
uppsagd eller varslad, 

 blir arbetslös efter en tidsbegränsad anställning med en avtalad 
anställningstid kortare än 12 månader,  

 säger upp dig på egen begäran eller anställningen upphör på grund 
av en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren, eller blir 
arbetslös på grund av att en tidsbegränsad anställning upphör vid 
den avtalade tiden. 

En förutsättning för ersättning är att du fått ersättning från 
arbetslöshetskassan och att du, när du anslöts till/tecknade 
försäkringen eller före första försäkringsfallet, var anställd eller 
företagare, med en arbetstid om minst 17 timmar i veckan sedan minst 
180 dagar.  
 
Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga eller sjukhusvistelse 
som: 
 inträffar under kvalificeringstiden eller 
 har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- 

eller läkemedel. 
 
En förutsättning för ersättning är att du fått ersättning från 
Försäkringskassan. 

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. 

ERSÄTTNING VID SANKTIONER ELLER 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 försäkringsbeviset. Du får då tillbaka inbetald premie och 
försäkringen anses inte ha varit gällande. 

Du kan när som helst säga upp försäkringen. 

Om du ångrar tecknandet av försäkringen eller vill säga upp 
försäkringen kontakta Nordax Bank på telefon 08-508 808 00, via e-post 
info@nordax.se, eller skriftligen till Nordax Bank AB, Box 23124, 104 35 
Stockholm. 

NÄR UPPHÖR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA? 
Försäkringen gäller för arbetslöshet, nedsatt arbetsförmåga och 
sjukhusvistelse längst till och med månaden innan du fyller 67. 
Försäkringens skydd upphör dessförinnan att gälla om du inte längre är 
yrkesverksam. Försäkringen gäller för dödsfall längst till och med 
månaden innan du fyller 70 år. 

 
Försäkringen upphör dessförinnan att gälla den dag 
 låneavtalet upphör, 
 ersättning för dödsfall utbetalats eller 
 när försäkringen sagts upp av dig, Nordax Bank eller BNP Paribas 

Cardif 

Observera: En förutsättning för ersättning för nedsatt arbetsförmåga är 
att du får ersättning från Försäkringskassan. En förutsättning för 
ersättning för arbetslöshet är att du får ersättning från A-kassa. 

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. 
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VID FRÅGOR 
Vid allmänna frågor om försäkringen kontaktar du Nordax Banks 
kundtjänst på telefonnummer 08-508 808 00 eller via e-post 
info@nordax.se. Vid anmält skadeärende eller vid allmänna frågor  
kring skadereglering kontaktar du skadeavdelningen på telefonnummer 
020 -52 52 56. 

INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRMEDLARE 
Försäkringsgivare 
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559, är 
försäkringsgivare för dödsfallsskyddet. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, 
org.nr. 516406-0567, är försäkringsgivare för övriga försäkringsmoment. 
Bolagen kallas gemensamt för BNP Paribas Cardif och har sina säten i 
Göteborg. Adress: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG  
e-post: info@bnpparibascardif.se. 

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

Förmedlare 
Försäkringen förmedlas och administreras av Nordax Bank AB (publ) 
(556447-7286) som är registrerad hos Bolagsverket i Sverige som 
anknuten försäkringsförmedlare till BNP Paribas Cardif och har rätt att 
förmedla denna försäkring. Det kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 
81 Sundsvall, telefon +46 60 184000, www.bolagsverket.se eller e-post 
bolagsverket@bolagsverket.se. Nordax Banks postadress: Box 23124,  
104 35 Stockholm,. telefon: 08-508 808 00, e-post: info@nordax.se, 
hemsida: www.nordax.se. Nordax Bank har tillstånd att bedriva 
bankrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 
97 Stockholm, telefon +46 8 7878000., www.fi.se, e-post  
finansinspektionen@fi.se. BNP Paribas Cardif är ansvarig för ren 
förmögenhetsskada som drabbar en kund till följd av att Nordax Bank 
åsidosätter sina skyldigheter som förmedlare enligt lag. 

Nordax Bank kan överlåta låneavtalet till annat bolag inom Nordax- 
koncernen som då blir långivare, premieinhämtare och 
betalningsmottagare. Nordax Bank och det bolag som Nordax eventuellt 
överlåtit låneavtalet till kallas gemensamt eller var och en för sig 
”Nordax Bank” i denna förköpsinformation.Nordax Bank ger inte 
rådgivning på grundval av en personlig behovsanalys. Försäkringen 
förmedlas på uppdrag av BNP Paribas Cardif. Nordax Bank 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 40 procent av premien. Den andra delen av 
ersättningen är beroende av eventuell vinst som uppstår avseende 
dessa försäkringar. Av eventuell vinst får Nordax Bank 50 procent till 
och med 31 december 2022. Från och med 1 januari 2023 får Nordax 
Bank 70 procent av eventuell vinst. Om du inte är nöjd med Nordax 
Banks förmedling och administration av försäkringen kan du vända dig 
till Nordax Bank muntligen eller skriftligen. I första hand kontaktas 
Nordax Banks kundtjänst på telefon 08-508 808 00. Om du inte skulle 
vara nöjd med det svar som erhålls eller har andra klagomål kan du 
skriftligen kontakta Nordax Banks klagomålsansvarig, Box 23124, 104 35 
Stockholm. 

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) 
ARN 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 
Telefon 08-508 860 00 www.arn.se 
 
Personförsäkringsnämnden (PFN) 
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som kräver medicinska 
bedömningar 
 
Personförsäkringsnämnden  
Box 24067, 104 50 STOCKHOLM 
Telefon 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 
Telefon 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.hallåkonsument.se. 
 
TILLSYNSMYNDIGHET OCH LAG 
Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordax Bank och BNP Paribas Cardif är 
Finansinspektionen, www.fi.se. För distansavtal är även 
Konsumentverket ansvarig tillsynsmyndighet. 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 BEHANDLINGEN 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 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 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 bl. a 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. 
 
 
 
 


