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Denna information är en sammanfattning av hur försäkringen gäller och vad försäkringen inte gäller för. Informationen 
är allmän och inte utformad för varje försäkrads speciella behov. För mer information se förköpsinformationen. För 
fullständiga villkor ber vi dig kontakta Nordax Bank på telefon 08-508  808 00 eller gå in på www.nordax.se.  
 
Vilken typ av försäkring handlar det om?  
Frivillig gruppförsäkring som ersätter kostnaderna för ditt lån om du skulle bli sjukskriven/arbetslös eller ger en ersättning som 
motsvarar det som återstår av din skuld om du skulle avlida. 
 

 
Vad ingår i försäkringen?  

 
 Nedsatt arbetsförmåga : Försäkringen ger ersättning om  

du mister din arbetsförmåga till minst 50 procent under 
försäkringstiden. 

 Arbetslöshet : Försäkringen ger ersättning om du blir helt  
och ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden.  

 Sjukhusvistelse: Försäkringen ger ersättning om du blir inlagd 
på sjukhus under försäkringstiden.  

 
Försäkringen ger en månatlig ersättning som motsvarar det belopp 
för ränta, amortering, försäkringspremie och avgifter som du 
fakturerades för lånet månaden innan försäkringsfallet inträffade. 
Den månatliga ersättningen kan högst uppgå till 10 000 kronor per 
månad.    
 
En förutsättning för ersättning för arbetslöshet är 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.  

För nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet ges ersättning under 
max 12 månader per försäkringsfall. För sjukhusvistelse ges 
ersättning under max 23 dagar per försäkringsfall. 
 

 Dödsfall 
 
Ersättning vid dödsfall motsvarar det belopp som återstår av din 
utestående skuld. Högsta ersättning är 600 000 kronor. 
 
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.  

 
 

Vad ingår inte i försäkringen?  
 
Exempel på undantag i försäkringen: 
 
Försäkringen ersätter inte nedsatt arbetsförmåga eller 
sjukhusvistelse som: 

 inträffar under kvalificeringstiden eller 
 har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, 

sömn- eller läkemedel. 
 
Försäkringen ersätter inte arbetslöshet om du: 

 vid tecknandet var uppsagd/varslad eller kände till 
förestående varsel eller uppsägning 

 säger upp dig på egen begäran eller anställningen upphör på 
grund av en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren 
eller 

 vid tidsbegränsad anställning blir arbetslös vid den avtalade 
anställningstidens slut. 

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

 
Försäkringen ersätter inte dödsfall: 

 självmord inom ett år från försäkringens tecknande, om det 
inte måste antas att försäkringen tagits utan tanke på 
självmordet. 

 
 

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?  
 Försäkringen täcker inte skador som inträffar under kvalificeringstiden. Kvalificeringstiden räknas från försäkringens första dag. 

För nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse är kvalificeringstiden 30 dagar. För arbetslöshet är kvalificeringstiden 90 dagar. 
För dödsfall gäller ingen kvalificeringstid. Om du utökar din försäkring gäller en ny kvalificeringstid för utökningen. 

 Försäkringen ger ingen ersättning under karenstiden. Karenstiden är den första tiden från skadedagen räknat. För arbetslöshet 
och nedsatt arbetsförmåga är karenstiden 30 dagar. För sjukhusvistelse är karenstiden 7 dagar. För dödsfall gäller ingen 
karenstid 

 Ersättning betalas endast från ett av momenten under samma period. 

 
 

 

Faktablad för försäkringsprodukt 
 
Företag: För dödsfall är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr 516406-0559, försäkringsgivare. För övriga 
moment är BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr 516406-0567, försäkringsgivare. 
 
Produkt: Gruppförsäkring förmedlad av Nordax Bank. Försäkringen kan tecknas av gruppmedlem hos Nordax Bank.  
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Var gäller försäkringen?  

 För att teckna försäkringen ska du vara folkbokförd i Sverige. 

 Försäkringen gäller för försäkringsfall som uppstår i hela världen. 

 

Vilka är mina skyldigheter? 

Vid anspråk på ersättning ska du skicka en skadeanmälan till BNP Paribas Cardif så snart som möjligt. Du kan anmäla skada på 
www.bnpparibascardif.se eller genom att beställa skadeblankett från Nordax Bank. Du ska också skicka de handlingar som BNP 
Paribas Cardif behöver för att kunna bedöma din rätt till ersättning. 
 
När du anmäler en skada får du själv betala kostnaden för de intyg eller underlag som behövs för att BNP Paribas Cardif ska kunna 
bedöma om du har rätt till ersättning. Har BNP Paribas Cardif inhämtat intyg, journaler och liknande handlingar står BNP Paribas 
Cardif kostnaden för dessa.  
 
Om BNP Paribas Cardif behöver upplysningar för att bedöma om du har rätt till ersättning ska du skriftligen medge att BNP Paribas 
Cardif får inhämta information om dig hos läkare, sjukhus, annan vård- eller försäkringsinrättning (Försäkringskassan och a-kassa). 
Om du inte ger ditt medgivande och BNP Paribas Cardif då inte kan bedöma din rätt till ersättning kan det innebära att du inte får 
någon ersättning.  
 
Du är skyldig att omedelbart upplysa BNP Paribas Cardif om du får nytt arbete eller om du blir företagare, eller om ersättning från a-
kassan upphör under period som BNP Paribas Cardif betalar ersättning för arbetslöshet till dig. Du är också skyldig att upplysa BNP 
Paribas Cardif om du får tillbaka arbetsförmågan eller om ersättning från Försäkringskassan eller motsvarande norsk, dansk eller 
finsk instans upphör. 

 

När och hur ska jag betala? 

Försäkringen betalas månadsvis i efterskott och faktureras tillsammans med lånet. 

 

När börjar och slutar försäkringen gälla?  

Du har anslutits automatiskt i samband med att du ingått avtal om lån i Nordax Bank (reservationsanslutning)  

Du ansluts till försäkringen genom att inte tacka nej till erbjudandet om försäkring. 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.  

Försäkringstiden är den tid försäkringen gäller. Försäkringstiden är en månad. Om inte försäkringen sägs upp av dig eller BNP Paribas 
Cardif förlängs det på de villkor som BNP Paribas Cardif anger med en månad i taget. 

Försäkringen gäller 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. 
 

 

Hur kan jag säga upp avtalet?  

Du har rätt att ångra tecknandet av försäkringen inom 30 dagar efter att du mottagit försäkringsbeviset. Du ska då meddela Nordax 
Bank via info@nordax.se, på telefon 08-508 808 00  eller skriftligen till Nordax Bank AB, Box 23124, 104 35 Stockholm, SVERIGE, att du 
ångrar dig. Inbetald premie återbetalas då till dig och försäkringen anses aldrig ha trätt i kraft 
 
Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att meddela Nordax Bank.  
 

 
 
 


