Teckna Låneskydd till ditt lån
För att teckna Låneskydd krävs att du:

Vi hjälper dig om du blir
sjuk eller arbetslös
Blir du sjuk eller av med jobbet har du kanske annat att tänka
på än månadskostnaden för ditt lån.
Försäkringen Låneskydd hjälper till att täcka din månadskostnad om du blir sjukskriven, arbetslös eller avlider. Försäkringen
är kopplad till ditt lån hos Marginalen Bank.
Skulle du bli sjukskriven eller arbetslös i mer än 30 dagar tar
försäkringen över och betalar din månadskostnad upp till
15 000 kr för ditt lån. Försäkringen ersätter dig med 1/30 av
månadskostnaden per dag. Beloppet utbetalas till Marginalen
Bank månadsvis och används vid kommande låneaviseringar.

• har lån hos Marginalen Bank
• har fyllt 20 år men ännu inte 64 år
• är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i
Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
• är anställd eller företagare, med en arbetstid om minst 17 timmar i
veckan sedan minst 180 dagar. Provanställning får inräknas i de 180
dagarna, om provanställningen utan uppehåll har övergått i fast an-		
ställning. Med anställd menas fast anställd eller tidsbegränsat anställd
med en avtalad anställningstid på minst 12 månader
• är fullt arbetsför, genom att du:
-utför ditt vanliga arbete utan hinder,
-inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller
olycksfall,
• inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycks
fall eller särskilt anpassat arbete och
• inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 45 dagar i
följd under de senaste 360 dagarna innan din ansökan gjordes

Premien

Sjukdom och sjukhusvistelse
Skulle du bli sjukskriven till 50, 75 eller 100 procent på grund av sjukdom
eller olycksfall ersätter försäkringen motsvarande del av din månadskostnad för lånet i upp till 12 månader.
Skulle du bli inlagd på sjukhus betalar försäkringen upp till 500 kr per
dag från och med dag 8 under vistelsen.

Arbetslöshet

Premien är endast 9,5 % av den totala månadskostnaden för lånet. Är ni
två låntagare och vill att försäkringen ska omfatta båda blir premien 9,1
% av månadskostnaden per person. Premien för låneskyddet betalas månadsvis på din ordinarie låneavi. Försäkringstagaren är ansvarig för betalning av försäkringspremien. Om endast medlåntagaren tecknat försäkring
aviseras premien till huvudlåntagaren som anses vara premiebetalare av
försäkringen. Försäkringstagaren, i detta fall medlåntagaren, är ansvarig
för att premien för försäkringen blir betald.

Skulle du bli ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden, ersätter försäkringen månadskostnaden för lånet upp till 360 dagar. Försäkringen
har en kvalificeringstid på 120 dagar.

Månadskostnad

Premie, Huvudlåntagare

Premie, Huvud och
nedlåntagare

500 kr

48 kr/mån

91 kr/mån

1000 kr

95 kr/mån

182 kr/mån

1500 kr

143 kr/mån

275 kr/mån

Dödsfall
Vid dödsfall betalar försäkringen din utestående skuld för lånet upp till
500 000 kr.

Teckna Låneskydd redan idag!
Fyll i och skicka kupongen i ett kuvert till: Frisvar, Marginalen Bank, 205 839 42,
831 17 Östersund. Du behöver inte frankera, Marginalen Bank betalar portot.

Jag/vi önskar teckna Låneskydd

Huvudlåntagare

Medlåntagare

Jag intygar att jag har tagit del av förköpsinformationen för Låneskydd (se sid 2 och 3), samt att:
• har lån hos Marginalen Bank
• har fyllt 20 år men ännu inte 64 år
• är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande
norsk eller dansk instans
• är anställd eller företagare, med en arbetstid om minst 17 timmar i veckan sedan minst 180 dagar.
Provanställning får inräknas i de 180 dagarna, om provanställningen utan uppehåll har övergått
i fast anställning. Med anställd menas fast anställd eller tidsbegränsat anställd med en avtalad
anställnings-tid på minst 12 månader
• är fullt arbetsför, genom att du:
-utför ditt vanliga arbete utan hinder,
-inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
• inte har lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall eller särskilt anpassat arbete och
• inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 45 dagar i följd under de senaste 360
dagarna innan din ansökan gjordes

Huvud- och medlåntagare

Samtycke till behandling av hälsouppgifter:
Jag samtycker till att de hälsouppgifter jag lämnar i denna ansökan behandlas
av BNP Paribas Cardif för tecknandet av försäkringen. Om samtycke inte ges
kan ansökan inte behandlas. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se www.bnpparibascardif.se/personuppgifter

Namnteckning huvudlåntagare

Huvudlåntagare personnummer:

Namnteckning medlåntagare

Medlåntagare personnummer:

Lånenummer

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, vad avser dödsfall och BNP Parbas Cardif Försäkring AB, vad avser hel
arbetsoförmåga och arbetslöshet.

Fyll i ansökan, riv loss och posta. Portot är redan betalt.

Tejpa här!

Svarspost
20583939
831 29 Östersund

Marginalen Bank

betalar portot.

Mottagaren

Frankeras ej.

