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Förköpsinformation frivillig gruppförsäkring – Låneskydd 
Gällande från och med 2018-11-23  

Här lämnas information som försäkringsgivaren ska lämna enligt lag innan köp av försäkring. Informationen lämnas till 
dig som kund för att underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen. Det är viktigt att du läser igenom den.

Allmänt om försäkringen  
Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring. Försäkringen ger dig en 
extra trygghet och hjälper dig att betala din månadskostnad för ditt lån 
hos Jyske Leasing filial (”Jyske”) om du blir ofrivilligt arbetslös, 
sjukskriven, inlagd på sjukhus eller drabbas av en allvarlig sjukdom. 
Maximal ersättning är 11.000 kr per månad. Vid dödsfall täcker 
försäkringen hela eller delar av din utestående låneskuld till Jyske vid 
tidpunkten för dödsfallet upp till 350.000 kr.  

Ofrivillig arbetslöshet 
Om du blir 100% ofrivilligt arbetslös från din tillsvidareanställning. 
Ersättningen motsvarar din avtalade månadskostnad för ränta och 
amortering på ditt lån hos Jyske dock max 11.000 kr per månad i högst 
12 månader. För att ersättning ska kunna utbetalas ska du stå till 
arbetsmarknadens förfogande.  

Sjukskrivning  
Om du blir minst 50 % sjukskriven på grund av sjukdom eller olycksfall. 
Ersättningen motsvarar din avtalade månadskostnad för ränta och 
amortering på ditt lån hos Jyske dock max 11.000 kr per månad i högst 
12 månader. För att ersättning ska kunna utbetalas måste 
Försäkringskassan ha beviljat och utbetalat dig ersättning. 

Sjukhusvistelse 
Om du som egenföretagare blir inlagd på sjukhus i minst 1 dygn ger 
försäkringen ersättning med ett belopp motsvarande din hela 
månadskostnad för ränta och amortering på ditt lån hos Jyske dock 
max 11.000 kr. Efter första månaden lämnar försäkringen dagersättning 
som motsvarar 1/30 av din månadskostnad i högst 12 månader. 

Dödsfall 
Om du avlider lämnar försäkringen ersättning motsvarande 
kreditavtalets kvarvarande skuld vid tidpunkten för dödsfallet upp till 
350.000 kr. 

Allvarlig sjukdom 
Om du drabbas av hjärtinfarkt, slaganfall eller cancer lämnar 
försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 50.000 kr. 

När kan du tidigast få ersättning? 
Kvalificeringstid: är den tid som ska förflyta från att du tecknar 
försäkringen innan respektive försäkringsskydd börjar gälla. Skador 
som inträffar under kvalificeringstiden ersätts inte. För arbetslöshet är 
kvalificeringstiden 120 dagar, för sjukskrivning, sjukhusvistelse och 
allvarlig sjukdom är kvalificeringstiden 30 dagar. För dödsfallsskyddet 
gäller ingen kvalificeringstid. 
 
Karenstid: Karenstid är den första tiden från skadedagen räknat. 
Under denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. 
Karenstiden är för ofrivillig arbetslöshet och sjukskrivning är de första 
30 dagarna från skadedagen. Vid sjukhusvistelse är karenstiden en 
dag. För allvarlig sjukdom och dödsfallsskyddet gäller ingen karenstid. 
 
Vem kan teckna försäkringen?  
Du som ingått kreditavtal med Jyske om lån efter den 23 november 
2018 anslutas automatiskt till försäkringen om du inte tackar nej under 
förutsättning att du vid anslutningen till försäkringen är:  

 är folkbokförd i Sverige och omfattas av svenska 
socialförsäkringssystemet, 

 har fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen kan nytecknas t.o.m. 
dagen då du fyller 64 år (skyddet för dödsfall gäller till t.o.m med 
månaden för fyllda 70 år om försäkringen tecknats innan 64 års 
ålder),  

 har en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare eller är 
Egenföretagare om minst 17 timmar per vecka,  

 är Fullt frisk och fullt arbetsför,  
 inte har kännedom om att du lider av en Allvarlig Sjukdom, 

sjukdomstillstånd, skada eller att du kommer bli sjukskriven och  
 inte medveten om kommande arbetslöshet eller varsel om 

uppsägning.  

Om du inte uppfyller samtliga förutsättningar när försäkringen tecknas 
kan försäkringsersättning helt utebli. Du är skyldig att informera Jyske 
om du inte uppfyller kraven ovan.   

Med ”Fullt frisk och fullt arbetsför” menas att den du kan fullgöra ett 
vanligt arbete utan inskränkningar och att den du inte uppbär 
sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, livränta eller liknande. 

Tecknande av försäkringen  
Du som tecknar ett låneavtal med Jyske efter den 23 november 2018 
eller därefter kommer automatiskt att anslutas till försäkringen om du 
inte tackar nej till erbjudandet inom tre månader räknat från den dag du 
ingick kreditavtalet. Om du inte under denna tremånadsperiod tackat 
nej till försäkringen anses försäkringsavtalet mellan dig och 
försäkringsgivaren ha ingåtts dagen efter tremånadsperioden löpt ut. 
Genom att inte tacka nej till erbjudandet bekräftar du att du uppfyller 
kraven för att kunna teckna försäkringen. 

Du är försäkrad även under acceptperioden, dvs tre månader räknat 
från dagen du ingick kreditavtalet. Under denna period är försäkringen 
kostnadsfri.  

Du kan välja bort försäkringen om du vill ingå låneavtal med Jyske utan 
försäkringsskydd. Försäkringen löper efter den kostnadsfria perioden 
månadsvis och förnyas automatiskt. Försäkringspremien debiteras på 
Jyskes månadsfaktura. 

Upphörande av försäkringen  
Du kan när som helst säga upp försäkringen. Försäkringen upphör 
automatiskt att gälla den dag du fyller 70 år, vid dödsfall eller då 
antingen avtalet mellan dig och Jyske eller gruppavtalet mellan Jyske 
och försäkringsgivaren upphör.  

Exempel på viktiga undantag och begränsningar 
Vid sjukskrivning eller sjukhusvistelse 
• sjukskrivning eller sjukhusvistelse på grund av sjukdom, 

sjukdomstillstånd eller skada, som du kände till inom tolv månader 
närmast före försäkringens tecknande 

• momentet sjukhusvistelse gäller endast egenföretagare 
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Vid arbetslöshet 
• varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till 

vid anslutning till försäkringsskyddet 
• egenföretagare omfattas ej av arbetslöshetsskyddet 
• försäkringen ersätter inte arbetslöshet till följd av naturlig avgång eller 

om anställningen har varit tidsbegränsad  
• egen uppsägning eller i övrigt på något sätt är frivillig 
• arbetslöshet för dig som är egenföretagare  
 
Vid dödsfall 
• självmord inom ett år från försäkringens tecknande 
• dödsfall till följd av sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada, som du 

kände till inom tolv månader närmast före försäkringens tecknande 
 
Vid allvarlig sjukdom 
• allvarlig sjukdom som du kände till inom tolv månader närmast 

föregående försäkringens startdatum 
 
Samtliga undantag och begränsningar framgår av de fullständiga 
villkoren. 

Viktigt  
Om ni är två låntagare för samma lån kan ni välja att teckna varsin 
försäkring om båda ska vara försäkrade. Försäkringen gäller för den 
eller de personer som anges i försäkringsbrevet. Ersättningen utbetalas 
till kreditgivaren för avskrivning mot dig som låntagare. Du är själv 
betalningsansvarig för utestående skuldsaldo på ditt lån till dess att du 
sänt in all dokumentation, mottagit beslut i ett skadeärende samt 
mottagit ersättningen. För att alltid vara skyddad mot nya skador ska 
premien betalas varje månad även om man mottar ersättning för 
pågående skada.  

Självrisk  
Försäkringen gäller utan självrisk.  

Försäkringens pris 
Priset på försäkringen 6,25 % av din avtalade månatliga kostnad för 
ränta och amortering. Är ni två låntagare och båda valt att köpa 
försäkringen så betalar var och en 6,25% av månadskostnaden. 
Premien anges i ditt försäkringsbrev. 

Personuppgiftshantering 
De personuppgifter som lämnas till försäkringsgivaren eller dess 
generalagent AmTrust Nordic AB, behandlas i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Respektive bolag är 
personuppgiftsansvarig för sin behandling. Information om hur 
personuppgifter behandlas finns på www.amtrustnordic.se.  

Ångerrätt  
Försäkringen omfattas av Lagen om distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler. Den ger dig ångerrätt i 14 dagar från det att du köpt din 
försäkring. Kontakta Jyske skriftligen för att utnyttja ångerrätten.  

Anmäla skada 
Skada ska anmälas till av försäkringsgivaren utsedd 
skadeadministratör; Marsh AB, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22, 
Stockholm. För mer information om hur du går till väga ring 08-400 021 
32. Tänk på att skadeanmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast 
inom 12 månader efter inträffad skada. 
 
Vägledning 
Du som är konsument kan även få vägledning av Konsumenternas 
Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, 
Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala 
konsumentrådgivning.  

Gruppavtalet 
Denna försäkring erbjuds genom ett gruppavtal som ingåtts mellan 
Jyske och försäkringsgivaren. Om det gruppavtalet upphör att gälla 
upphör även denna försäkring på sätt som anges i 
försäkringsavtalslagen. 
 
Försäkringsavtalet 
Försäkringsavtalet ingås mellan dig och försäkringsgivaren på sätt som 
anges ovan under rubriken ”Tecknande av Försäkringen”. 
Försäkringsavtalet omfattar förköpsinformationen, försäkringsbesked 
och försäkringsvillkoren. 
 
Fullständiga försäkringsvillkor 
Fullständiga villkor finns på www.jyskefinans.se/betalskyddsforsakring 
 
Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International 
Underwriters DAC (169384), 6-8 College Green, Dublin 2, Irland. 
Försäkringsgivaren står under tillsyn av Central Bank of Ireland. 
Finansinspektionen i Sverige ansvarar för tillsynen i övrigt, däribland att 
försäkringsgivaren fullföljer sin informationsskyldighet samt andra 
svenska bestämmelser som rör försäkringsgivarens verksamhet i 
Sverige. Försäkringsgivarens tillstånd att ställa ut försäkring kan 
kontrolleras hos Central Bank of Ireland, se kontaktuppgifter nedan.  

Försäkringsgivaren representeras i Sverige av sin generalagent, 
AmTrust Nordic AB (556671-5677). Förhållandet att AmTrust Nordic AB 
är generalagent kan kontrolleras hos Finansinspektionen, se 
kontaktuppgifter nedan. Försäkringsgivaren och generalagenten 
benämns nedan gemensamt ”AmTrust”. 

AmTrust står även under tillsyn av Konsumentverket avseende 
marknadsföring och reklam, se kontaktuppgifter nedan. 

Grund för distribution 
AmTrust utför inte någon opartisk eller personlig analys och 
tillhandahåller inte rådgivning till konsument om försäkringsbolagets 
försäkringar. AmTrust Nordic AB distribuerar endast försäkringar från 
de försäkringsgivare som bolaget är generalagent för. AmTrust Nordic 
AB är generalagent för AmTrust International Underwriters DAC samt 
AmTrust Europe Limited. 

Ersättning till anställda 
Anställd personal hos AmTrust Nordic AB samt försäkringsgivaren har 
fast lön och påverkas därmed inte av några incitament att sälja 
försäkringar för bolagets räkning som kan innebära en intressekonflikt i 
relation till kunderna.  

Anställda hos AmTrust Nordic AB omfattas av ett incitamentsprogram 
baserat på det årsresultat som bolaget levererar till koncernbolag inom 
AmTrust Koncernen. 

Om vi inte kommer överens  
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med 
skada, kan beslutet omprövas av försäkringsgivaren, genom att 
försäkringstagaren kontaktar AmTrust Nordic AB (se kontaktuppgifter 
nedan). Det finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av 
Allmänna reklamationsnämnden (se kontaktuppgifter nedan). 
Försäkringstagaren har även möjlighet att väcka talan mot 
försäkringsgivaren vid allmän domstol.  
 
Klagomål 
Om du som kund vill framföra klagomål mot försäkringsgivaren eller 
AmTrust Nordic AB, vänligen kontakta klagomålsansvarig på tel nr. 
+46 8 440 38 20, e-post klagomal@amtrustgroup.com eller via brev 
ställt till AmTrust Nordic AB, Klagomålsansvarig, Hamngatan 11, 111 
47 Stockholm.  

http://www.jyskefinans.se/betalskyddsforsakring
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Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och AmTrust kommer att 
hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg. Klagomålet kommer 
besvaras snarast och om AmTrust inte kan besvara ett klagomål inom 
14 dagar från det att klagomålet kommit in till AmTrust kommer 
AmTrust att kontakta dig och förklara orsaken till detta samt informera 
om när AmTrust kan förväntas lämna ett svar. 

Försäkringsförmedlare 
Försäkringen förmedlas av Jyske Leasing filial. Jyske är en filial till 
Jyske Finans A/S, Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg, CVR-nummer 
10157676. Jyske Finans A/S är registrerad som försäkringsförmedlare i 
Danmark och får distribuera försäkring i skadeförsäkringsklass 16. Då 
Jyske är en filial till Jyske Finans A/S sker förmedling genom 
gränsöverskridande verksamhet från Danmark till Sverige. Jyske 
Finans A/S tillstånd att förmedla försäkringar kan kontrolleras hos 
Finanstillsynet i Danmark (se kontaktuppgifter nedan). Finanstillsynet i 
Danmark ansvarar för tillsynen av Jyskes försäkringsdistribution. 
Finansinspektionen i Sverige ansvarar för tillsynen i övrigt, däribland att 
Jyske fullföljer sin informationsskyldighet samt andra svenska 
bestämmelser som rör försäkringsdistributörens verksamhet i Sverige. 
Vidare står Jyske under tillsyn av Konsumentverket, se kontaktuppgifter 
nedan, avseende marknadsföring och reklam. Jyskes övriga 
verksamhet, dvs den verksamhet som Jyske bedriver och som inte är 
försäkringsförmedling, står inte under Finansinspektionens tillsyn. 
 
Jyske har inga ägarintressen i eller ägs till någon del av ett 
försäkringsbolag. 
  
Klagomål mot Jyske som försäkringsdistributör 
Om du som kund vill framföra klagomål mot Jyske som 
försäkringsförmedlare vänligen kontakta klagomålsansvarig på tel nr. 
08-502 58 500, via e-post kundtjanst@jyskeleasing.se eller via brev 
ställt till Jyske, Klagomålsansvarig, Jyske Leasing filial, Box 162 85, 
103 25 Stockholm  
 
Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Jyske kommer att 
hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg. Klagomålet kommer 
besvaras snarast och om Jyske inte kan besvara ett klagomål inom 14 
dagar från det att klagomålet kommit in till Jyske kommer Jyske att 
kontakta dig och förklara orsaken till detta samt informera om när Jyske 
kan förväntas lämna ett svar. 
 
Om en tvist uppstår mellan dig och Jyske kan denna prövas av svensk 
allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av 
Allmänna reklamationsnämnden. 
Ansvarsförsäkring 
Försäkringsgivaren, dvs AmTrust International Underwriters DAC, har 
lämnat en garanti till Jyske Finans A/S (inklusive Jyske Leasing filial) 
som täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Jyske kan ådra sig 
mot dig som är kund vid försäkringsdistribution (begränsat till 
försäkringsdistribution). Garantin har lämnats enligt Lov nr 41 af 
22/01/2018 om forsikringsformidling.  
 
Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du 
anser att Jyskes agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta 
krav direkt mot försäkringsgivaren (se kontaktuppgifter nedan). Om du 
vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta 
försäkringsgivaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller 
borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning 
som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 
EUR 1 250 000 per skada och totalt 1 850 000 euro för alla skador 
under ett år. 
 
Grund för Jyskes distributionen 
Jyske företräder alltid sina kunder, men utför inte någon opartisk och 
personlig analys eller lämnar rådgivning där Jyske tillhandahåller en 
personlig rekommendation. Jyske distribuerar istället, utan att göra 

någon opartisk och personlig analys, försäkringar från försäkringsbolag 
Jyske samarbetar med. 
 
För att kunderna ska kunna känna sig helt trygga har Jyske riktlinjer för 
undvikande av intressekonflikter upprättats. Syftet är att en kund inte 
ska kunna drabbas negativt av en intressekonflikt.  
 
Pris- och ersättningsinformation 
För att Jyske förmedlar och administrerar försäkringen erhåller Jyske 
en ersättning ur den premien du erlägger. Ersättningen ska bl.a. täcka 
Jyskes kostnader för marknadsföring, distribution och administration av 
försäkringen. För varje tecknad försäkring erhåller Jyske 43 % av totalt 
erlagd försäkringspremie så länge försäkringen är i kraft. För det fall 
försäkringsgivaren gör en vinst på försäkringen efter att 
försäkringsgivaren betalat bland annat försäkringsersättningar och 
administration av försäkringen är Jyske berättigad till ytterligare 
ersättning motsvarande 50% av sådan vinst. Vinstdelningen utbetalas 
av försäkringsgivaren en gång per år. Om premien återbetalas till dig 
som kund på grund av tex. annulation är Jyske skyldig återbetala den 
delen av försäkringspremien och vinstdelningen som är dess ersättning. 
 
Kontaktuppgifter 
Kontaktuppgifter Försäkringsgivare och dess generalagent 
Försäkringsgivare: AmTrust International Underwriters DAC., 
organisationsnummer: 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, Irland 
 
Försäkringsgivarens generalagent i Sverige: AmTrust Nordic AB 
(556671-5677), Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, 
stockholm@amtrustgroup.com, Telefon: 08-440 38 00 
 
Kontaktuppgifter Försäkringsförmedlare 
Försäkringsförmedlare: Jyske Leasing filial,  
Box 162 85, 103 25 Stockholm, kundtjanst@jyskeleasing.se, Telefon: 
08-502 58 500, Email: kundtjanst@jyskeleasing.se 
 
Kontaktuppgifter skadereglerare: 
Skadereglerare: Marsh AB,  
Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm, jyske@marsh.com,  
Telefon: 08-400 021 32 (telefontid måndag-fredag: 9-16, lunchstängt: 
12-13)  
 
Kontaktuppgifter myndigheter 
Finansinspektionen i Sverige 
Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se  
finansinspektionen@fi.se   
 
Finanstillsynet i Danmark  
Århusgade 110, 2100 København Ø, +45 33 55 82 82 
https://www.finanstilsynet.dk  
 
Bolagsverket 
851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se 
bolagsverket@bolagsverket.se  
 
Konsumentverket 
Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, 
konsumentverket@konsumentverket.se  
 
Central Bank of Ireland 
Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, +353 (0)1 224 6000, 
enquiries@centralbank.ie 
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DEFINITIONER 
”Anslutningstiden” har den betydelse som anges i punkten 2 
nedan.  
”Egenföretagare”: Att vara ”Egenföretagare” innebär att den 
Försäkrade har sin huvudsakliga inkomst från någon eller några 
av följande former av näringsverksamhet;  
– Enskild firma i vilken den Försäkrade eller närstående till den 
Försäkrade innehar F-skattsedel.  
– Aktiebolag eller ekonomisk förening där den Försäkrade eller 
närstående var och en eller tillsammans har minst 50 % av 
rösterna eller aktierna eller andelarna.  
– Aktiebolag eller ekonomisk föreningen där den Försäkrade eller 
närstående har minst 20 % av rösterna eller aktierna eller 
andelarna där den Försäkrade eller närstående är VD, vice VD, 
styrelseledamot eller styrelsesuppleant.  
– Handelsbolag eller kommanditbolag i vilket den Försäkrade 
eller närstående till den Försäkrade är delägare eller 
komplementär.  
Med ordet ”närstående” ovan avses nära anhöriga med släktband 
till den Försäkrade samt make, maka eller sambo och 
närståendes make, maka eller sambo. 
”Fullt frisk och fullt arbetsför” innebär att den Försäkrade kan 
fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar och att den 
Försäkrade inte uppbär sjukpenning, sjukersättning, 
aktivitetsersättning, livränta eller liknande. 
”Försäkringstagare eller Försäkrad”: Gruppmedlem som har 
ingått avtal om gruppförsäkring med Försäkringsgivaren, dvs 
avtal om denna försäkring, och uppfyller kraven för tecknande av 
försäkringen enligt punkt 1.4 nedan.  
”Försäkringsgivare”: AmTrust International Underwriters DAC 
(se punkten 17 nedan). 
”Gruppavtal”: Det gruppavtal som ligger till grund för denna 
frivilliga gruppförsäkring och som ingåtts mellan 
Försäkringsgivaren och gruppföreträdaren, dvs Jyske. 
”Gruppföreträdare”: Jyske. 
”Gruppmedlem” har den betydelse som anges i punkten 1.4 
nedan.  
Jyske”: Jyske Leasing filial (516410-4555), Box 162 85, 103 25 
Stockholm. 
”Kvalificeringsperiod” är den tid som ska förflyta innan 
respektive försäkringsskydd börjar gälla. 
”Kreditavtal” är den Försäkrades avtal om lån genom Jyske till 
vilket försäkringsskyddet är kopplat. 
”Låntagare” avser fysisk person med Kreditavtal hos Jyske. 
”Månadsbetalning” är det månatliga belopp som den 
Försäkrade ska betala enligt Kreditavtalet, inklusive räntor, 
amortering och aviseringsavgift. Månadsbetalningen förfaller till 
betalning den sista dagen i varje månad. Försäkringspremien 
ingår inte i Månadsbetalningen. 
”Reservationstiden” har den betydelse som anges i punkten 2 
nedan. 
”Utestående skuld” är det belopp som utgör 
Försäkringstagarens aktuella skuld. Vid dödsfall är den 
utestående skulden Kreditavtalets kvarvarande skuld som 
belastar Kreditavtalet vid tidpunkten för dödsfallet. 

1. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 

1.1 Gruppavtalet 
Gruppavtal om försäkringen har ingåtts mellan Jyske och 
Försäkringsgivaren till förmån för gruppmedlemmarna. 
Gruppavtalet innehåller bl.a. bestämmelser om gruppens 

sammansättning, försäkringsomfattning, gruppavtalets 
ikraftträdande samt uppsägning av gruppavtalet.  

1.2 Försäkringsavtalet 
Det avtal om frivillig gruppförsäkring som ingås mellan 
Försäkringsgivaren och Gruppmedlemmen på grundval av och 
inom ramen för det Gruppavtal som träffats mellan 
Försäkringsgivaren och Jyske.  
För den enskilde Gruppmedlemmens avtal om frivillig 
gruppförsäkring gäller vad som anges i förköpsinformationen, 
eventuell ansökningshandling, eventuellt gruppförsäkringsbesked 
med tillhörande information som Försäkringsgivaren utfärdar för 
den frivilliga gruppförsäkringen och vad som anges i dessa 
försäkringsvillkor.  
Ett försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när 
försäkringsfallet inträffar. 

1.3 Försäkringstid och ändring av villkor 
Försäkringstiden är den tid för vilket försäkringsavtal har träffats. 
Försäkringsavtalet gäller en månad i taget räknat från 
månadsskifte. Om försäkrad ansluts till försäkringen under en 
innevarande månad, tex. den 15 januari så löper försäkringen 
första månaden till 31 januari. Andra månaden löper den från 1 
februari till 28 februari osv. Det sagda innebär att alla försäkringar 
har gemensam förfallodag per månadsskifte. Om inte 
försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna förlängs det på 
de villkor som Försäkringsgivaren anger med en månad i taget. 
Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkoren och 
premien till att gälla kommande försäkringsperiod.  

1.4 Vem som kan teckna försäkringen 
Den grupp av personer som kan anslutas till denna försäkring är 
privatpersoner som från och med 23 november 2018 ingått eller 
ingår ett Kreditavtal (”Gruppmedlem”). 
För att kunna anslutas till försäkringen måste du som 
Gruppmedlem även uppfylla följande krav: 

 är folkbokförd i Sverige och omfattas av svenska 
socialförsäkringssystemet, 

 har tecknat Kreditavtal med Jyske, 
 har fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen kan nytecknas 

t.o.m. dagen då du fyller 64 år (skyddet för dödsfall gäller 
till t.o.m med månaden för fyllda 70 år om försäkringen 
tecknats innan 64 års ålder),  

 har en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare eller är 
Egenföretagare om minst 17 timmar per vecka,  

 är Fullt frisk och fullt arbetsför,  
 inte har kännedom om att du lider av en Allvarlig 

Sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller att du kommer bli 
sjukskriven och  

 inte medveten om kommande arbetslöshet eller varsel om 
uppsägning.  

Om du inte uppfyller samtliga förutsättningar när försäkringen 
tecknas kan försäkringsersättning helt utebli. Om ni är två 
låntagare för samma lån kan ni välja att teckna varsin försäkring 
om båda ska vara försäkrade. Försäkringen gäller för den eller de 
personer som anges i försäkringsbrevet. Om du väljer att tacka 
nej till försäkringen eller säger upp försäkring efter tecknande har 
du inte möjlighet att teckna försäkringen på nytt eftersom 
försäkringen måste tecknas samtidigt som Kreditavtalet beviljas. 

2. NÄR BÖRJAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLA 
Du som tecknar Kreditavtal den 23 november 2018 eller därefter 
kommer automatiskt att anslutas till försäkringen om du inte 
tackar nej till erbjudandet inom tre månader räknat från den dag 
du ingick ett bindande Kreditavtal (”Reservationstiden”). Den 
dag du ingått ett bindande Kreditavtal benämns härefter 
”Anslutningsdagen”. 
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Dagen efter Reservationstiden löpt ut anses försäkringsavtalet 
mellan dig och Försäkringsgivaren ha ingåtts om du inte tackat 
nej till erbjudandet dessförinnan. Genom att inte tacka nej till 
erbjudandet bekräftar du att du på Anslutningsdagen samt på 
dagen för Reservationstidens utgång uppfyller kraven för att 
kunna teckna försäkringen enligt punkten 1.4 ovan. 
Du är försäkrad även under Reservationstiden. Du är dock inte 
skyldig att erlägga någon premie under Reservationstiden, dvs. 
du har ett kostnadsfritt försäkringsskydd i tre månader räknat från 
Anslutningsdagen. Försäkringen gäller dock endast under 
Reservationstiden om du på Anslutningsdagen uppfyller kraven 
för att kunna teckna försäkringen enligt punkten 1.4 ovan. 

3. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING 
Försäkringsskyddet enligt denna försäkring omfattar 
nedanstående händelser som inträffar under försäkringsperioden:  
(i) Sjukskrivning som inträffar i Sverige eller utomlands (se 

punkten 5 nedan),  
(ii) Sjukhusvistelse i Sverige (se punkt 6 nedan) 
(iii) Arbetslöshet som inträffar i Sverige eller inträffar 

utomlands om arbetsgivaren är svensk eller om 
arbetsförhållandet omfattas av svensk lag (se punkten 7 
nedan)  

(iv) Allvarlig sjukdom som inträffar i Sverige eller utomlands 
(se punkten 8 nedan),  

(v) Dödsfall som inträffar i Sverige eller utomlands se 
punkten 9 nedan).  

I tabellen nedan hittar du ett förenklat schema över hur 
försäkringen fungerar: 

Händelse Kvalificerin
gsperiod 

Karens-
tid 

Försäkringen ersätter 

Sjukskrivni
ng (från 
50%) 

30 dagar 30 dagar Kreditvtalets 
månadskostnad i upp till 
11.000 kr i upp till 12 
månader 

Sjukhusvis
telse 
(endast för 
Egenföreta
gare) 

30 dagar 1 dagar Kreditvtalets 
månadskostnad i upp till 
11.000 kr i upp till 12 
månader 

Ofrivillig 
arbetslösh
et (gäller ej 
Egenföreta
geare) 

120 dagar 30 dagar Kreditvtalets 
månadskostnad i upp till 
11.000 kr i upp till 12 
månader 

Allvarlig 
sjukdom 

30 dagar 0 dagar Engångsbelopp på 
50.000 kr vid diagnos av 
Allvarlig sjukdom 

Dödsfall 0 dagar 0 dagar Kreditavtalets 
kvarvarande skuld upp till 
350.000 kr 

4. ALLMÄNNA UNDANTAG 
Försäkringsskyddet enligt denna försäkring omfattar inte 

 Skada som har samband med krig, krigsliknande tillstånd, 
inbördeskrig, revolution, terroristattacker eller uppror.  

 Skada som uppkommit genom kirurgiska ingrepp och 
medicinska behandlingar som inte är medicinskt 
nödvändiga.  

 Skada som har samband med atomkärnprocess, t ex 
kärnklyvning, kärnsammanslagning eller radioaktivt 
sönderfall. 

5. FÖRSÄKRING VID SJUKSKRIVNING 
Försäkringen kan lämna ersättning om du under 
försäkringsperioden (a) är minst 50 % sjukskriven från 
tillsvidareanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, (b) att 

du inte har något annat inkomstbringande arbete samt (c) att du 
behandlas eller kontrolleras regelbundet av legitimerad läkare för 
sjukdomen eller kroppsskadan. 

5.1 Undantag och begränsningar vid sjukskrivning 
Försäkringen omfattar inte:  
– sjukskrivning, oavsett omfattning, som inträder inom 
Kvalificeringsperioden som är 30 dagar;  
– sjukskrivning på grund av sjukdom, sjukdomstillstånd eller 
skada, som du kände till inom tolv månader närmast före 
försäkringens tecknande;  
– sjukskrivning som beror på alkohol-, läkemedels-, 
narkotikamissbruk eller självförvållad kroppsskada;  
– sjukskrivning som beror på psykiska besvär eller stressrelaterad 
sjukdom, exempelvis depression, stress eller krisreaktion;  
– sjukskrivning som beror rygg- eller nackbesvär och därmed 
sammanhängande tillstånd som inte genom objektiva fynd kan 
påvisas;  
– sjukskrivning som beror på komplikationer vid graviditet och 
som av specialist betraktas som normal graviditet; eller 
– period av sjukskrivning då ersättning för arbetslöshet betalas 
från denna försäkring. 

5.2 Ersättning och begränsningar vid sjukskrivning 
Om du är 100 % sjukskriven betalas hela Månadsbetalningen 
enligt Kreditavtalet. Om du är minst 75 % sjukskriven betalas 
75 % av Månadsbetalningen och om du är minst 50 % sjukskriven 
betalas 50 % av Månadsbetalningen. Den sammanlagda, 
maximala ersättningen som utbetalas enligt denna försäkring är 
11 000 kr per månad, detta även om två försäkrade är 
gemensamt ansvariga för lånet och har varsin försäkring samt 
begär ersättning för samma period. För att ersättning ska kunna 
utbetalas måste Försäkringskassan ha beviljat och utbetalat 
ersättning i motsvarande grad (dvs. % av sjukskrivning). 
Försäkringsfallet anses ha inträffat den första anmälda sjukdagen 
från vilken Försäkringskassan räknar karenstid för sjukpenning. 

5.3 Ersättningsregler vid sjukskrivning 
Försäkringen lämnar ersättning från och med den 31:a dagen av 
sammanhängande sjukskrivning på minst 50 %. De 30 första 
dagarna är så kallad karenstid. Därefter lämnar försäkringen 
dagsersättning vilken motsvarar en trettiondel av 
Månadsbetalningen under den period som du är sjukskriven. 
För varje sammanhängande period av sjukskrivning med samma 
diagnos lämnar försäkringen ersättning månadsvis i efterskott 
under högst 12 månader (360 dagar). Sammanlagt kan 
försäkringen lämna ersättning i maximalt 36 månader för flera 
perioder av sjukskrivning. 
För att ersättning ska lämnas för sjukskrivning ska 
Försäkringsgivaren få ta del av läkarintyg som visar att du har 
varit sjukskriven från din tillsvidareanställning med en arbetstid på 
minst 17 timmar per vecka. 
Du ska också förse Försäkringsgivaren med övriga dokument och 
uppgifter som Försäkringsgivaren skäligen kan begära för att 
kunna ta beslut om rätt till ersättning. 
Ersättningen betalas till Jyske för att ersätta Månadsbetalningen 
för ditt lån genom Jyske. Du har ingen rätt att överlåta eller på 
annat sätt disponera över försäkringen eller utfallande ersättning. 

5.4 Ny ersättningsperiod vid sjukskrivning 
När ersättning betalats för en tidigare period av sjukskrivning kan 
du få rätt till ersättning för en ny period om det förflutit minst: 
– 30 dagar med sammanhängande arbete om minst 17 timmar 
per vecka när den bakomliggande orsaken till din sjukskrivning är 
en annan än den tidigare. 
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– 180 dagar med sammanhängande arbete om minst 17 timmar 
per vecka när den bakomliggande orsaken till din sjukskrivning är 
densamma som till den tidigare. 
Vad som sagts ovan om återkvalificering gäller också när 
ersättning inte betalas ut om du drabbas av sjukskrivning inom 30 
dagar från att du anslutit dig till försäkringen. 
Ersättning kan betalas under de dagar som du är sjukskriven. Om 
du under period av sjukskrivning återgår i arbete bryts din 
ersättningsperiod om försöket varar i längre än 30 dagar. 
Försäkringen tillåter ett sådant försök per skadetillfälle. 

6. SJUKHUSVISTELSE (endast för Egenföretagare) 
Försäkringen kan lämna ersättning vid sjukhusvistelse om du som 
Egenföretagare har varit inlagd i minst ett dygn på ett sjukhus 
med logimöjligheter och organiserade diagnos- och 
kirurgiavdelningar samt tillgång dygnet runt till legitimerade 
sjuksköterskor. Konvalescenthem, vilohem eller liknande eller 
sådana avdelningar inom eller utom ett sjukhus avses inte. 

6.1 Undantag och begränsningar 
Försäkringen täcker endast Egenföretagare. Försäkringen 
omfattar inte: 
– Sjukhusvistelse som inträder 30 dagar från det att du anslutits 
till försäkringsskyddet; 
– Sjukhusvistelse på grund av sjukdom, sjukdomstillstånd eller 
skada, som du kände till inom tolv månader närmast före 
försäkringens tecknande; 
– Sjukhusvistelse som beror på alkohol-, läkemedel- eller 
narkotikamissbruk; 
– Sjukhusvistelse som beror på självförvållad kroppsskada; 
– Sjukhusvistelse som beror på psykisk sjukdom, psykiska besvär 
eller stressrelaterad sjukdom, exempelvis depression, stress eller 
krisreaktion och/eller 
– Sjukhusvistelse som beror på komplikationer vid graviditet och 
som av specialist betraktas som normal graviditet. 

6.2 Ersättning 
Ersättning betalas med ett belopp motsvarande din 
Månadsbetalning enligt Kreditavtalet dock maximalt 11 000 kr per 
månad, detta även om två försäkrade är gemensamt ansvariga 
för lånet och har varsin försäkring samt begär ersättning för 
samma period.  

6.3 Ersättningsregler 
För det första dygnet av sjukhusvistelse lämnar försäkringen 
ingen ersättning, så kallad karenstid. Efter ett dygns 
sjukhusvistelse täcker försäkringen en hel Månadsbetalning. För 
månaden därefter lämnar försäkringen dagersättning som 
motsvarar en trettiondel av Månadsbetalningen under den period 
som du är inlagd på sjukhus månadsvis i efterskott i högst tolv 
månader. Sammanlagt kan försäkringen lämna ersättning i 
maximalt 36 månader för flera perioder av sjukhusvistelser. För 
att ersättning ska lämnas på grund av sjukhusvistelse ska 
Försäkringsgivaren få ta del av läkarintyg som visar att du har 
varit inlagd på sjukhus. Du ska också förse Försäkringsgivaren 
med övriga dokument och uppgifter som Försäkringsgivaren 
skäligen kan begära för att kunna ta beslut om rätt till ersättning. 
Ersättningen betalas till Jyske för att ersätta din Månadsbetalning 
för ditt lån. Du har ingen rätt att överlåta eller på annat sätt 
disponera över försäkringen eller utfallande ersättning. 

6.4 Ny ersättningsperiod 
När ersättning betalats för en tidigare period av sjukhusvistelse 
kan du få rätt till ersättning för en ny period om det förflutit minst: 
– 30 dagar med sammanhängande arbete om minst 17 timmar 
per vecka när den bakomliggande orsaken till din sjukhusvistelse 
är en annan än den tidigare. 

– 180 dagar med sammanhängande arbete om minst 17 timmar 
per vecka när den bakomliggande orsaken till din sjukhusvistelse 
är densamma som till den tidigare. 
Vad som sagts ovan om återkvalificering gäller också när 
ersättning inte betalas ut om du drabbas av sjukhusvistelse inom 
30 dagar från att du anslutit dig till försäkringen. 
Ersättning betalas under de dagar som du är inlagd på sjukhus. 
Om du under din sjukhusvistelse ges möjlighet att arbeta bryts din 
ersättningsperiod om försöket varar i längre än 30 dagar. 
Försäkringen tillåter ett sådant försök per skadetillfälle. 

7. ARBETSLÖSHET (ej för Egenföretagare)  
Försäkringen kan lämna ersättning om din tillsvidareanställning 
upphör i sin helhet på grund av arbetsbrist, omorganisation eller 
pga. att arbetsgivarens verksamhet helt eller delvis läggs ner och 
du inte upprätthåller din tillsvidareanställning eller utför något 
annat inkomstbringande arbete. Den tillsvidareanställning du är 
arbetslös från ska ha haft en arbetstid på minst 17 timmar per 
vecka. 

7.1 Undantag och begränsningar vid arbetslöshet 
Försäkringen omfattar inte arbetslöshet som beror på: 
- varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt 
till vid anslutning till försäkringsskyddet; 
- uppsägning som du har underrättats om inom 
Kvalificeringsperioden som är 120 dagar; 
- om du är Egenföretagare; 
- naturlig avgång eller om anställningen har varit tidsbegränsad 
(t ex vikariat, provanställning, projektanställning eller 
säsongsarbete); 
- olovlig strejk eller att du begått en olaglig handling och/eller 
- egen uppsägning eller i övrigt på något sätt är frivillig 
Ersättning för arbetslöshet betalas inte heller under period då 
ersättning för sjukskrivning betalas från denna försäkring. 

7.2 Ersättning vid arbetslöshet 
Ersättning betalas med ett belopp motsvarande din 
Månadsbetalning enligt Kreditavtalet dock maximalt 11 000 kr per 
månad, detta även om två försäkrade är gemensamt ansvariga 
för lånet och har varsin försäkring samt begär ersättning för 
samma period.  

7.3 Ersättningsregler vid arbetslöshet 
Försäkringen lämnar ersättning från och med den 31:a dagen av 
sammanhängande hel arbetslöshet. Första dagen för hel 
arbetslöshet anses vara den dag du blir inskriven som 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.  
De 30 första dagarna är så kallad karenstid. Därefter lämnar 
försäkringen dagersättning som motsvarar en trettiondel av 
Månadsbetalningen under den period som du är helt arbetslös 
månadsvis i efterskott i högst 12 månader (360 dagar). 
Sammanlagt kan försäkringen lämna ersättning i maximalt 36 
månader för flera perioder av arbetslöshet. 
För att ersättning ska lämnas för arbetslöshet ska 
Försäkringsgivaren få ta del av aktuellt intyg från 
Arbetsförmedlingen som visar att du är anmäld som 
arbetssökande och aktivt arbetssökande samt intyg från 
arbetsgivaren om anledningen till arbetslösheten, din 
anställningsform och hur länge du varit anställd hos 
arbetsgivaren, så kallat arbetsgivarintyg. Du ska också förse 
Försäkringsgivare med övriga dokument och uppgifter som 
Försäkringsgivaren skäligen kan begära för att kunna ta beslut 
om rätt till ersättning. 
Ersättningen betalas till Jyske för att ersätta din Månadsbetalning 
för ditt lån. Du har ingen rätt att överlåta eller på annat sätt 
disponera över försäkringen eller utfallande ersättning. 
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7.4 Ny ersättningsperiod vid arbetslöshet 
Om du tidigare fått ersättning för arbetslöshet och återgår i arbete 
kan du återkvalificera dig till ersättning genom att inneha en 
tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka i 180 dagar. 
Därefter kan ersättning betalas ut om du skulle drabbas av 
ofrivillig arbetslöshet till följd av arbetsbrist. 
Vad som sagts ovan om återkvalificering gäller också när 
ersättning inte betalas ut om du drabbas av arbetslöshet inom 
120 dagar från att du anslutit dig till försäkringen. 
Ersättning betalas under de dagar som du är helt arbetslös. Om 
du under din arbetslöshet ges möjlighet att arbeta bryts din 
ersättningsperiod om försöket varar i längre än 30 dagar. 
Försäkringen tillåter dig att återgå i arbete en gång per 
ersättningstillfälle. 

8. ALLVARLIG SJUKDOM 
Försäkringen kan lämna ersättning om du drabbas av 
nedanstående allvarliga sjukdomar (listade sjukdomar benämns 
”Allvarlig Sjukdom): 
– hjärtinfarkt, det vill säga död av en del av hjärtats muskulatur 
som en följd av otillräcklig blodtillförsel på grund av 

• en händelse med typiska bröstsmärtor, och 
• nybildade elektrokardiografiska förändringar och 
• ökning av hjärtenzymer. 

– slaganfall (stroke), det vill säga en störning av hjärnans funktion 
som beror på hjärnans kärlförsörjning och som leder till 
permanent neurologisk skada. 
– cancer, det vill säga en elakartad nybildning av vävnad 
orsakade av okontrollerad tillväxt och spridning av onormala 
celler som har tillväxt i annan vävnad. 

8.1 Undantag och begränsningar vid Allvarlig Sjukdom 
Försäkringen omfattar inte: 
– Allvarlig Sjukdom vars symptom inträder inom 30 dagar från det 
att du anslutits till försäkringsskyddet. 
– Allvarlig Sjukdom som du kände till inom tolv månader närmast 
föregående försäkringens startdatum. 
– alla typer av hudcancer (undantaget invasivt malignt melanom, 
dvs. elakartad tumör med invasiv tillväxt). 
– icke invasiv cancer in situ, dvs. lokalt växande cancertumör 
utan infiltration eller spridning. 
– hjärtsjukdom utan hjärtinfarkt behandlad med 
ballongsprängning eller vidgning, angioplastik eller andra liknande 
icke-invasiva procedurer, dvs. sjukdom i hjärtats kransartärer utan 
att hjärtinfarkt föreligger. 

8.2 Ersättningsregler vid Allvarlig Sjukdom 
Försäkringen lämnar ersättning med ett engångsbelopp på 
50 000 kr. Betalning sker direkt till den Försäkrade. Betalning sker 
till konto som tillhör den Försäkrade. Ersättning för Allvarlig 
Sjukdom betalas alltså inte till Jyske för betalning mot 
Kreditavtalet. 
För att ersättning ska lämnas på grund av Allvarlig Sjukdom ska 
Försäkringsgivaren få ta del av läkarintyg som visar att du har 
diagnosticerats eller behandlats för Allvarlig Sjukdom. Du ska 
också förse Försäkringsgivaren med övriga dokument och 
uppgifter som Försäkringsgivaren skäligen kan begära för att 
kunna ta beslut om rätt till ersättning. 
Du kan även ha rätt till ersättning för sjukskrivning enligt dessa 
försäkringsvillkor utöver ersättning för Allvarlig Sjukdom. 
Ersättning för Allvarlig Sjukdom enligt detta avsnitt kan endast 
ansökas om vid ett (1) tillfälle och får endast avse en (1) Allvarlig 
Sjukdom under den tid du har denna försäkring. Om du får 
ytterligare en Allvarlig Sjukdom kan du dock ha rätt till ersättning 
för sjukskrivning enligt dessa försäkringsvillkor  

9. DÖDSFALL 
Försäkringen kan lämna ersättning vid dödsfall. 

9.1 Undantag och begränsningar – dödsfall 
Försäkringen omfattar inte dödsfall som beror på;  
– självmord inom ett år från försäkringens tecknande, eller 
– dödsfall till följd av sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada, som 
den Försäkrade kände till inom tolv månader närmast före 
försäkringens tecknande. 

9.2 Ersättning vid dödsfall 
Försäkringen lämnar ersättning motsvarande Kreditavtalets 
kvarvarande skuld vid tidpunkten för dödsfallet upp till 350 000 kr. 
Ersättningen betalas till Jyske för att lösa din utestående skuld på 
skadedagen upp till maxbeloppet ovan. Du har ingen rätt att 
överlåta eller på annat sätt disponera över försäkringen eller 
utfallande ersättning. 

9.3 Ersättningsregler vid dödfall 
För att ersättning ska kunna lämnas på grund av dödsfall måste 
Försäkringsgivaren förses med en kopia av dödsfallsintyg. 
Företrädare för dödsboet ska även förse Försäkringsgivaren med 
de dokument och uppgifter i övrigt som Försäkringsgivaren 
skäligen kan begära för att kunna ta ställning till rätten till 
ersättning. 

10. VAD GÄLLER VID ÄNDRING I DITT KREDITAVTAL 
Om du ändrar ditt försäkrade Kreditavtal och vill att det nya 
beloppet ska omfattas av försäkringen ska teckningsvillkoren i 
punkt 1.4 vara uppfyllda vid tidpunkten för ansökan om det 
utökade Kreditavtalet. Om försäkringen beviljas får den ett nytt 
startdatum med nya Kvalificeringsperioder. Observera; om du vid 
tidpunkten för ansökan om utökat Kreditavtal inte uppfyller kraven 
enligt detta försäkringsvillkor lämnas det utökade lånebeloppet 
utan försäkringsskydd. 

11. SJÄLVRISK 
Försäkringen gäller utan självrisk. 

12. PREMIE 
Försäkringspremien kan komma att samfaktureras tillsammans 
med Månadsbetalningen. Försäkringspremiens storlek framgår av 
fakturan.  
Förfallen premien ska vara betald innan försäkringen kan nyttjas. 
Premie ska vidare betalas under period då Försäkringsgivaren 
utbetalar försäkringsersättning enligt detta försäkringsavtal. 
Betalas inte premien i rätt tid har Försäkringsgivaren rätt att säga 
upp försäkringen.  

13. NÄR UPPHÖR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA 
Om försäkringen upphör finns ingen rätt till 
fortsättningsförsäkring. 

13.1 Automatisk upphörande vid vissa situationer 
Försäkringen upphör per automatik när den första av följande 
omständigheter inträder: 
- försäkringsskydden för arbetslöshet, sjukskrivning och allvarlig 
sjukdom upphör automatiskt den sista dagen i den månad du 
fyller 65 år och försäkringsskyddet för dödsfall och därmed 
försäkringsavtalet upphör den sista dagen i den månad du fyller 
70 år, 
- vid dödsfall,  
- det datum då gruppavtalet mellan Jyske och Försäkringsgivaren 
upphör, eller 
- det datum då försäkrad gruppmedlem upphör att vara 
gruppmedlem (t.ex. då Kreditavtalet har upphört på grund av 
uppsägning eller annan grund, Kreditavtalet löpt ut).  
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Alla försäkringsskydd utom dödsfall upphör om du har gått i 
någon form av pension, uppbär livränta eller uppbär motsvarande 
permanent ersättning.   

13.2 Uppsägning under försäkringsperioden från den 
försäkrades sida 

Du kan när som helst säga upp försäkringen genom skriftligt 
meddelande till Jyske.  

13.3 Uppsägning från gruppens sida 
Om Jyske säger upp gruppavtalet som ligger till grund för den 
frivilliga gruppförsäkringen upphör försäkringsskyddet för samtliga 
försäkrade vid den tidpunkt som anges i uppsägningen, dock 
tidigast en månad efter det att uppsägningen kom till 
Försäkringsgivaren. När sådan uppsägning mottagits meddelar 
Försäkringsgivaren genom Jyske de försäkrade om 
uppsägningen. 

13.4 Försäkringsgivarens rätt att säga upp avtalet  
Försäkringsgivaren kan säga upp försäkringen under 
försäkringsperioden i enlighet med reglerna i 
försäkringsavtalslagen. 
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen till 
upphörande vid försäkringstidens utgång i enlighet med 
försäkringsavtalslagen.  
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen om du är i 
dröjsmål med att betala premien.  

14. SKADEANMÄLAN 
Om du vill ansöka om ersättning genom försäkringen ska du 
lämna in anmälan, på särskild skadeanmälningsblankett till 
Försäkringsgivaren via av Försäkringsgiven utsedd 
försäkringsadministratör. Nuvarande försäkringsadministratör är 
Marsh AB 
 
Kontaktuppgifter vid skada: Marsh AB,  
Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm, jyske@marsh.com,  
Telefon: 08-400 021 32 (telefontid måndag-fredag: 9-16, 
lunchstängt: 12-13)  
 
När du har fortsatta ersättningsanspråk ska du styrka din rätt till 
ersättning för varje ytterligare månad. Vid dödsfall ska anmälan 
lämnas så snart som möjligt av behörig företrädare för dödsboet.   

15. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

15.1 Ångerrätt 
Du har rätt att ångra tecknandet av försäkringen inom 30 dagar 
efter att du mottagit information om att försäkringen har tecknats. 
Du ska då meddela Försäkringsgivaren eller Jyske att du ångrar 
dig. Eventuell inbetald premie återbetalas då till dig. Om 
ångerrätten utnyttjas anses försäkringen aldrig ha trätt i kraft. 

15.2 Skyldighet att anmäla skada 
Skada ska anmälas omedelbart dock senast 12 månader efter det 
att försäkringstagaren fick kännedom om skadan. Sker 
skadeanmälan senare och om Försäkringsgivaren lidit skada av 
att det förflutit längre tid än 12 månader från skadetillfället kan 
försäkringsersättningen komma att sättas ned efter vad som är 
skäligt med hänsyn till omständigheterna. Nedsättning sker inte 
om försäkringstagarens försummelse varit ringa. 

15.3 Upplysningsplikt 
Du är skyldig att på Försäkringsgivarens begäran lämna 
upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska 
meddelas eller förnyas. 
Du ska ge riktiga och fullständiga svar på Försäkringsgivarens 
frågor. 
Om du uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, lämnat 
oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för försäkringen, 

kan det medföra att Försäkringsgivaren säger upp försäkringen 
för upphörande eller ändring och att Försäkringsgivaren blir fritt 
från ansvar för inträffade försäkringsfall. 
Har du i övrigt vid fullgörande av upplysningsplikten förfarit svikligt 
eller i strid mot tro och heder kan försäkringsavtalet bli ogiltigt. 
Inbetald premie för tid fram till den tidpunkt försäkringen upphör 
att gälla eller ändras återbetalas inte. 

15.4 Preskription 
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd 
måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande 
som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. 
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till 
Försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är 
fristen att väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att 
Försäkringsgivaren har förklarat att man har tagit slutlig ställning 
till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna punkt, går rätten 
till försäkringsskydd förlorad. 

15.5 Transaktioner i strid med gällande sanktionsregelverk 
Försäkringsgivaren kommer inte att göra utbetalning under 
försäkringen i den utsträckning villkoret för sådant skydd, 
betalning av sådan skada står i strid med sanktioner eller 
embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sverige. Det 
gäller också för sanktioner och embargon antagna av USA, så 
länge dessa inte är i strid med europeiska eller svenska lagar 
eller regler. Om en utbetalning gjorts som inte når mottagaren på 
grund av sanktioner ska Försäkringsgivaren anses ha fullgjort sitt 
åtagande enligt avtalet. Om det framkommer efter att en 
försäkring tecknats att försäkringstagaren, försäkrat objekt eller 
förmånstagaren är föremål för sanktioner eller embargon har 
Försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen till upphörande i 
förtid. 

15.6 Tillämplig lag och behörig domstol 
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående 
avtalet ska prövas av svensk domstol. Detta gäller även om 
tvisten avser skada som inträffar utomlands. Det finns även 
möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna 
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-
555 017 00. Försäkringstagaren har även möjlighet att väcka 
talan mot Försäkringsgivaren vid allmän domstol. 

15.7 Vägledning 
Du kan få råd och vägledning av Konsumenternas 
Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 STOCKHOLM, tel. 0200-22 
5800. Du kan även få vägledning av din kommunala 
konsumentvägledare 

15.8 Klagomål 
För klagomål rörande försäkringen kontakta AmTrust Nordic AB, 
Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, telefonnummer 08-440 38 00 
eller via e-mail till klagomal@amtrustgroup.com. Ditt ärende 
kommer att behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt 
sätt. AmTrust Nordic ska så snart som möjligt, men senast inom 
14 dagar, skriftligen meddela dig hur AmTrust har bedömt 
ärendet och på vilket sätt AmTrust har följt upp ärendet. Om ditt 
klagomål inte kan tillmötesgås kommer du att få en förklaring till 
beslutet. 

15.9 Omprövning av skadeärenden 
Är du inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan 
beslutet omprövas av Försäkringsgivaren. Begäran om 
omprövning ska ske skriftligen till AmTrust Nordic AB, Hamngatan 
11, 111 47 Stockholm alternativt via email 
infonordic@amtrustgroup.com. Försäkringsgivarens 
skadekommitté kommer då på nytt pröva din rätt till ersättning. 
Besked gällande omprövningen lämnas skriftligen inom två 
veckor från att anmälan inkommit. Om du inte är nöjd kan även få 
en tvist prövad på sätt som anges i punkten 15.6 ovan. 
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15.10 Personuppgifter 
De personuppgifter som lämnas till Försäkringsgivaren eller dess 
generalagent AmTrust Nordic AB, behandlas i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Respektive 
bolag är personuppgiftsansvarig för sin behandling. Information 
om hur personuppgifter behandlas finns på 
www.amtrustnordic.se. 

16. FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE 
Försäkringen förmedlas av Jyske. Jyske är en filial till of Jyske 
Finans A/S, Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg, CVR-nummer 
10157676. Jyske Finans A/S är registrerad som 
försäkringsförmedlare i Danmark. Då Jyske är en filial till Jyske 
Finans A/S sker förmedling genom gränsöverskridande 
verksamhet från Danmark till Sverige. Jyske Finans A/S tillstånd 
att förmedla försäkringar kan kontrolleras hos Finanstillsynet i 
Danmark https://www.finanstilsynet.dk/ eller +45 33 55 82 82. 
Information om försäkringsförmedlaren, hur du kan anmäla 
klagomål till förmedlaren m.m. lämnas separat av förmedlaren till 
dig i samband med att du ansluts till försäkringen. 

17. FÖRSÄKRINGSGIVARE 
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International 
Underwriters DAC, 6-8 Colloege Green, , Dublin 2, Irland. 
organisationsnummer: 169384 under tillsyn av CBI (Central Bank 
of Ireland), tillsynsmyndighet på Irland. Försäkringsgivaren har 
tillstånd att bedriva försäkringsrörelse på Irland samt bedriva 
verksamhet i Sverige.   
Försäkringsgivaren representeras i Sverige av sin generalagent, 
AmTrust Nordic AB (556671-5677), Hamngatan 11, 111 47 
Stockholm, telefon 08-440 38 00.  

    
 
 

https://www.finanstilsynet.dk/
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