FÖRKÖPSINFORMATION
LÅNESKYDD LENDIFY AB
Gäller försäkringar med anslutningsdatum fr.o.m. 2018-05-25
Här lämnas den information som försäkringsgivare ska lämna till dig enligt lag innan du köper försäkring.
Informationen ska underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen och det är viktigt att du läser hela
informationen. Om det finns försäkringsskydd som är särskilt viktigt för dig och som du är osäker på om det
omfattas av försäkringen, vänligen kontakta Lendify på 020-20 30 40. Observera att förköpsinformationen endast är
en kortfattad översikt av försäkringen. Fullständig information om vad försäkringen omfattar hittar du i
försäkringsvillkoren.
Allmänt om försäkringen
Om du under 30 dagar i följd drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga som följer av sjukdom
eller olycka kan försäkringen ersätta dig helt eller delvis för din avtalade månadskostnad för din utestående skuld.
Vid dödsfall kan du få ersättning för ditt kvarvarande skuldbelopp på skadedagen, dock maximalt 500 000 SEK. I
tabellen ser du vilka kvalificerings- och karenstider samt ersättningsbelopp som gäller för respektive moment i
försäkringen.

Moment

Kvalificeringstid

Arbetsoförmåga

60 dagar

Ofrivillig arbetslöshet

90 dagar

Dödsfall

0 dagar

Vem kan anslutas försäkringen?
Försäkringen kan tecknas av den person som ingått
låneavtal via Lendifys låneplattform under
förutsättning att personen vid anslutningen till
försäkringen är:
• minst 18, men under 65 år,
• bosatt och arbetar i Sverige,
• inte har kännedom om förestående varsel,
kommande arbetslöshet eller annan skada,
• är fullt frisk och fullt arbetsför, och
• tillsvidareanställd med en arbetstid om minst
80 timmar per månad eller har en annan
tidsbegränsad anställning, annat än
provanställning, med avtalad anställningstid
om minst 12 månader, eller
• Egen företagare som utan att vara anställd
driver, leder eller bistår i driften av ett företag
i Sverige och är personligen
betalningsansvarig för företaget.
Anslutning till försäkringen
Du kan ansluta dig till försäkringen när du ingår
låneavtal via Lendifys låneplattform. Försäkringen
löper månadsvis och förnyas automatiskt.
Försäkringspremien debiteras på Lendifys månatliga
faktura via autogiro, e-faktura eller postavi.

Karenstid

Maximal ersättning

30 dagar. Ersättning
betalas från dag 1
30 dagar
Ersättning betalas från
dag 1

10 000 kr/månad under
12 månader

0 dagar

10 000 kr/månad under
12 månader
Kvarvarande skuld dock
maximalt 500 000 SEK

Upphörande av försäkringen
Du kan när som helst säga upp försäkringen.
Premien ska betalas fram till nästa premieförfallodag
och försäkringen gäller fram till och med denna
tidpunkt. Sker uppsägningen under premiebefriad
period upphör försäkringen att gälla vid
uppsägningstillfället.
Försäkringen upphör automatiskt att gälla den dag
du fyller 75 år, vid dödsfall eller då antingen avtalet
mellan dig och Lendify eller Lendify och
försäkringsgivaren upphör.
Exempel på vad försäkringen inte omfattar
Försäkringen ersätter inte:
• arbetslöshet till följd av att tidsbegränsad
anställning upphört inom ramen för det
anställningsavtal som du ingått med
arbetsgivaren,
• varsel läggs mindre än 90 dagar efter
försäkringens startdatum,
• arbetsoförmåga eller dödsfall på grund av
sjukdom eller olycksfall då du konsulterat
läkare eller erhållit vård för den anmälda
åkomman under den senaste
6-månadersperioden innan försäkringens
startdatum,
• skador som grundar sig på förhållanden som
förelåg före eller vid försäkringens startdatum
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Då fler undantag finns under respektive moment
vänligen uppmärksamma dessa i de fullständiga
försäkringsvillkoren innan köp.
Viktigt
Du är själv betalningsansvarig för utestående
skuldsaldo även under utbetalning av
skadeersättning.
För att alltid vara skyddad mot nya skador ska
premien betalas varje månad även om man mottar
ersättning för pågående skada.

47 Stockholm, tfn 08-440 38 20. 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. Vid klagomål kring hantering av ditt
försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på
ovanstående adress eller skriv till
klagomal@amtrustgroup.com.
Fullständiga villkor finns på http://www.lendify.se

För momentet dödsfall tillämpas ingen
kvalificeringstid. Det innebär att försäkringen lämnar
ersättning under kvalificeringstiden.
Kvalificeringstiden räknas från försäkringens
tecknandedag.
Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
Försäkringens pris
Priset på försäkringen är 7,7 % av månadskostnaden
(ränta och amortering) för lånet. Detta framgår vid
anslutningen till försäkringen.
Ångerrätt
Försäkringen omfattas av Lagen om distansavtal och
avtal utanför affärslokaler. Den ger dig ångerrätt i 30
dagar från det att du köpt din försäkring. Kontakta
Lendify skriftligen eller muntligen för att utnyttja
ångerrätten.
Vägledning
Du kan alltid få råd och vägledning av
Konsumenternas Försäkringsbyrå,
www.konsumenternas.se, box 24215, 104 51
Stockholm, tel. 0200-22 5800. Du kan även vända
dig till Konsumentverket och deras tjänst för
oberoende vägledning, Hallå konsument som du når
på www.hallakonsument.se, 0771-525 525. Du kan
även få vägledning av din kommunala
konsumentvägledare.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för försäkringen är AmTrust
International Underwriters DAC som i Sverige
representeras av AmTrust Nordic AB.
Skadeanmälan
Skada anmäls till AmTrust Nordics skadeavdelning,
online på http://claims.amtrustnordic.se/lendify,
Telefon: 08-505 68 067, eller via mail på
skador@amtrustgroup.com.
Tänk på att skadeanmälan ska göras utan dröjsmål,
dock senast inom 12 månader efter inträffad skada.
Om vi inte kommer överens
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i
samband med skada, kan beslutet prövas av
försäkringsgivaren, genom att försäkringstagaren
kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111
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