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Livskydd

Det här är en kortfattad information om försäkringarna. Du har rätt att få
denna information innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den.
För fullständiga villkor ber vi dig kontakta SevenDay Bank eller gå in på www.
sevenday.se.

Kritisk sjukdom
Försäkringen ger ersättning om du skulle drabbas av en kritisk sjukdom under
försäkringstiden. Med kritisk sjukdom menas hjärtinfarkt, stroke, malign cancer,
njursvikt eller om du måste genomgå en transplantation eller by-pass-operation.
För fullständiga regler för kritisk sjukdom, se villkoren. Ersättning lämnas med
ett engångsbelopp om 10 000 kr.

Du kan välja att teckna antingen Låneskydd eller Livskydd. Är ni två personer
som är solidariskt ansvariga för samma lån kan ni ansöka om var sin försäkring.

Vem kan teckna försäkringen?
Försäkringarna Låneskydd och Livskydd erbjuds dig som:
• har lån hos SevenDay Bank,
• är 18 men ännu inte 65 år,
• är folkbokförd i Sverige och försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan
eller motsvarande norsk eller dansk instans
• samt uppfyller hälsoprövningsreglerna (se ansökan)
För att få teckna Låneskydd krävs även att du under de
senaste 12 månaderna:
• har en tillsvidareanställning eller är företagare
• inte varit borta från arbetet på grund av sjukdom eller olycksfall i mer än
15 dagar i följd, och
• inte varit medveten om någon kommande arbetslöshet.
Med företagare menas du som driver näringsverksamhet i vilken du utför arbete
i minst 16 timmar i veckan och som du har ett väsentligt infl ytande över.

Låneskydd
Nedsatt arbetsförmåga
Försäkringen ger ersättning om du helt mister din arbetsförmåga under försäkringstiden. Ersättning lämnas under maximalt 12 månader per försäkringsfall.
Månadsersättningen motsvarar din försäkrade månadskostnad för ränta,
amortering och aviavgift avseende det försäkrade lånet dagen före försäkringsfallet inträffar. Ersättningen omfattar inte försäkringspremie, dröjsmålsränta
eller liknande avgifter. Ersättningen motsvarar 1/30 av månadsersättningen
per dag med nedsatt arbetsförmåga. Högsta månadsersättning är 15 000 kr.
En förutsättning för att du ska få ersättning är att du får hel ersättning från
Försäkringskassan.
Ofrivillig arbetslöshet
För att omfattas av försäkringsskyddet ofrivillig arbetslöshet krävs att du
arbetar i en tillsvidareanställning om minst 16 timmar i veckan vid tidpunkten
för försäkringsfallet. Om du är företagare eller arbetar mindre än 16 timmar per
vecka omfattas du inte av försäkringsskyddet ofrivillig arbetslöshet.
Försäkringen ger ersättning om du blir helt och ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden. Ersättning lämnas under maximalt 12 månader per försäkringsfall.
Månadsersättningen motsvarar din försäkrade månadskostnad för ränta, amortering och aviavgift avseende det försäkrade lånet dagen före försäkringsfallet
inträffar. Ersättningen omfattar inte försäkringspremie, dröjsmålsränta eller
liknande avgifter. Ersättningen motsvarar 1/30 av månadsersättningen per dag
med ofrivillig arbetslöshet. Högsta månadsersättning är 15 000 kr.
Ersättning lämnas om du får hel ersättning från a-kassan eller om du får helt aktivitetsstöd, under förutsättning att du då uppfyller villkoren för rätt till ersättning
från a-kassan.
Sjukhusvistelse
Försäkringsskyddet sjukhusvistelse omfattar endast dig som är företagare eller
arbetar i en tillsvidareanställning mindre än 16 timmar i veckan vid tidpunkten
för försäkringsfallet.
Försäkringen ger ersättning om du blir inskriven på sjukhus i mer än 7 dagar.
Månadsersättningen motsvarar din försäkrade månadskostnad för ränta, amortering och aviavgift avseende det försäkrade lånet dagen före försäkringsfallet
inträffar. Ersättningen omfattar inte försäkringspremie, dröjsmålsränta eller
liknande avgifter. Ersättningen motsvarar 1/30 av månadsersättningen per dag
på sjukhus i maximalt 23 dagar.
Dödsfall
Försäkringen ger ersättning om du skulle avlida under försäkringstiden. Ersättningen motsvarar det belopp som återstår av din låneskuld på dödsfallsdagen.
Högsta ersättning är 500 000 kr plus upplupen ränta.
Övrigt
I samband med att du fyller 65 år upphör Låneskyddet och du omfattas i stället
av Livskyddet. I Livskyddet ingår försäkringsskydd för kritisk sjukdom och
dödsfall. För fullständiga regler för upphörande, se villkoren.

Dödsfall
Försäkringen ger ersättning om du skulle avlida under försäkringstiden. Ersättningen motsvarar det belopp som återstår av din låneskuld på dödsfallsdagen.
Högsta ersättning är 500 000 kr plus upplupen ränta.
Kvalificeringstid: Kvalificeringstid är den tid du måste ha haft försäkringen
innan du kan få rätt till ersättning. Skador som inträffar under kvalificeringstiden
ersätts inte. Kvalifi ceringstiden räknas från försäkringens första dag. För nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse är kvalificeringstiden 90 dagar. För kritisk sjukdom är kvalificeringstiden 30 dagar. Vid dödsfall
gäller ingen kvalificeringstid.
Karenstid: Karenstid är den första tiden från skadedagen räknat. Under denna
tid får du ingen ersättning från försäkringen. Karenstiden är för nedsatt arbetsförmåga och ofrivillig arbetslöshet de första 30 dagarna från skadedagen. Vid
sjukhusvistelse är karenstiden 7 dagar. Vid kritisk sjukdom och dödsfall gäller
ingen karenstid.
Ersättningen
Försäkringsbeloppet kan variera under försäkringstiden med anledning av
gjorda amorteringar och ränteförändringar etc. Om ni är två försäkringstagare
som är solidariskt ansvariga för samma lån och ni begär ersättning samtidigt
begränsas ersättningen. Månadsersättningen ändras inte under tiden ett försäkringsfall pågår eller ersätts. Ersättning för kritisk sjukdom betalas till dig som
är försäkrad. Övrig ersättning betalas till SevenDay Bank och din låneskuld
betalas av med motsvarande belopp.
Vad kostar försäkringen?
Låneskydd: 7,5 % av den aviserade månadskostnaden för lånet.
Ex: Är din månadskostnad 500 kr betalar du 37,50 kr i månaden för
låneskyddet.
Livskydd: 3,3 % av den aviserade månadskostnaden för lånet.
Ex: är din månadskostnad 500 kr betalar du 16,50 kr för livskyddet.
Premien betalas månadsvis tillsammans med ditt lån.
När börjar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från och med dagen efter det ansökan skickats. Har du
anslutit dig till försäkringen via Internet gäller försäkringen från den tidpunkt
som du ansökt om försäkringen. Har anslutning skett genom telefon gäller
försäkringen från den tidpunkt som du antar erbjudandet, under förutsättning
att du betalar den första premien. En förutsättning är att SevenDay Bank mottagit fullständiga ansökningshandlingar och att BNP Paribas Cardif kan bevilja
försäkringen. Försäkringen kan tidigast börja gälla från och med den tidpunkt då
lånet har betalats ut.
Försäkringsavtalet gäller för en månad. Om inte försäkringen sägs upp förnyas
den automatiskt med en månad i taget. BNP Paribas Cardif har rätt att ändra
villkor och premier vid försäkringstidens slut.
Exempel på vad försäkringen inte omfattar
Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga, sjukhusvistelse
eller kritisk sjukdom som;
• inträffar under kvalifi ceringstiden,
• orsakats av sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan
försäkringen började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter
försäkringens ikraftträdande. Du får inte heller ersättning för besvär som har
samband med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.
• har samband med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Exempel på dessa diagnoser är depression, utmattningssyndrom,
stressrelaterade besvär och ångestsyndrom. Dessa har diagnoskod F00-F99
enligt ICD-10, som är en allmän klassifikation av sjukdomar. Socialstyrelsen
ansvarar för klassificeringen. Se www.socialstyrelsen.se
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Ersättning betalas inte vid ofrivillig arbetslöshet om du;
• vid anslutningen till försäkringen var uppsagd/varslad eller kände till före
stående uppsägning/varsel, konkurs, rekonstruktion,
• under kvalificeringstiden blivit uppsagd eller varslad,
• blir arbetslös på grund av att en tidsbegränsad anställning upphör, eller
• säger upp dig på egen begäran eller anställningen upphör på grund av en
överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.
Ersättning lämnas inte vid dödsfall som är orsakat av;
• självmord inom ett år från försäkringens tecknande/återupplivning, om det
inte måste antas, att försäkringen tagits utan tanke på självmordet,
• sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen
började gälla även om diagnosen kunnat fastställas först efter försäkringens
ikraftträdande. Ersättning lämnas inte heller för dödsfall som har samband
med sådan sjukdom, smitta, skada eller symtom.
Observera att detta är exempel på undantag. För en fullständig beskrivning
av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren.
När slutar försäkringen att gälla?
Försäkringsskyddet för nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och
sjukhusvistelse upphör den 29:e samma månad som du fyller 65 år om du fyller
år den 28:e eller tidigare i månaden. Fyller du 65 år den 29:e eller senare i
månaden upphör försäkringsskyddet den 29:e nästa månad. Försäkringsskyddet
för kritisk sjukdom och dödsfall upphör den 29:e samma månad som du fyller
70 år om du fyller år den 28:e eller tidigare i månaden. Fyller du 70 år den 29:e
eller senare i månaden upphör försäkringsskyddet den 29:e nästa månad. Du
kan när som helst säga upp din försäkring genom att kontakta SevenDay Bank.
Information: byte av försäkringsgivare vid utökning
av befintlig försäkring
SevenDay Bank är försäkringsförmedlare av Låneskydd och Livskydd och har
tidigare samarbetat med försäkringsbolaget CIGNA International där din försäkring finns idag. CIGNA International har avslutat sin verksamhet i Sverige och
därför har SevenDay Bank valt att samarbeta med försäkringsbolaget BNP Paribas Cardif. Det innebär att din nuvarande Liv- och/eller Låneskyddsförsäkring
kommer att flyttas över till BNP Paribas Cardif den 29:e i månaden.
Följande förändringar gäller för Låneskyddet:
Tidigare kunde du ha försäkringen i maximalt 144 månader, men den begränsningen är borttagen. Låneskyddet övergår till ett Livskydd vid 65 års ålder. Då
ingår även ett försäkringsskydd vid kritiska sjukdomar samt att försäkringen
inte lämnar ersättning vid psykisk ohälsa, även om du behandlas av psykiatriker.
Låneskyddet kostar som tidigare 7,5% av månadskostnaden för lånet.
Följande förändringar gäller för Livskyddet:
Livskyddet innehåller även ett försäkringsskydd vid kritiska sjukdomar. Premien
ändras från 1,9% till 3,3% av månadskostnaden för lånet.
Ångerrätt
Är du inte nöjd med ditt köp av försäkringen har du rätt att ångra dig. Om du
meddelar SevenDay Bank inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse på
att försäkringen börjat gälla får du tillbaka inbetald premie och försäkringen
anses inte ha varit gällande.
Behandling 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 dataskydds
ombud hittar du på www.bnpparibascardif.se/personuppgifter.
Gruppavtalet
Gruppavtal om frivillig gruppförsäkring har ingåtts mellan BNP Paribas Cardif
och SevenDay Bank.
Försäkringsgivare
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559, är försäkrings
givare 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. BNP Paribas Cardif, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG.
Tfn: 031-707 98 70, e-post: info@bnpparibascardif.se.
Bolagens solvens- och verksamhetsrapporter (SFCR) finns tillgängliga på
www.bnpparibascardif.se.
Försäkringsförmedling
SevenDay Bank är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till
BNP Paribas Cardif hos Bolagsverket. Adress: 851 81 Sundsvall,
telefonnummer: 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se,
webbplats: www.bolagsverket.se.
SevenDay Bank ger inte rådgivning på grundval av en personlig behovsanalys.
Försäkringen förmedlas på uppdrag av BNP Paribas Cardif. SevenDay Bank
tillhör samma koncern som BNP Paribas Cardif. SevenDay 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 57,5% av premien. Den andra delen av ersättningen är beroende av eventuell
vinst som uppstår avseende dessa försäkringar.
Adress: Box 1171, 164 26 KISTA. Besöksadress: Kista Science Tower.
Tfn: 0770-17 77 70. Faxnr: 0770-17 77 99. E-post: kundcenter@sevenday.se.
På förfrågan upplyser BNP Paribas Cardif om en anställd hos SevenDay Bank
har rätt att förmedla försäkring och om denna rätt är begränsad till ett visst
slag av försäkringsklasser. För information, kontakta BNP Paribas Cardifs
kundservice. BNP Paribas Cardif ansvarar för ren förmögenhetsskada som
drabbar en kund eller någon som härleder sin rätt från kunden, till följd av att
förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter
enligt 5 kap 4 § Lag om försäkringsförmedling.
Tillsynsmyndighet och lag
Ansvarig tillsynsmyndighet för BNP Paribas Cardif är Finansinspektionen.
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm. Tfn: 08-787 80 00,
e-post: finansinspektionen@fi.se och webbplats: www.fi.se.
Ansvarig tillsynsmyndighet för SevenDay Bank är Danska Finanstilsynet.
Adress: Århusgade 110, 2100 Köpenhamn. Tfn: +45 33 55 82 82,
e-post: Finanstilsynet@ftnet.dk och webbplats: www.finanstilsynet.dk.
För distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet.
Adress: Box 48, 651 02 Karlstad,
e-post: konsumentverket@konsumentverket.se
webbplats: www.konsumentverket.se.
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.
Prövning av beslut
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Om du inte är nöjd med servicen kan du skriftligen vända dig till BNP Paribas
Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG.
BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få beslutet omprövat
i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG.
Personförsäkringsnämnden (PFN)
Om tvisten avser medicinska bedömningar kan du begära prövning i
PFN, Box 24067, 104 50 STOCKHOLM. Tfn: 08-522 787 20
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas.
ARN, Box 174, 101 23 STOCKHOLM. Tfn: 08-508 860 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Opartisk rådgivningsbyrå som kan ge råd i försäkringsfrågor.
Konsumenternas Försäkringsbyrå, Karlavägen 108, Box 24215,
104 51 STOCKHOLM. Tfn: 0200-22 58 00
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.
Allmän Domstol
Försäkringsärendet kan också prövas i svensk allmän domstol.
Vid frågor
Vid allmänna frågor om försäkringen kontaktar du SevenDay Bank Kundcenter
på telefonnummer 0770-17 77 70.
Vid skada kontaktar du i första hand din skadehandläggare. Vid allmänna
frågor om skadereglering kontaktar du BNP Paribas Cardifs kundtjänst på
telefonnummer 0771-40 02 01.

SevenDay Bank | Box 1171 | 164 26 Kista | tel 0770 - 17 77 70 | www.sevenday.se | info@sevenday.se
Express Bank Sverige Filial, org.nr. 516406-1102, Filialregistret hos Bolagsverket. Ekspres Bank A/S, CVR-nr 16917931, Taastrup, Danmark, Erhvervstyrelsen.
Står under tillsyn av danska Finanstilsynet.
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