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Låneskydd & Livskydd

SevenDay Låneskydd
– en trygghet för dig och din ekonomi 

Vad händer med din ekonomi om något oförutsett 
inträffar? Om du blir arbetslös eller sjukskriven kan det 
vara klokt att försäkra ditt lån. SevenDay Låneskydd 
ersätter din månadskostnad för lånet under den period 
dina inkomster är lägre än normalt. Dessutom löser 
försäkringen hela skulden vid ett eventuellt dödsfall.

Försäkringen gäller vid:
•  Ofrivillig arbetslöshet till 100%
 (gäller ej för egna företagare och del- och visstidsanställda)

•  Sjukskrivning till 100%
•  Sjukhusvistelse
 (gäller endast för egna företagare och deltidsanställda  

i tillsvidareanställning)

•  Dödsfall

Ersättning
Försäkringen ersätter upp till 15 000 kr i månaden i
max 12 månader. Vid dödsfall ersätts utestående 
lånebelopp upp till 500 000 kr. Du får ersättning vid 
sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet redan efter 30 
dagar, förutsatt att du har haft försäkringen i 90 dagar.

Vem kan försäkra sig?
För att teckna försäkringen måste du ha fyllt 18 år men 
inte ha fyllt 65 år, samt vara fullt frisk och arbetsför.

Undantag
Det finns några undantag när försäkringen inte gäller,
läs mer om detta i Förköpsinformationen och i villko-
ren eller ring vårt kundcenter så berättar vi mer.

SevenDay Låneskydd kostar 7,5% av månadsbeloppet. Om du t ex
betalar 1000 kr per månad för ditt lån blir premien 75 kronor per månad.

SevenDay Livskydd
– en trygghet för dig och dina anhöriga 

Vill du endast försäkra ditt lån för ett eventuellt 
dödsfall är vårt Livskydd rätt lösning för dig. Det är 
samma villkor som vid Låneskydd men försäkringen 
gäller endast vid dödsfall och kritiska sjukdomar. Detta 
försäkringsskydd kostar mindre än Låneskyddet.

SevenDay Livskydd kostar 3,3% av månadsbeloppet. Om du t ex
betalar 1000 kr per månad för ditt lån blir premien för SevenDay
Livskydd 33 kronor per månad.

Teckna en försäkring  
– redan idag! 
Om du redan har ett privatlån hos SevenDay, eller är på
väg att teckna ett nytt lån, kan du ansöka om försäk-
ringen.

Ansök om Seven Day Låneskydd eller Livskydd genom 
att fylla i ansökningsblanketten för försäkringen, eller 
kontakta vårt kundcenter på telefon 0770 - 17 77 70.

Läs mer om försäkringen i Förköpsinformationen som 
du hittar på ett separat informationsblad eller på vår 
hemsida, www.sevenday.se, där finns även fullstän-
diga försäkringsvillkor.

Månadsbelopp
för ditt lån

1000 kr 

Premie 

7,5% 

Kostnad
per månad 

75 kr

Månadsbelopp
för ditt lån

1000 kr 

Premie 

3,3% 

Kostnad
per månad 

33 kr




