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Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd
Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig 
information om vad din försäkring kan omfatta. Du har rätt att få denna 
information innan du köper försäkringen och det är viktigt att du läser och 
därefter sparar informationen. Om du råkar ut för en skada så är det de 
fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbesked som 
utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än 
de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på icaforsakring.se.

Du väljer själv, men vi hjälper gärna till
Låneskydd bolån är en trygghetsförsäkring för dig som har bolån hos en 
svensk bolånegivare. 

Försäkringen skall täcka kostnaden för ditt bolån, ränta och amortering, vid 
till exempel ofrivillig sjukdom och arbetslöshet. Kontrollera därför noga att 
försäkringssumman och övriga uppgifter är korrekta och motsvarar ditt 
försäkringsbehov. 

Om du köpt din försäkring online har ICA Försäkring inte kunnat genomföra 
någon rådgivning kring ditt individuella försäkringsbehov. Istället har vi 
stämt av den information du lämnat till oss vid köpet och säkerställt att du 
tillhör den målgrupp som finns definierad för försäkringsprodukten. 
Målgruppen är generellt utformad utifrån produkten och det är inte säkert 
att den helt stämmer överens med dina individuella behov. I försäkrings-
brevet kan du se de uppgifter vi baserat behovsprövningen på, om någon 
uppgift inte stämmer eller du har behov av rådgivning beträffande hela 
eller delar av ditt försäkringsbehov tveka inte att kontakta vår kundservice.

Den offert och det pris du får är giltigt i 30 dagar. Om du vill ändra din 
försäkring, har svårt att bedöma ditt försäkringsskydd eller har kompletterande 
frågor kan du alltid kontakta vår kundservice på telefonnummer 033-47 47 90 
eller maila in på forsakring@ica.se.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller tidigast från och med efter att du fått skriftligt besked 
om att försäkring meddelats om du angett att den ska börja gälla efter att 
du tecknat försäkringen. Om du angett att försäkringen skall börja gälla vid 
ett annat senare datum än vid teckningstillfället gäller den från och med 
det datumet. Om din bank inte betalat ut ditt bolån när försäkringen enligt 
ovan skall börja gälla, gäller försäkringen istället först från den tidpunkt då 
bolånet utbetalats till dig av bolånegivaren.

Försäkring som meddelats är giltig fram till dess den försäkrade fyller 65 år 
under förutsättning att den försäkrade uppfyller kraven nedan för att 
teckna försäkringen.

Kvalificeringstid
Vid nyteckning finns i enlighet med villkoret en kvalificeringstid som innebär 
att om du blir arbetslös (150 dagar), arbetsoförmögen (30 dagar) eller blir 
inlagd på sjukhus (30 dagar) inom ett givet antal dagar efter det att du 
anslutit dig till försäkringen gäller inte försäkringen.  
Vid utökning av försäkringssumman gäller särskilda villkor, se försäkrings-
villkoren.

Omfattning
I ditt försäkringsbrev kan du se omfattningen av ditt försäkringsskydd, 
kontrollera så att de uppgifter om försäkrade, försäkringsomfattning och 
den försäkringssumma som finns angiven i försäkringsbrevet stämmer med 
vad du uppgett. 

A Var gäller försäkringen?
Försäkringsskyddet gäller för skada som inträffar i Sverige. Försäkringsskyddet 
gäller även vid arbetslöshet som inträffar utomlands om arbetsgivaren är 
svensk eller om arbetsförhållandet omfattas av svensk lag. Sjukhusvistelse 
(för egenföretagare) gäller även utanför Sverige.

B Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen kan tecknas av privatperson som är folkbokförd och bosatt  
i Sverige och:
• har ett gällande bolån hos ett av ICA Försäkring godkänt svenskt 

bolåne institut,
• är mellan 18 år och 60 år gammal. Försäkringen kan tecknas t o m 

utgången av det år försäkringstagaren fyller 61 år och försäkringen gäller 
till utgången av det år försäkringstagaren fyller 65 år,

• har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka eller är 
egenföretagare,

• är fullt frisk och fullt arbetsför,
• inte har kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller 

förestående sjukskrivning,
• inte är medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet.
• inte uppbär någon typ av pension

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och låntagare till aktuellt 
bolån. Om ditt försäkringsbrev uppger att försäkringen gäller för två personer 
gäller försäkringen för dig som försäkringstagare och den medförsäkrade 
låntagare för bolånet vars personnummer som står på försäkringsbrevet.  
Du kan inte försäkra ett bolån som har fler än två låntagare och du kan inte 
försäkra fler personer än antalet låntagare för bolånet.

C Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet utgör kostnaderna för ränta och amortering för ett 
gällande bolån hos i försäkringsbrevet angivet svenskt bolåneinstitut som 
försäkrad också är låntagare för. Försäkringsbeloppet är minst 1000 kr och 
max 20 000 kr oaktat om en eller två låntagare är försäkrade.

Om försäkring beviljats för två låntagare betalas ersättning ut för varje person 
i enlighet med högst den andel av kostnaderna för bolånet som angetts vid 
försäkringens tecknande (sammanlagt max upp till försäkringsbeloppet för 
båda försäkrade). Om försäkring endast beviljats för en låntagare eller om 
det endast finns en låntagare på bolånet betalas ersättning ut till den 
försäkrade i enlighet med högst den andel av kostnaderna för bolånet  
som angetts vid försäkringens tecknande (försäkringsbeloppet).

D Vad omfattar och ersätter låneskyddet?
Nedan följer en översikt över några – men inte alla – av de vanligaste 
skadehändelserna som grundskyddet gäller för.

ARBETSLÖSHET

Omfattning
Låneskyddet gäller vid ofrivillig arbetslöshet på grund av arbetsbrist från en 
tillsvidaretjänst som du innehaft under 12 månader före den sista arbets dagen. 
Ersättning betalas med ett belopp motsvarande månadskostnaden för 
bolånet (ränta och amortering) dagen närmast före skadedatum, maximalt 
upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för respektive försäkrad. Du 
kan försäkra ett månadsbelopp som är minst 1000 kronor och max 20 000 
kronor. Ersättning betalas inte avseende eventuella kravavgifter eller 
dröjsmålsränta. Försäkringen lämnar ersättning från och med den 31:a 
dagen av sammanhängande hel arbetsoförmåga. De 30 första dagarna är 
s k karenstid. Detta skydd gäller inte dig som egenföretagare.

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 kvalificeringstiden som är 
150 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,
• arbetslöshet som är frivillig.
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Ersättning för arbetslöshet utgår inte heller under period då ersättning för 
hel arbetsoförmåga betalas från denna försäkring.

HEL ARBETSOFÖRMÅGA

Omfattning
Låneskyddet gäller vid arbetsoförmåga (dvs hel sjukskrivning) som drabbar 
dig under en period av heltidsarbete. Ersättning betalas med ett belopp 
motsvarande månadskostnaden för bolånet (ränta och amortering) dagen 
närmast före skadedatum, maximalt upp till angiven andel av försäkrings-
beloppet för respektive försäkrad. Du kan försäkra ett månadsbelopp som 
är minst 1000 kronor och max 20 000 kronor. Ersättning betalas inte 
avseende eventuella kravavgifter eller dröjsmålsränta. Försäkringen lämnar 
ersättning från och med den 31:a dagen av sammanhängande hel 
arbetsoförmåga. De 30 första dagarna är s k karenstid. 

Försäkringen omfattar inte:

• hel arbetsoförmåga som inträder inom kvalificeringsperioden som är 
30 dagar,

• sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada, som du kände till före 
 försäkringens tecknande,

• hel arbetsoförmåga som beror på alkohol-, läkemedels-, narkotika-
missbruk eller självförvållad kroppsskada,

• hel arbetsoförmåga som beror på psykisk sjukdom, psykiska besvär eller 
stressrelaterad sjukdom, exempelvis depression, stress eller krisreaktion,

• hel arbetsoförmåga som beror på komplikationer vid graviditet och som 
av specialist betraktas som normal graviditet,

• hel arbetsoförmåga till följd av kirurgiska ingrepp och medicinska 
behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga,

• period av hel arbetsoförmåga då ersättning för arbetslöshet betalas från 
denna försäkring.

SJUKHUSVISTELSE FÖR EGENFÖRETAGARE

Omfattning
Gäller endast för egenföretagare som har detta skydd istället för arbets-
löshet. Ersättning betalas med ett belopp motsvarande månadskostnaden 
för bolånet (ränta och amortering) dagen närmast före skadedatum, 
maximalt upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för respektive 
försäkrad. Du kan försäkra ett månadsbelopp som är minst 1000 kronor och 
max 20 000 kronor. Ersättning betalas inte avseende eventuella kravavgifter 
eller dröjsmålsränta. För de första åtta (8) dagarna i en sådan period 
lämnas ingen ersättning (s k karenstid). Därefter lämnas ersättning för varje 
dag under perioden som den Försäkrade är på sjukhus med ett belopp 
som motsvarar en trettiondedel (1/30) av ersättningsbeloppet

Försäkringen omfattar inte:

• sjukhusvistelse som inträder 30 dagar från det att du anslutits till 
försäkringsskyddet,

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

• sjukhusvistelse som beror på alkohol-, läkemedel- eller narkotika-
missbruk, 

• sjukhusvistelse som beror på självförvållad kroppsskada, 
• sjukhusvistelse som beror på psykisk sjukdom, psykiska besvär eller 

stressrelaterad sjukdom, exempelvis depression, stress eller krisreaktion,
• sjukhusvistelse som beror på komplikationer vid graviditet och som av 

specialist betraktas som normal graviditet,
• sjukhusvistelse till följd av kirurgiska ingrepp och medicinska behandling-

ar som inte är medicinskt nödvändiga.

E Skadereglering
Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada. Du är skyldig att 
lämna riktiga och fullständiga uppgifter samt medverka till utredning som 
vi vill utföra med anledning av inträffad skada. Åsidosätter du dina åligganden 
kan ersättningen minskas eller falla bort. Ersättningen sätts vanligtvis ned 
med 25 procent men vid allvarligare försumlighet kan du bli helt utan 
ersättning. Om du vid skadereglering, genom uppsåt eller grov vårdslöshet 
underlåtit att nämna eller dolt något av betydelse för rätten till ersättning 
och detta varit av betydelse för rätt till ersättning kan skälig nedsättning 
göras med hänsyn till omständigheterna.

F Vad kostar försäkringen?
Premien styrs av ditt valda försäkringsbelopp samt av vilket bolåneinstitut 
du har bolånet på. Om ni är två låntagare som är försäkrade omfattas ni av 
försäkringen till samma premie. Om försäkring beviljats för två låntagare 
betalas ersättning ut för varje person i enlighet med högst den andel av 
kostnaderna för bolånet som angetts vid försäkringens tecknande 
(sammanlagt max upp till försäkringsbeloppet för båda försäkrade).

G Om du ångrar dig
När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att 
ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar 
försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i 
försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt ber vi dig kontakta vår 
kundtjänst via telefon eller e-post. Har du redan hunnit betala premien får 
du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har varit giltig.

Om ångerrätten utnyttjas har ICA Försäkringar rätt att kräva premie 
motsvarande den tid som försäkringen varit gällande.

H Förnyelse av försäkringen
Försäkringen förnyas automatiskt om du inte säger upp den vid försäkrings-
tidens slut och det inte framgår av avtalet, eller andra omständigheter, att 
den inte ska förnyas. Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga 
upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du 
försäkringen innan dess fortsätter den att gälla.

I Försäkringens giltighet
Försäkringen gäller för en månad i taget och förnyas automatiskt varje 
månad om den inte sägs upp eller upphör enligt nedan.

Försäkringen upphör om:

• Den försäkrade eller försäkringsgivaren har sagt upp försäkringen enligt 
reglerna i punkt 6.

• Ditt bolån upphört på grund av uppsägning eller annan grund, eller om 
ett beslut om skuldsanering för den försäkrade vunnit laga kraft.

• Ditt bolån återbetalats i sin helhet.
• Den försäkrade, har fyllt 65 år eller avlidit dessförinnan.
• Den försäkrade, gått i någon form av pension eller uppbär motsvarande 

ersättning.

Det är den försäkrades skyldighet att meddela ICA Försäkring om lånet 
upphört, återbetalats i sin helhet eller om den försäkrade gått i någon form 
av pension.

ICA Försäkring förbehåller sig rätten att inte erbjuda efterskydd och 
fortsättningsförsäkring till dig på grund av försäkringens art enligt 
Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104).

J Oriktig uppgift eller ofullständig uppgift
Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig 
uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen minskas med ett särskilt 
avdrag. I allvarligare fall kan det medföra att ingen ersättning alls betalas ut. 
Vid bedömning är graden av uppsåt eller oaktsamhet av betydelse och vilken 
utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkring om vi känt till 
det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt.

K Skyldighet att anmäla riskökning 
Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som 
angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för att risken ändras, 
t. ex. om du byter bolånegivare. Underlåtenhet kan leda till nedsättning av 
försäkringsersättning, i allvarligare fall kan ersättning helt utebli. 
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L Om vi inte är överens
Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du 
vända dig till:

• ICA Försäkringars Klagomålsansvarig som ser till att ditt ärende hanteras, 
Klagomålsansvarig ICA Försäkring, 504 82 Borås alternativt per mail 
klagomalsansvarig.icaforsakring@ica.se

• Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, tel: 08- 508 860 00.
• Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, som prövar 

personskada till följd av trafik.
• Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, www.forsakringsnamnder.se, 

som prövar personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som 
regleras på skadeståndsrättslig grund.

• Personförsäkringsnämnden,  www.forsakringsnamnder.se, prövar tvister 
som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs 
medicinska bedömningar.

• Allmän domstol, www.domstol.se.

Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller 
skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå,  
www.konsumenternas.se, tel: 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till  
den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. Om du har en 
försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även 
komma att gälla i en tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av 
försäkringsvillkoret.

Övrig information om försäkringsgivaren
ICA Försäkring AB, org.nr. 556966-2975, är ett dotterbolag till ICA Banken AB, 
org.nr 516401-0190. Besöksadress är Lagercrantz plats 3, Borås.  
ICA Försäkringars hemsida är icaforsakring.se.

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till ICA Försäkring behandlas i enlighet 
med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information om 
hur personuppgifter behandlas finns på icaforsakring.se. Om du lämnar 
personuppgifter om andra än dig själv till ICA Försäkring, t.ex. om personer i 
ditt hushåll, ber vi dig att vidarebefordra informationen om ICA Försäkrings 
personuppgiftsbehandling till dessa personer.
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