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Sammanfattande information om din försäkring

Försäkringen kan lämna ersättning för ränta och amortering som du betalar för 
ditt bolån (max upp till ditt angivna försäkringsbelopp per månad), om du skulle 
drabbas av hel arbetsoförmåga, arbetslöshet till följd av arbetsbrist eller sjukhus
vistelse. Nedan finner du ett förenklat schema över hur försäkringen fungerar.

Försäkringshändelse Försäkringsskyddet 
inträder

Karenstid Försäkringen ersätter

Arbetslöshet till följd av 
arbetsbrist (gäller inte 
egenföretagare)

Efter 150 dagar 30 dagar Månadskostnaden för bolånet (ränta och 
amortering) vid skadetillfället, maximalt 
upp till angiven andel av försäkrings
beloppet

Hel arbetsoförmåga Efter 30 dagar 30 dagar Månadskostnaden för bolånet (ränta och 
amortering) vid skadetillfället, maximalt 
upp till angiven andel av försäkrings
beloppet

Sjukhusvistelse 
(Egenföretagare)

Efter 30 dagar 8 dagar  Månadskostnaden för bo lånet (ränta och 
amortering) vid skadetillfället, maximalt 
upp till angiven andel av försäkrings
beloppet
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Villkor för 
Låneskydd bolån

Oktober 2020

1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TECKNANDE OCH
GILTIGHET AV FÖRSÄKRING
Försäkringen kan tecknas av privatperson som är 
folkbokförd och bosatt i Sverige och:
• har ett gällande bolån hos ett av ICA Försäkring

godkänt svenskt bolåneinstitut,
• är mellan 18 år och 64 år gammal. Försäkringen

kan tecknas innan försäkringstagaren fyller 65 
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, sjuk

domstillstånd, skada eller förestående sjukskriv
ning,

• inte är medveten om varsel om uppsägning eller
arbetslöshet,

• inte uppbär någon typ av pension.

2. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR SAMT
VIKTIGA BEGRÄNSINGAR

2.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringsskyddet omfattar nedanstående hän
delser som inträffar under försäkringsperioden:
• Hel arbetsoförmåga och arbetslöshet som inträf

far i Sverige.
• Arbetslöshet som inträffar utomlands om arbets

givaren är svensk eller om arbetsförhållandet 
omfattas av svensk lag.

• Sjukhusvistelse (för egenföretagare) i Sverige
eller utomlands.

2.2 Allmänna begränsningar
Försäkringsskyddet omfattar inte:
• Skada som har samband med krig, krigsliknande

tillstånd, inbördeskrig, revolution, terroristattack
er eller uppror.

• Skada som har samband med alkohol eller nar
kotikabruk.

• Skada som uppkommit i samband med att den
försäkrade utfört eller medverkat till brottslig
handling.

• Skada som är en följd av den försäkrades grovt
vårdslösa beteende.

• Skada som har samband med atomkärnpro
cess, t ex kärnklyvning, kärnsammanslagning eller 
radioaktivt sönderfall.

3. FÖRSÄKRINGSPERIOD
Försäkringen gäller tidigast från och med efter att 
du fått skriftligt besked om att försäkring med
delats 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.

Försäkringen gäller för en månad i taget och för
nyas 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 fortsättningsförsäk 
ring till dig på grund av försäkringens art enligt 
Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104).

4. FÖRÄNDRAT FÖRSÄKRINGSBELOPP
Särskilda villkor gäller om den försäkrade utökar 
försäkringsbeloppet och vill behålla försäkringen. 

Vid tidpunkten för ansökan om att försäkringen 
skall omfatta ett högre försäkringsbelopp skall den 
försäkrade uppfylla kraven enligt punkt 1 i detta 
försäkringsvillkor. För den del som motsvarar för
höjningen av försäkringsbeloppet gäller då nya kva
lificerningstider. Om den försäkrade vid tidpunkten 
för ansökan om förhöjt försäkringsbelopp inte upp
fyller kraven enligt detta försäkringsvillkor kommer 
den nya nivån på försäkringsbelopp inte att gälla.

5. PREMIE OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP
Premien debiteras månadsvis i förskott. Du ska 
betala premien för försäkringen angiven förfallo
dag till ICA Försäkring. Dröjsmål med premien kan 
medföra att försäkringen upphör i enlighet med 
reglerna i punkt 6.2.
Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att ändra 
premien. Premieändring träder i kraft vid den 
månadsdebitering som infaller närmast 14 dagar 
efter det att meddelande om ändring ägt rum.

5.1 Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet utgör kostnaderna för ränta 
och amortering för ett gällande bolån hos i försäk
ringsbrevet angivet svenskt bolåneinstitut som för
säkrad också är låntagare för. Försäkringsbeloppet 
är minst 1 000 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).

Exempel 
• Bolånet har två låntagare där båda är försäkrade.

Försäkringstagaren har uppgivit att denne betalar 
70  % av kostnaderna. Försäkringsbeloppet för 
båda försäkrade sätts då upp till hela månads
kostnaden. Vid skada innebär det att försäk
ringstagaren max kan få ersättning med 70 % av 
försäkringsbeloppet per månad. VId skada som 
gäller medförsäkrad kan denne få ersättning med 
max 30 % av försäkringsbeloppet per månad. 

• Bolånet har två låntagare där endast en lån
tagare är försäkrad. Försäkringstagaren har upp
givit att denne betalar 70 % av kostnaderna. 
Försäkringsbeloppet sätts då till 70 % av månads

kostnaden för lånet. Förtsäkringstagaren kan vid 
skada få ersättning upp till försäkringsbeloppet.

• Bolånet har en låntagare som är försäkrad.
Försäkringstagaren har uppgivit att denne behö
ver täckning för 70 % av kostnaderna. Försäkrings
beloppet sätts då till 70 % av månadskostnaden 
för lånet. Förtsäkringstagaren kan vid skada få 
ersättning upp till försäkringsbeloppet.

6. UPPSÄGNING OCH ÅNGERRÄTT

6.1 Din rätt att säga upp försäkringen
De första 14 dagarna kan försäkringen sägas upp 
– detta är din ångerrätt och har du hunnit betala
premie så betalas den tillbaka till dig. 

Du kan därefter säga upp försäkringen när som 
helst eller från den framtida tidpunkt du själv 
anger. 

6.2 Försäkringsgivarens rätt till uppsägning
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäk
ringsavtalet till upphörande vid försäkringsperio
dens utgång, angiven i punkt 3 ovan.

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp avtalet 
om försäkringsgivaren dessförinnan har meddelat 
dig att du är i dröjsmål med betalning av pre
mien. Om försäkringsgivaren säger upp försäk
ringen på grund av utebliven premiebetalning ska 
ett meddelande om uppsägning skickas till dig. 
Uppsägningen får verkan 14 dagar efter att försäk
ringsgivaren skickat ett sådant meddelande till dig 
såvida inte premien betalas inom denna tid.

Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att inte 
erbjuda vidare återupplivning till dig på grund 
av försäkringens art enligt Försäkringsavtalslagen 
(SFS 2005:104).

Situationer då försäkringen kan 
lämna ersättning
7. HEL ARBETSOFÖRMÅGA
Försäkringen kan lämna ersättning om du under 
försäkringsperioden på grund av sjukdom eller 
olycksfall är helt förhindrad att utföra ditt arbete 
som tillsvidareanställd eller arbete som egen
företagare. Du får inte heller ha något annat 
inkomstbringande arbete och du ska kontrolleras 
regelbundet av legitimerad läkare för sjukdomen 
eller kroppsskadan.

7.1 Undantag och begränsningar
Försäkringen omfattar inte:
• hel arbetsoförmåga som inträder inom kvalifice

ringsperioden som är 30 dagar,
• sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada, som du

kände till före försäkringens tecknande,
• hel arbetsoförmåga som beror på alkohol, läke

medels, narkotikamissbruk eller självförvållad 
kroppsskada,

• hel arbetsoförmåga som beror på psykisk sjuk
dom, psykiska besvär eller stressrelaterad sjuk
dom, exempelvis depression, stress eller krisre
aktion,

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

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

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

7.2 Ersättning
Ersättning betalas med ett belopp motsvarande 
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månadskostnaden för bolånet (ränta och amor
tering) dagen närmast före skadedatum, maximalt 
upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för 
respektive försäkrad. Ersättning betalas inte avse
ende eventuella kravavgifter eller dröjsmålsränta.

7.3 Ersättningsregler
Försäkringen lämnar ersättning från och med den 
31:a dagen av sammanhängande hel arbetso
förmåga. De 30 första dagarna är s k karenstid. 
Därefter lämnar försäkringen dagersättning vilken 
motsvarar en trettiondel av ersättningen under 
den period som du är helt arbetsoförmögen. För 
varje sammanhängande period av hel arbetsoför
måga med samma diagnos lämnar försäkringen 
ersättning månadsvis i efterskott under högst  
12 månader (360 dagar). Sammanlagt kan försäk
ringen lämna ersättning i maximalt 36 månader för 
flera perioder av hel arbetsoförmåga, arbetslöshet 
samt sjukhusvistelse.

För att ersättning ska lämnas för hel arbetsoför
måga ska ICA Försäkring få ta del av läkarintyg som 
visar att du har varit helt sjukskriven från din tillsvi
dareanställning. Du ska också förse ICA Försäkring 
med övriga dokument och uppgifter som ICA 
Försäkring skäligen kan begära för att kunna ta 
beslut om rätt till ersättning.

Ersättningen betalas till kreditgivaren för att ersät
ta din månadskostnad eller lösa ditt lån. Du har 
ingen rätt att överlåta eller på annat sätt disponera 
över försäkringen eller utfallande ersättning.

7.4 Ny ersättningsperiod
När ersättning betalats för en tidigare period av 
hel arbetsoförmåga kan du få rätt till ersättning för 
en ny period om det förflutit minst:
• 30 dagar med sammanhängande arbete om 

minst 22 timmar per vecka när den bakomlig
gande orsaken till din hela arbetsoförmåga är en 
annan än den tidigare.

• 180 dagar med sammanhängande arbete om 
minst 22 timmar per vecka när den bakomlig
gande orsaken till din hela arbetsoförmåga är 
densamma som till den tidigare.

Vad som sagts ovan om återkvalificering gäller 
också när ersättning inte betalas ut om du drabbas 
av hel arbetsoförmåga inom 30 dagar från att du 
anslutit dig till försäkringen.
Ersättning utgår under de dagar som du är helt 
arbetsoförmögen. Om du under period av arbets
oförmåga återgår i arbete bryts din ersättnings
period om försöket varar i längre än 30 dagar. 
Försäkringen tillåter ett sådant försök per skade
tillfälle.

8. ARBETSLÖSHET
Försäkringen kan lämna ersättning om din tillsvi
dareanställning upphör i sin helhet på grund av 
arbetsbrist, omorganisation eller p g a att arbets
givarens verksamhet helt eller delvis läggs ner och 
du inte upprätthåller din tillsvidareanställning eller 
utför något annat inkomstbringande arbete.

8.1 Undantag och begränsningar
Försäkringen omfattar inte arbetslöshet som beror 
på:
• varsel eller uppsägning som var känt eller som du 

borde ha känt till vid anslutning till försäkrings
skyddet,

• 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, pro
jektanställning eller säsongsarbete),

• olovlig strejk eller att du begått en olaglig hand
ling,

• arbetslöshet som är frivillig.

Ersättning för arbetslöshet utgår inte heller under 
period då ersättning för hel arbetsoförmåga beta
las från denna försäkring.

8.2 Ersättning
Ersättning betalas med ett belopp motsvarande 
månadskostnaden för bolånet (ränta och amor
tering) dagen närmast före skadedatum, maximalt 
upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för 
respektive försäkrad. Ersättning betalas inte avse
ende eventuella kravavgifter eller dröjsmålsränta.

8.3 Ersättningsregler
Försäkringen lämnar ersättning från och med den 
31:a dagen av sammanhängande hel arbetsoför
måga. De 30 första dagarna är s k karenstid. 
Därefter lämnar försäkringen dagersättning som 
motsvarar en trettiondel av ersättningen under 
den period som du är helt arbetslös månads
vis i efterskott i högst 12 månader (360 dagar). 
Sammanlagt kan försäkringen lämna ersättning i 
maximalt 36 månader för flera perioder av arbets
löshet, hel arbetsoförmåga samt sjukhusvistelse.
För att ersättning ska lämnas för arbetslöshet 
ska ICA Försäkring 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, s k arbetsgivar
intyg. Du ska också förse ICA Försäkring med övri
ga dokument och uppgifter som ICA Försäkring 
skäligen kan begära för att kunna ta beslut om rätt 
till ersättning.

Ersättningen betalas till kreditgivaren för att ersät
ta din månadskostnad eller lösa ditt lån. Du har 
ingen rätt att överlåta eller på annat sätt disponera 
över försäkringen eller utfallande ersättning.

8.4 Ny ersättningsperiod
Om du tidigare fått ersättning för arbetslöshet och 
återgår i arbete kan du återkvalificera dig till ersätt
ning genom att inneha en tillsvidareanställning om 
minst 22 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 150 dagar från att du anslutit 
dig till försäkringen.
Ersättning betalas under de dagar som du är helt 
arbetslös. Om du under din arbetslöshet ges möj
lighet att arbeta bryts din ersättningsperiod om 
försöket varar i längre än 30 dagar. Försäkringen 
tillåter dig att återgå i arbete en gång per ersätt
ningstillfälle.

9. SJUKHUSVISTELSE
Försäkringen kan lämna ersättning vid sjukhusvis
telse om du som egenföretagare har varit inlagd på 
ett sjukhus med logimöjligheter och organiserade 
diagnos och kirurgiavdelningar i mer än åtta dagar. 
Konvalescenthem, vilohem eller liknande eller 
sådana avdelningar inom ett sjukhus avses inte.

9.1 Undantag och begränsningar
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 för
säkringens tecknande,

• sjukhusvistelse som beror på alkohol, läkeme
del eller narkotikamissbruk,

• 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 behandlingar som inte är medicinskt 
nödvändiga.

9.2 Ersättning
Ersättning betalas med ett belopp motsvarande 
månadskostnaden för bolånet (ränta och amor
tering) dagen närmast före skadedatum, maximalt 
upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för 
respektive försäkrad. Ersättning betalas inte avse
ende eventuella kravavgifter eller dröjsmålsränta.

9.3 Ersättningsregler
För de första åtta sammanhängande dagarna av 
sjukhusvistelse lämnar försäkringen ingen ersätt
ning, s k karenstid. Därefter lämnar försäkringen 
dagersättning som motsvarar en trettiondel av 
ersättningen under den period som du är inlagd på 
sjukhus månadsvis i efterskott i högst tolv måna
der. Sammanlagt kan försäkringen lämna ersätt
ning i maximalt 36 månader för flera perioder av 
sjukhusvistelser. För att ersättning ska lämnas på 
grund av sjukhusvistelse ska ICA Försäkring få ta 
del av läkarintyg som visar att du har varit inlagd 
på sjukhus. Du ska också förse ICA Försäkring 
med övriga dokument och uppgifter som ICA 
Försäkring skäligen kan begära för att kunna ta 
beslut om rätt till ersättning.

9.4 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 22 timmar per vecka när den bakomlig
gande orsaken till din sjukhusvistelse är en annan 
än den tidigare.

• 180 dagar med sammanhängande arbete om 
minst 22 timmar per vecka när den bakomliggan
de 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 drab
bas 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 sjuk
husvistelse ges möjlighet att arbeta bryts din 
ersättningsperiod om försöket varar i längre än  
30 dagar. Försäkringen tillåter ett sådant försök 
per skadetillfälle. Ersättningen betalas till kredit
givaren för att ersätta din månadskostnad eller 
lösa ditt lån. Du har ingen rätt att överlåta eller på 
annat sätt disponera över försäkringen eller utfal
lande ersättning.

10. OM DU VILL ANSÖKA OM ERSÄTTNING
Om du vill ansöka om ersättning genom försäk
ringen ska du lämna in skadeanmälan till ICA 
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Försäkring snarast möjligt från det att skadan 
inträffade. När du har fortsatta ersättningsanspråk 
ska du styrka din rätt till ersättning för varje ytter
ligare månad. Om du vill göra anspråk på försäk
ringsersättning måste detta ske inom tre år efter 
att du fått kännedom om att anspråket kunde 
göras gällande och i varje fall inom tio år från 
det att anspråket tidigast kunde göras gällande. 
Annars går rätten till ersättning förlorad.

11. ORIKTIGA UPPGIFTER
Du är skyldig att lämna alla upplysningar som kan 
ha betydelse för försäkringen. Du är också skyldig 
att lämna riktiga och fullständiga svar på de frågor 
som ställs till dig med anledning av försäkringens 
tecknande samt vid förnyelse. Om du under för
säkringsperioden får reda på något som kan ha 
betydelse för försäkringen ska du meddela ICA 
Försäkring utan dröjsmål. Underlåtelse att uppfylla 
upplysningsplikten kan medföra att försäkringser
sättning inte utbetalas eller utbetalas med lägre 
belopp än vad som avtalats.

12. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGVILLKOR
Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att ändra 
försäkringsvillkoren. De nya försäkringsvillkoren 
börjar gälla 30 dagar efter att skriftligt meddelande 
om ändringen skickats till dig.

13. OM DU HAR KLAGOMÅL ELLER SYN-
PUNKTER
Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är 
nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit 
bemött kan du vända dig till den som handlagt 
ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen 
ska klaras upp.

Det finns också möjlighet att vända sig till 
Klagomålsansvarig på ICA Försäkring, som ser till att 
klagomålet hanteras. För att så snabbt som möjligt 
kunna hjälpa till med klagomålet, behöver vi få 
information om skadenummer/försäkringsnummer 
samt namn och adress. Vi vill också att du beskriver 
vad det är i vårt beslut som du anser är fel.

Du når Klagomålsansvarig genom att skriva till:
Klagomålsansvarig ICA Försäkring, 504 82 Borås 
eller klagomalsansvarig.icaforsakring@ica.se.
Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ären
det men vi återkommer senast inom två veckor 
med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

Andra vägar för rådgivning och prövning
Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor 
som rör försäkring eller skadereglering genom 
att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå.  
www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 
Stockholm, Tfn 020022 58 00. Det går även bra 
att vända sig till den kommunala konsumentväg
ledningen för råd och hjälp.

Allmänna Reklamationsnämnden
Du som är privatperson har möjlighet att vända 
dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). 
ARN prövar bland annat ärenden där du inte 
är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gäl
lande skada på eller förlust av egendom, för mer 
information om vilka ärenden ARN prövar se deras 
hemsida. www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, 
Tfn 08508 860 00,
arn@arn.se
Svensk Försäkrings Nämnder:
• Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombuds

kostnadsnämnden prövar ärenden som gäller 
rättsskyddsförsäkring.

• Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som 
gäller medicinsk bedömning i sjuk och olycks

fallsförsäkring eller hem och reseförsäkring.

För mer information om vilka ärenden Svensk 
Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida, 
www.forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings 
Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, Tfn 
08522 787 20, info@ forsakringsnamnder.se

Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän 
domstol, www. domstol.se

Rättsskydd vid tvist mot försäkringsgivare
Om du har en försäkring som innehåller ett 
rättsskyddsmoment kan detta rättskydd 
även komma att gälla vid en tvist mot oss. 
Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förut
sättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Du
måste särskilt ansöka om rättsskydd i det bolag 
där du har en rättsskyddsförsäkring.

Preskription  en sammanfattning av gällande 
lagregler
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 försäkringsbolaget inom den tid som 
anges i första stycket, är fristen att väcka talan all
tid minst sex månader från det att bolaget har för
klarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister, 
går rätten till försäkringsskydd förlorad.

14. GÄLLANDE LAG
På denna försäkring tillämpas svensk rätt och tvis
ter ska avgöras i svenskt forum.

15. PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som lämnas till Försäkrings 
givaren behandlas i enlighet med gällande data 
skyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. 
Information om hur personuppgifter behandlas 
finns på www.icaforsakring.se. Om du lämnar per
sonuppgifter 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.

16. FÖRSÄKRINGSGIVARE
Försäkringsgivare enligt dessa villkor för annat 
försäkringsskydd än dödsfall, är ICA Försäkring AB,  
org.nr 556966–2975, postadress 171 93 Solna.  
ICA Försäkring AB har tillstånd från Finansinspek 
tionen att meddela skadeförsäkring och står 
under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821,  
103 97 Stockholm, telefon 08787 80 00,  
www.fi.se eller epost finansinspektionen@fi.se. 
ICA Försäkring AB:s tillstånd kan kontrolleras 
genom kontakt med Finansinspektionen.

17. DEFINITIONER
Med allvarlig sjukdom menar vi 
• Mycket omfattande funktionsnedsättning. 
• Betydande funktionsnedsättning och progredi

erande tillstånd med sannolik risk för omfattande 
försämring av funktion inom det närmsta året.  

• Efter lång tids sjukdom eller skada, fortsatt behov 
av omfattande och krävande behandling. 

• Betydande risk för mycket kraftig försämring 
inom 5 år.

Bo i Sverige: Du måste både vara folkbokförd och 

bo i Sverige för att teckna försäkring. 

Egenföretagare avser den som enligt lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring anses vara 
företagare, d v s personer som äger eller är delä 
gare – direkt eller indirekt – i näringsverksamhet 
som de är personligen verksamma i och som de 
har ett väsentligt inflytande över, och som i egen
skap av företagare utför ett arbete om minst 22 
timmar i veckan. 

Fullt arbetsför innebär att du kan fullgöra ditt 
arbete och inte uppbär sjuklön eller ersättning från 
försäkringskassan (t ex sjukpenning, aktivitetser 
sättning, sjukersättning, tidsbegränsad sjukersätt 
ning, handikappersättning eller liknande ersätt
ning) och inte har särskilt anpassat arbete eller 
lönebidragsanställning. 

Fullt frisk innebär att du ska vara fullt frisk och inte 
har någon pågående eller planerad undersökning, 
behandling eller kontroll för konstaterat eller miss
tänkt hälsobesvär. 

Försäkringsgivare se punkt 16. 

Karenstid avser den inledande period då för
säkringen inte lämnar ersättning vid skada. Hur 
lång karenstiden är kan du se under avsnittet 
”Ersättningsregler” för respektive försäkrings
händelse.

Kvalificeringsperiod är den tidsperiod, från försäk 
ringens ikraftträdande, som måste löpa ut innan 
du är berättigad att framföra krav på försäkrings 
ersättning. 

Pension avser alla typer av tidigare gällande och 
nuvarande gällande pensionsformer som t.ex. 
allmän pension, tjänstepension,. Sjukersättning, 
efterlevandepension, barnpension, omställnings
pension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg 
för pensionärer. 

Med sjukdomstillstånd menar vi av läkare diag
nosticerad sjukdom eller ett annat identifierat eller 
upplevt tillstånd av ohälsa.




