
 
   

 

  TRYGGHET 
OCH BALANS 
I ÅTERBETALNINGEN 

POP Låneförsäkring med månadspremie 

POP Bankens kredit är trygg. Som en bank nära människan har vi förståelse för förändringar  
i livets olika faser och att de för med sig nya behov och nya mål. När du besöker POP Banken  
kan vi tillsammans kartlägga ditt lånebehov och din ekonomiska situation. Vi erbjuder  
snabba och rejäla beslut om lån  och fexibilitet vid överraskande situationer.  

MED LÅNEFÖRSÄKRINGEN TRYGGAS ÅTERBETALNINGEN AV 
DITT LÅN 

Nu kan du trygga återbetalningen av mindre eller större lån med 
hjälp av Låneförsäkringen. Låneförsäkringen hjälper dig att sköta 
lånet också när livet inte fyter enligt planerna. Dina inkomster 
kan tillfälligt minska t.ex. på grund av sjukdom, olycksfall eller ar-
betslöshet. Med hjälp av Låneförsäkringen bibehåller du den eko-
nomiska balansen för dig och din familj också under svåra tider. 

VAD ÄR LÅNEFÖRSÄKRINGEN? 

Nu kan du till exempel för bostadslånet och även för vilket 
annat lån som helst få en Omfattande Låneförsäkring med må-
nadsbetalning. Låneförsäkringen kan bifogas ett skuldebrevslån 
där 

• lånetiden är högst 15 år 
• lånebeloppet eller beloppet av den del av ett lån eller det totala  
beloppet av fera lån som ska skyddas genom Låneförsäkringen 
med månadsbetalning kan högst vara 150 000 € 
• återbetalningen sköts i månadsrater på högst 1 350 €mån. 

Låneförsäkringen beviljas av AXA som har specialiserat sig på 
försäkringar i samband med lån. Ytterligare information om 
företaget fnns på broschyrens sista sida. 

VAD TÄCKER LÅNEFÖRSÄKRINGEN?  

I Låneförsäkringen ingår skydd för den av de försäkrade som först 
nämns i försäkringsansökan för hela lånetiden. 

• arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall (sjuk- 
ledighet) och 
• arbetslöshet (endast för löntagare) eller sjukhusvård (endast 
för företagare) och 
• dödfall  eller bestående men på grund av olycksfall. 

Om försäkringen tecknas även för maka/make eller för en annan 

låntagare (medförsäkrad i försäkringsansökan) har den personen 
skydd för hela lånetiden vid dödsfall och bestående men på grund 
av olycksfall. 

VAD ERSÄTTER FÖRSÄKRINGEN?   

Vid arbetsoförmåga, arbetslöshet eller sjukhusvård betalas 
ersättningar som grundar sig på den månadsrat som anges i 
försäkringsansökan. Vid dödsfall och bestående men på grund av  
olycksfall ersätts det kvarstående lånekapitalet enligt beräkning-
en i bilagan med försäkringsansökan. 

Exempel på ersättning: 
En ung man tar ett lån på 70 000 euro för att byta bostad. Må-
nadsraterna för lånet är 786 euro/mån och han skyddar det med 
låneförsäkringen. Tre år efter att han tagit skyddet blir han upp-
sagd på grund av produktionsmässiga  och ekonomiska orsaker. 
Efter uppsägningen följer en period av arbetslöshet i 10 månader.  

Lön (netto) som dagpenningen grundar sig på  2 555 € 
 Inkomstrelaterad dagpenning (brutto) 1 896 € 

 Förskottsinnehållning 531 € 
Inkomstrelaterad dagpenning (netto)  1 365 € 
Ersättning från Låneförsäkringen (brutto)  786 € 
Förskottsinnehållning  220 € 

 Ersättning från Låneförsäkringen (netto)  566 € 

Efter skatt är den inkomstrelaterade dagpenningen 1365 euro och 
försäkringsersättningen som betalas på grund av arbetslöshet 
är 566 euro, dvs. totalt 1931 euro. Med hjälp av Låneförsäkringen 
klarar mannen lättare av att betala lånet trots arbetslösheten. 



  

VILLKOR FÖR LÅNEFÖRSÄKRINGEN  

Låneförsäkringen tecknas i samband med ett låneavtal, men den 
kan också beviljas för en gammal kredit. Maximibeloppet för en 
eller fera skyddade krediter för en kund kan vara högst 150 000 €.  

Omfattande Låneförsäkring kan beviljas om den försäkrade som 
nämns först i försäkringsansökan 

• är 18–59 år 
• är frisk 
• har arbetat i arbets- eller tjänsteförhållande eller bedrivit 
företagsverksamhet utan avbrott de senaste 6 månaderna och 
arbetet fortgår 
• inte är borta från förvärvsarbetet på grund av olycksfall, sjuk-
dom eller skada 
• inte är medveten om kommande  arbetslöshet eller permitte-
ring 

Makan/maken eller den andra låntagaren (den medförsäkrade i 
försäkringsansökan) ska uppfylla följande villkor 

• 18–59 år 
• frisk 

Med frisk avses här att du för närvarande inte har något besvär  
eller någon skada, någon sjukdom eller kronisk eller återkomman-
de sjukdom och att du inte på grund av sådana sökt läkar- 
undersökning eller läkarvård under de 12 månader som föregår  
dateringen av försäkringsansökan och att du inte är medveten om 
behov av sådan undersökning eller vård. 

Om beloppet av den kredit som ska skyddas över- 
stiger 85 000 euro krävs det dessutom att den försäkrade aldrig 
har haft någon sjukdom i hjärnans blodkärl, någon hjärnblodså-
dersjukdom, hjärtinfarkt eller cancer. 

Med läkarvård avses bl.a. fortgående  medicinering, , sjukhusvård 
eller  läkarbesök. 

Med sjukdom avses inte sedvanliga förkylningar, magont eller  
övriga tillfälliga och kortvariga besvär. 

SKYDD VID AR  BETSOFÖRMÅGA (SJUKLEDIGHET)   

När en arbetsoförmåga (sjukledighet) som på grund av sjukdom 
eller olycksfall utan avbrott har pågått 30 dagar betalas ersätt-
ning på grund av arbetsoförmåga för varje därpå följande dag av   
arbetsoförmågan. Ersättningen räknas ut som dagsersättning 
på de verkliga dagarna av arbetsoförmåga. Dagsersättningen är  
1/30 av den månadsrat som anges i försäkringsansökan.  Om den 
tillfälliga arbetsoförmågan fortsätter betalas ersättningen tills 
den försäkrade återvänder till arbetet eller försäkringen upphör. 

För samma sjukdom eller olycksfall betalas ersättning för arbets-
oförmåga för högst 12 månader (360 dagar) och för fera olika 
sjukdomar eller olycksfall betalas ersättning för arbetsoförmåga 
för totalt högst 36 månader (1080 dagar). 

Månadsersättningarna är beskattningsbar förvärvsinkomst. När  
ersättning söks ska den försäkrade ha läkarintyg över arbetsoför-
mågan. Skyddet vid arbetsoförmåga gäller såväl  löntagare som 
företagare. 

Man kan inte få ersättning om orsaken till arbetsoförmågan 
(sjukledigheten) till exempel är någon av följande: 

• ryggbesvär eller motsvarande besvär som inte kan konstateras  
medicinskt 
• graviditet, förlossning, missfall eller abort 
• bruk av alkohol eller läkemedel som inte ordinerats av läkare 
• psykiatrisk sjukdom eller symptom eller annan störning i den 
mentala hälsan eller stressrelaterat tillstånd 
• tjänstgöring i fredsbevarande uppdrag. 

De kompletta ersättningsbegränsningarna fnns i försäkrings-
villkoren punkt 6.5. 

SKYDD VID ARBETSLÖSHET 

Grunden för ersättning vid arbetslöshet är att den försäkrades 
arbete eller tjänsteförhållande upphör av produktionsmässiga 
eller ekonomiska orsaker. Dessutom ska det ha förfutit minst 60 
dagar sedan försäkringen började när den försäkrade får vetskap 
om arbetslöshet och därpå blir arbetslös. Den försäkrade ska 
vara arbetslös och registrerad som arbetslös arbetssökande på 
arbetskraftsbyrån. 

Efter att arbetslösheten oavbrutet pågått 30 dagar, räknat från 
det att självrisktiden för arbetslöshetsdagpenningen börjat, 
betalas ersättning ut för varje därpå följande arbetslöshetsdag. 
Ersättningen räknas ut som dagsersättning på de verkliga dagar-
na av arbetslöshet.  Dagsersättningen är 1/30 av den månadsrat 
som anges i försäkringsansökan.  Om arbetslösheten fortsätter  
betalas ersättning tills arbetslösheten eller försäkringen upphör. 

Arbetslöshetsersättning betalas totalt för högst 24 månader (720 
dagar) dock så att, efter att arbetslöshetsersättning har betalats 
ut för 12 månader (360 dagar) krävs det för följande ersättning 
att den försäkrade har arbetat oavbrutet i 6 månader. 

Månadsersättningarna är beskattningsbar förvärvsinkomst. Ar-
betslöshetsskyddet gäller endast löntagare. 

Ersättning betalas till exempel inte ut 
• om den försäkrade blir permitterad 
• om den försäkrade är företagare eller är anställd i en familje-
medlems eller ett närståendes  företag 
• om den försäkrade upprepade gånger arbetat i ett yrke där  
säsongarbetslöshet förekommer regelbundet 
• om den försäkrades arbetslöshet är självförvållad eller fri- 
villig, inklusive situationer där den försäkrade sagt upp sig för  
att få uppsägningsersättning av arbetsgivaren 
• om den försäkrade blir arbetslös på grund av att ett tidsbe- 
stämt arbetsavtal, en tidsbestämd tjänst eller ett tidsbestämt 
tjänsteförhållande upphör 
• om den försäkrade genomför frivilliga studier med stöd av en 
arbetslöshetsförmån 
• för den tid som den försäkrade får eller är berättigad att få lön 
för uppsägningstid eller semesterersättning. 

De kompletta ersättningsbegränsningarna fnns i försäkrings- 
villkoren punkt 7.6. 

SKYDD VID SJUKHUSVÅRD 

För att få ersättning för vård på sjukhus ska den försäkrade 
vårdas på sjukhus och och sjukhusvården varar minst under  en 
övernattning (1) natt. Då betalas en summa som motsvarar den 
månadsrat som anges i försäkringsansökan. Om sjukhusvår-
den fortsätter betalas ersättning för varje påföljande vårddag 
på sjukhus. Ersättningen räknas ut som dagsersättning på de 
verkliga dagarna av sjukhusvård. Dagsersättningen är 1/30 av den 
månadsrat som anges i försäkringsansökan.  Om sjukhusvården  
fortsätter betalas ersättning tills sjukhusvården eller försäkringen 
upphör. 

För samma sjukdom eller olycksfall som leder till sjukhusvård 
betalas ersättning för sjukhusvård för högst 12 månader (331 
dagar) och för fera olika sjukdomar eller olycksfall som leder till 
sjukhusvård betalas ersättning för sjukhusvård för totalt högst 36 
månader (993 dagar). 



 

 

 

 

  

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Månadsersättningarna är beskattningsbar förvärvs-
inkomst. Skyddet för sjukhusvård gäller endast personer som 
utövar företagsverksamhet. 

Ersättningsbegränsningarna är i övrigt de samma som gäller 
skyddet vid arbetsoförmåga utom att skyddet för sjukhusvård 
dessutom har en begränsning som gäller kosmetisk vård eller 
skönhetsvård. De kompletta ersättningsbegränsningarna fnns i 
försäkringsvillkoren punkt 8.5. 

SKYDD VID BESTÅENDE MEN PÅ  GRUND AV  OLYCKSFALL   

Om någondera av de försäkrade skadas och får bestående 
men på grund av olycksfall (invaliditetsgrad minst 50 %, vilket 
motsvarar invaliditetsklass 10 i  beslut om invaliditetsklassifce-
ring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar) 
under försäkringens giltighetstid ersätter Låneförsäkringen det 
lånekapital som återstår, enligt den beräkning som bifogats med 
försäkringsansökan, den dag när ett bestående men på grund av  
olycksfall konstateras. Dessutom ersätts för högst tre månader  
omedelbart före den dag när skadan konstaterats de månadsra-
ter av lånet som anges i försäkringsansökan. 

Bestående men fastställs tidigast 12 månader efter olycksfallet 
om det inte med säkerhet tidigare kan fastställas att menet är  
bestående och oåterkalleligt. Ett bestående men ska uppkomma 
och vara minst 50 % inom 24 månader efter olycksfallet. 

Om båda försäkrade skadas och får bestående men på grund av  
olycksfall i samma olycka är båda berättigade till hälften av den 
ovan nämnda ersättningen. 

Ersättning betalas inte ut om orsaken till skadan till exempel är: 
• operation eller annan medicinsk åtgärd om den inte utförts för  
att vårda en skada på grund av olycksfall 
• förgiftning vid bruk av alkohol, läkemedel eller annat berus-
ningsmedel  
• deltagande i fredsbevarande uppdrag. 

De kompletta ersättningsbegränsningarna fnns i försäkrings- 
villkoren punkt 9.4. 

SKYDD VID DÖDSFALL 

Om någondera av de försäkrade dör under försäkringens gil-
tighetstid ersätter Låneförsäkringen det lånekapital som enligt 
den beräkning som bifogats försäkringsansökan var kvar på den 
försäkrades dödsdag och de obetalade månadsraterna för högst 
3 månader omedelbart före dödsfallet enligt det belopp som 
anges i försäkringsansökan. Om de försäkrade avlider samtidigt 
har varderas förmånstagare rätt till hälften av dödsfallsersätt-
ningen. 

Ersättningen pantsätts i POP Banken som säkerhet för det kapi-
talsaldo, de räntor och de övriga kostnader som anges i försäk-
ringsansökan. 

Ersättning betalas dock inte ut om den försäkrade begår själv-
mord inom 12 månader efter att försäkringen 
börjat. 

De kompletta ersättningsbegränsningarna fnns i försäkrings-
villkoren punkt 10.2. 

FÖRSÄKRINGSPREMIE 

Försäkringspremien vid individuellt skydd är 8,9 % av den försäk-
rade månadsraten. Vid ett parskydd som tagits tillsammans med 
makan/maken eller en annan låntagare är försäkringspremien 9,9 
% av den försäkrade månadsraten. Eftersom försäkringsgivarens 

ansvar vid arbetslöshetsskyddet börjar först 60 dagar efter att 
försäkringsavtalet har trätt i kraft debiteras premien för skyd-
det vid arbetslöshet först efter det att skyddet har trätt i kraft. 
Försäkringspremierna visas i kalkylen för amortering av lånet.  
Försäkringspremien debiteras månatligen genom e-faktura från 
ditt konto på den förfallodag du väljer. 

FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSTID 

Försäkringen träder i kraft från den dag som nämns i försäk-
ringsansökan under förutsättning att den beviljas av AXA. Den 
försäkrade får försäkringsbrevet och försäkrings-
villkoren per post. 

Försäkringen gäller för den försäkringsperiod som anges i försäk-
ringsbrevet och upphör i allmänhet den dag som anges i försäk-
ringsansökan och försäkringsbrevet. En förteckning över de övriga 
fall där försäkringen upphör fnns i försäkringsvillkoren punkt 4.2. 

UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN 

Försäkringstagaren kan skriftligen säga upp försäkringen. Då 
försäkringen är pantsatt som säkerhet till banken måste banken 
ge sitt samtycke i egenskap av pantförvaltare till åtgärder som 
reducerar bankens rättigheter, såsom till exempel uppsägning av 
försäkringen. AXA har rätt att säga upp Låneförsäkringen under 
giltighetstiden om försäkringstagaren medvetet eller av oakt-
samhet har lämnat felaktiga uppgifter vid tecknandet av för-
säkringen, ifall detta skulle ha lett till att AXA inte hade beviljat 
försäkringen om korrekta uppgifter hade funnits till handa. 

SÖKANDE AV ERSÄTTNING 

Blanketter för ansökan om ersättning fås på POP Bankens kontor 
eller av AXA. På blanketterna fnns det noggranna anvisningar 
om de dokument som ska bifogas ansökan. Mer information om 
behandlingen av ersättning ges vid behov även av AXAs ersätt-
ningstjänst, tfn 010 802 84. Ersättning för arbetsoförmåga, 
arbetslöshet och sjukhusvård kan även sökas på webbtjänsten: 
http://clp.partners.axa/f. 

BESKATTNING AV FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 

Månadsersättningarna vid arbetsoförmåga, arbetslöshet och 
skyddet för sjukhusvård är skattepliktig förvärvsinkomst, på vil-
ken försäkringsbolaget verkställer förskottsinnehållningen. 

Engångsersättningen vid bestående men på grund av olycksfall är 
skattefri för den försäkrade. Ersättningen vid dödsfall är skattefri till 
den del som den gäller det återstående kreditkapitalet. En eventuell 
överstigande del beskattas som annan dödsfallsersättning. Uppgif-
terna baserar sig på den senaste gällande skattelagstiftningen. 

ÄNDRINGSSÖKANDE 

Den som är missnöjd med ett beslut som avgetts av  försäk-
ringsbolaget eller med försäkringsbolagets eller dess represen-
tants verksamhet bör i första hand kontakta försäkringsbolaget 
för att klara upp ärendet. Vid problem får man hjälp av FINE. Vid 
meningsskiljaktigheter mellan försäkringstagaren och försäkrings-
bolaget ges i enskilda fall rekommendationer av Försäkringsnämn-
den som är specialiserad på försäkringsärenden. Alternativt kan 
meningsskiljaktigheter behandlas av Konsumenttvistenämnden. 

Meningsskiljaktigheter mellan en försäkringstagare och försäk-
ringsbolaget avgörs i sista hand av en allmän domstol. Talan ska 
väckas inom tre år efter att parten fått skriftligt besked om för-
säkringsbolagets beslut och inom den nämnda tidsfristen vid den 
tingsrätt i Finland där parterna har sin hemort. Efter tidsfristen 
föreligger inte längre talerätt. 

http://clp.partners.axa/fi


 

  

   

   

 

 

 

 
  

 
 
 

FINE: 
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tfn (09) 685 0120 

Konsumenttvistenämnden: 
PB 306, 00531 Helsingfors, tfn 010 366 5200. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

AXA hanterar personuppgifter i enlighet med gällande person-
uppgiftslagstiftning och försäkringsavtalslag. AXAs dataskydds-
beskrivning och övriga dataskyddsinformation fnns att läsa på 
adressen se.clp.partners.axa/home-se/sekretesspolicy. 

GÄLLANDE LAG 

På Låneförsäkringen tillämpas Finlands lag. 

INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSGIVAREN OCH DESS OMBUD 

Försäkring vid dödsfall och bestående men på grund av olycksfall 
beviljas av försäkringsbolaget AXA France VIE - Filial - Finland 
(FO-nummer 2922515-8). Försäkring vid arbetsoförmögenhet, 
arbetslöshet och sjukhusvård beviljas av AXA France IARD - 
Filial- Finland (FO-nummer 2922649-2). AXA France Vie – privat 
aktiebolag som registrerats i Nanterres företagsregister med 
numret 310 499 959, AXA France IARD - privat aktiebolag som 
registrerats i Nanterres företagsregister med numret 722 057 460. 
Bolagens hemort är Nanterre i Frankrike. Bolagens huvudkontor: 
313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Fransk 
försäkringslag tillämpas på bolagen och Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Ce-
dex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/ utövar 
tillsyn över dem. 
Bolagen representeras i Finland av och försäkringen beviljas av 
AXA France IARD – Filial – Finland (2922649-2) och AXA France 
VIE - Filial – Finland (2922515-8). De fnska flialerna har registre-
rats i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och register-
styrelsen. Tillsyn över de fnska flialerna utövas av Finansinspek-
tionen, PB 103, 00101 Helsingfors, Tel. 09 183 51 , 
www.fnanssivalvonta.f. 

POP andelsbankerna fungerar som ombud och förmedlare för 
försäkringsbolagen. Ingen av parterna äger över 10 % av 
varandras kapital eller röstetal. Ombuden är registrerade i 
Finansinspektionens register för försäkringsförmedlare. 
Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen. 
Ombudet betalas provision enligt premierna och möjligen en del 
av premieintäkten. 
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BEKANTA DIG MED FÖRSÄKRINGSVILLKOREN 

Denna broschyr är inte en komplett produktbeskrivning och er-
sätter inte försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkoren och ytterliga-
re information får du på POP Banken eller genom att ringa AXAs 
försäkringstjänst 010 80 2844. 

Nära dig 

http://clp.partners.axa/fi
www.finanssivalvonta.fi
https://acpr.banque-france.fr

