
ICA Låneskydd Plus – Komplett låneskydd
Om du väljer ICA Låneskydd Plus får du en frivillig trygghetsförsäkring 
för dig som har lån utan säkerhet i ICA Banken. ICA Låneskydd Plus 
hjälper dig med återbetalning av lånet om du skulle drabbas av ofrivil-
lig arbetslöshet eller bli helt arbetsoförmögen på grund av olycksfall 
eller sjukdom. Vid dödsfall löser låneskyddet den avlidnes hela åter-
stående skuld. För dig som är egenföretagare gäller sjukhusvistelse  
i stället för arbetslöshet.

ICA Låneskydd – Endast livsskydd
Om du endast vill ha en försäkring som löser hela din återstående 
låneskuld i händelse av dödsfall väljer du istället ICA Låneskydd på 
nästa sida. 

Vad omfattar och ersätter låneskyddet?
Arbetslöshet

Låneskydd gäller vid ofrivillig arbetslöshet på grund av arbetsbrist 
från heltidsarbete som du haft i minst 12 månader före den sista 
arbetsdagen. Ersättningen motsvarar ett belopp lika med lånets 
aviserade månadskostnad enligt kreditavtalet, dagen närmast före 
skadedatum och upp till maximalt 20 000 kronor per månad.

Hel arbetsoförmåga

Låneskydd gäller vid arbetsoförmåga som drabbar dig under en  
period av heltidsarbete. Ersättningen motsvarar ett belopp lika med 
din utestående månadskostnad enligt kreditavtalet, dagen närmast 
före skadedatum och upp till maximalt 20 000 kronor per månad.

Sjukhusvistelse

Gäller endast för egenföretagare – du som är egenföretagare har 
detta skydd istället för arbetslöshet. Försäkringen betalar hela må-
nadskostnaden vid en längre sjukhusvistelse, upp till 20 000 kronor 
per månad. 7 dagars karens gäller. 

Dödsfall

Vid dödsfall ges ett belopp lika med den avlidnes utestående skuld till 
ICA Banken, enligt kreditavtalet vid tidpunkten för dödsfallet.

Vem kan teckna ICA Låneskydd Plus eller  
ICA Låneskydd?
Du som är:

•  under 61 år gammal
•   bor i Sverige och har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar 

per vecka eller är egenföretagare med f-skattsedel
•  är fullt frisk och fullt arbetsför
•   inte har kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada 

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

Hur länge gäller låneskyddet?
Skyddet börjar gälla när du som försäkringstagare meddelas och 
under förutsättning att du som försäkringstagare betalar premien 
senast på förfallodagen. Premien betalas månadsvis och låneskyddet 
gäller för en månad i taget och förnyas automatiskt från månad till 
månad om det inte har:

•   sagts upp av dig som försäkringstagare eller av försäkringsgivaren 
enligt svensk lag

•   upphört i enlighet med att:
  – lånet återbetalats i dess helhet 
  – lånet upphört på grund av uppsägning eller annan grund 
  – du som försäkringstagare har fyllt 65 år 
  – du som försäkringstagare avlider innan 65 års ålder 
  – du som försäkringstagare går i pension
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 ICA Låneskydd 
– en extra trygghet för dig och din familj

Du som har lån utan säkerhet i ICA Banken kan komplettera ditt lån med ett låneskydd. En trygg investering som hjälper dig med återbetalningen 
av lånet vid ofrivillig arbetslöshet, sjukdom/olycksfall och dödsfall. Du väljer själv mellan ICA Låneskydd Plus eller ICA Låneskydd. Försäkringen 
kan tecknas för två gemensamma låntagare till samma premie. Ersättningen reduceras då till 50 procent per försäkringstagare.

ANSÖKAN OCH VILLKOR PÅ NÄSTA SIDA →

ICA Banken AB, SE-504 82 Borås, säte: Stockholm, org. nr: 516401-0190, tel. 033-47 47 90, www.icabanken.se



Ytterligare information om försäkringen och försäkringsförmedlingen hittar du på www.icabanken.se, klicka på försäkring. När du tecknat försäkringen får du ett 
försäkringsbrev med information och fullständiga villkor.

VÄNLIGEN SKRIV TYDLIGT. 

Jag/vi intygar att jag/vi är under 61 år, bor i Sverige och har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka eller är egen-
företagare med F-skattesedel, 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 och inte uppbär någon typ av  
pension.

Jag/vi intygar också att vi har tagit del av förköpsinformationen som tillhör detta avtal, produktfaktablad (om jag/vi valt ICA För-
säkring Låneskydd Plus), förhandsinformation avseende försäkringsdistribution, samt informationen enligt lagen om distansavtal 
utanför affärslokaler.

Bifoga ansökan tillsammans med ditt skuldebrev. 
Du kan även posta ansökan till: Frisvar, ICA Banken AB, 500 077 900. 508 00 Borås. ICA Banken står för portot.

Personnummer sökande 1 

Personnummer sökande 2 

Namnteckning sökande 1

Datum

Namnteckning sökande 2

Datum

Sätt kryss i rutan för det låneskydd du söker. 
OBS! Välj endast ett alternativ .

Ärendenummer/Lånenummer (Obligatorisk uppgift, se skuldebrevet eller månadsavin)

ICA Låneskydd Plus ICA Låneskydd

Ansökan  ICA Låneskydd Plus/ICA Låneskydd

ICA Banken AB, SE-504 82 Borås, säte: Stockholm, org. nr: 516401-0190, tel. 033-47 47 90, www.icabanken.se
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ICA Banken AB, SE-504 82 Borås, säte: Stockholm, org. nr: 516401-0190, tel. 033-47 47 90, www.icabanken.se

ICA Låneskydd Plus/ICA Låneskydd

Förköpsinformation
Förköpsinformation är något du har rätt att ta del av enligt lag.

Försäkringens innehåll
Du kan välja mellan ICA Låneskydd Plus  eller ICA Låneskydd.

ICA Låneskydd Plus är en frivillig trygghetsförsäkring för dig som har lån utan säkerhet i ICA Banken. Låneskyddet hjälper dig 
med återbetalning av lånet om du skulle drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller bli helt arbetsoförmögen på grund av olycks-
fall eller vid sjukdom. Vid dödsfall löser låneskyddet hela den avlidnes återstående skuld.
ICA Låneskydd är alternativet för dig som endast vill ha dödsfallsskydd.

Vad omfattar och ersätter låneskyddet?
Arbetslöshet
Låneskyddet gäller vid ofrivillig arbetslöshet på grund av arbetsbrist från en tillsvidaretjänst som du innehaft under 12 månader 
före den sista arbetsdagen. Ersättningen motsvarar ett belopp lika med lånets aviserade månadskostnad enligt kreditavtalet, 
dagen närmast före skadedatum och upp till maximalt 20 000 kronor per månad. Låneskyddet täcker inte uppsägning eller 
varsel som du känt till eller borde ha känt till vid tecknandet, eller om du blir uppsagd eller varslad inom 150 dagar därefter 
och inte heller om du säger upp dig själv. 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.

Hel arbetsoförmåga
Låneskyddet gäller vid arbetsoförmåga (dvs hel sjukskrivning) som drabbar dig under en period av heltidsarbete. Ersättningen 
motsvarar ett belopp lika med din utestående månadskostnad enligt kreditavtalet, dagen närmast före skadedatum, upp till 
maximalt 20 000 kronor per månad. Försäkringen lämnar ersättning från och med den 31:a dagen av sammanhängande hel 
arbetsoförmåga. De 30 första dagarna är s k karenstid. Låneskyddet omfattar inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som 
du kände till när skyddet tecknades, och inte heller hel arbetsoförmåga som inträder inom 30 dagar därefter. Detta gäller 
såväl tillsvidareanställda som egenföretagare. 

Sjukhusvistelse för egenföretagare
Gäller endast för egenföretagare som har detta skydd istället för arbetslöshet. Ersättningen motsvarar ett belopp lika med  
lånets aviserade månadskostnad enligt kreditavtalet, dagen närmast före skadedatum och upp till maximalt 20 000 kronor 
per månad. 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.

Dödsfall
Vid dödsfall ges ett belopp lika med den avlidnes utestående skuld till ICA Banken, enligt kreditavtalet vid tidpunkten för 
dödsfallet upp till maximalt 500 000 kronor. Låneskyddet omfattar inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som leder till 
dödsfall och som var känt 12 månader innan skyddet tecknades. Om ni är två låntagare omfattas ni av försäkringen till samma 
premie. Ersättningen reduceras dock till 50 procent per person vid ersättningsbar skada. Om ni är två låntagare som vill  
omfattas av försäkringen måste ni meddela ICA Banken.

Allmänna begränsningar 
Hel arbetsoförmåga
• Sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada, som den försäkrade kände till inom 12 månader närmast före  

försäkringens tecknande. 
• Psykisk sjukdom samt nervösa eller andra psykiskt relaterade sjukdomstillstånd.
• Rygg– eller nackbesvär och därmed sammanhängande tillstånd. 
• Vissa komplikationer vid graviditet och förlossning. 
• Hel arbetsoförmåga som inträder inom 30 dagar från det att du anslutits till försäkringsskyddet.
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Arbetslöshet
• Uppsägning eller varsel som var känt vid tecknandet.
• Uppsägning som den försäkrade underrättats om inom 150 dagar från det att den försäkrade anslutits till försäkringsskyddet

(så kallad kvalificeringsperiod).
• Naturlig avgång eller att anställningen varit tidsbegränsad (t ex vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongs- 

betonat arbete).
• Arbetslöshet vilken är frivilligt orsakad.

Egenföretagare omfattas inte av arbetslöshetsskyddet och förvärvsarbetande med tillsvidareanställning omfattas inte av den 
särskilda ersättningen vid sjukhusvistelse. 

Du bör läsa villkoren för att ta del av samtliga undantag och begränsningar.

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

Försäkringens pris
Premien styrs av storleken på ditt lån. För ICA Låneskydd Plus betalar du 7,25 procent på utestående månadskostnad samt 
0,3 procent på den utestående totala skulden. Premien för ICA Låneskydd är 0,3 procent på den utestående totala 
skulden. Om ni är två låntagare som anmält er till försäkringen omfattas ni av försäkringen till samma premie. 
Ersättningen reduceras dock till 50 procent per person vid ersättningsbar skada.

Vem kan teckna försäkringen?
Du som är privatperson och:
• är folkbokförd och bosatt i Sverige
• har tecknat kreditavtal hos ICA Banken
• är 18–60 år.
• är tillsvidareanställd och har tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka (gäller ej ICA Låneskydd)
• är fullt frisk och fullt arbetsför och ej uppbär någon form av pension
• inte har kännedom om existerande allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada
• inte är medveten om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet (gäller ej ICA Låneskydd)

Du som är egenföretagare och:
• är folkbokförd och bosatt i Sverige
• har tecknat kreditavtal hos ICA Banken
• är mellan 18–60 år
• innehar F-skattesedel
• är fullt frisk och fullt arbetsför och ej uppbär någon form av pension
• inte har kännedom om existerande allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada

När gäller försäkringen?
Försäkringen börjar gälla vid tidpunkten för försäkringens tecknande och gäller under förutsättning att premien betalas 
senast på förfallodagen.

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

Hur ansluter du dig till försäkringen?
För att teckna försäkringen:
Du kan teckna ICA Låneskydd Plus eller ICA Låneskydd i samband med att du ansöker om lån hos ICA Banken via telefon.  
Du kan även ansöka om ICA Låneskydd Plus och ICA Låneskydd via telefon eller via pappersansökan efter att lånet är beviljat.

Dina skyldigheter som kund
Du är också skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på de frågor som har ställts eller ställs till dig med anledning av 
försäkringens tecknande, ändring av försäkringen och vid skaderegelering. Oriktiga uppgifter kan medföra att försäkringser-
sättning inte utbetalas eller utbetalas med lägre belopp än vad som avtalats. Oriktiga uppgifter kan också leda till uppsägning 
av försäkringen.

ICA Banken AB, SE-504 82 Borås, säte: Stockholm, org. nr: 516401-0190, tel. 033-47 47 90, www.icabanken.se
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Ångerrätt och uppsägning
Ångerrätten är 30 dagar och löper tidigast från den dag då du har mottagit försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Under  
ångerrätten kan försäkringen sägas upp per telefon genom att du hör av dig till ICA Banken på tel 033-47 47 90 eller skriftligen  
till ICA Banken AB, 504 82 Borås. Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie. Har du erlagt premie  
återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt.

Du kan även skriftligen säga upp försäkringen när som helst efter att ångerfristen har löpt ut eller från den tidpunkt du själv 
anger. Försäkringen upphör dock att gälla tidigast den sista dagen i den månad Banken mottager uppsägningen eller den sista 
dagen i den månad du vill att försäkringen ska upphöra att gälla. Du säger upp försäkringen skriftligen till Banken genom att 
skicka meddelande om uppsägning till ICA Banken adress ovan.

Klagomål
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 Vi kan behöva lite tid på oss 
att fatta beslut i ärendet 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 0200-22 58 00. Det går även bra att vända sig till 
den kommunala konsumentvägledningen 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 gällande 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 08-508 860 00, arn@arn.se.

Svensk Försäkrings Nämnder:
• Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring. 
• Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring 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 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se.

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

Rättsskydd vid tvist mot ICA Försäkring
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 förutsättningar 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 alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. 
Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

Frågor och skadeanmälan
Har du frågor om försäkringen är du välkommen att ringa till ICA Banken på telefon 033-47 47 90. Skadeanmälan hittar du på 
icabanken.se.

Villkor
Fullständiga villkor hittar du under respektive försäkringsprodukt på www.icabanken.se. Du bör ta del av villkoren innan du 
tecknar försäkring. Skriv gärna ut dem och spara dem eller spara dem på din dator. När du tecknat försäkringen sänds  
försäkringsvillkor hem till dig.

ICA Banken AB, SE-504 82 Borås, säte: Stockholm, org. nr: 516401-0190, tel. 033-47 47 90, www.icabanken.se
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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 Finansinspektionen att meddela skadeförsäkring och står under 
tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, www.fi.se eller e-post finansinspektionen@fi.se. 
ICA Försäkring AB:s tillstånd kan kontrolleras genom kontakt med Finansinspektionen.

Försäkringsgivare enligt dessa villkor för dödsfallsskydd (livförsäkringen) är AXA France Vie Sweden filial (5164115080). Filialen 
har registrerats i Bolagsverkets register. Den svenska filialen står under Finansinspektionens tillsyn, www.fi.se. Kontaktuppgifterna 
till den svenska filialen är AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm. E-post clp.se.kundservice@partners.axa. Tel. 08-502 520 71. Företaget 
är filial till AXA France Vie – privat aktiebolag och som registrerats i Nanterres företagsregister med numret 310 499 959.  
Bolagets hemort är Nanterre i Frankrike. Bolagets huvudkontor: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. 
Fransk försäkringslag tillämpas på bolaget och Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris 
Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00 utövar tillsyn över det.

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till ICA Försäkring behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets rikt- 
linjer. Information om hur personuppgifter behandlas finns på www.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.

Vi rekommenderar dig att skriva ut och spara detta dokument.
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ICA Banken Låneskydd Plus 
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: ICA Försäkring AB och AXA France Vie Sweden filial, del av AXA 
Produkt: Låneskyddsförsäkring förmedlad av ICA Banken AB

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i villkor och förköpsinformation.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Frivillig gruppförsäkring som  kan lämna ersättning för kreditavtalets månadsbetalningar, ränta och amortering, på upp till 20 000 kr 
om du skulle drabbas av hel arbetsoförmåga, arbetslöshet till följd av arbetsbrist eller sjukhusvistelse. Vid dödsfall löser försäkringen 
ditt lån inklusive ränta till ICA Banken AB upp till 500 000 kronor. 

Vad ingår i försäkringen?
 arbetslöshet till följd av arbetsbrist

 100% sjukskrivning till följd av sjukdom  
eller olycksfall

 vid dödsfall kan försäkringen ersätta hela 
din utestående skuld till ICA Banken AB vid 
tidpunkten för dödsfallet, dock maximalt 
500 000 kr.

 sjukhusvistelse (egenföretagare)

 för att få ersättning beviljad för 
arbetslöshet som egenföretagare skall din 
arbetslöshet bero på att företaget gått i 
konkurs eller trätt i likvidation. Du skall 
också ha haft din huvudsakliga inkomst 
från företaget under minst 12 månader 
innan företaget gick i konkurs eller trädde  
i likvidation.

Vad ingår inte i försäkringen?
 sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du 

kände till före försäkringens tecknande

 arbetsoförmåga som beror på psykisk sjukdom, 
psykiska besvär eller stressrelaterad sjukdom

 varsel eller uppsägning, som du kände till 
eller som du borde ha känt till vid ansökan om 
anslutning till försäkringsskyddet

 period av arbetsoförmåga, då ersättning för 
arbetslöshet utbetalas från denna försäkring och/
eller arbetsoförmåga som är på mindre än 100 %

 arbetslöshet som är frivillig, och/eller – period av 
arbetslöshet då ersättning för arbetsoförmåga 
utbetalas från denna försäkring

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?

 sjukskrivning eller sjukhusvistelse, som inträder 
inom kvalificeringstiden som utgör 30 dagar från 
försäkringens startdatum

 uppsägning, som du har underrättats om 
inom kvalificeringstiden som är 150 dagar från 
försäkringens startdatum

 som egenföretagare täcker inte försäkringen 
arbetslöshet på grund av konkurs eller likvidation 
inom 150 dagar från det att försäkringen tecknats 
och du skall också ha haft din huvudsakliga 
inkomst sedan minst 12 månader i företaget som 
gått i konkurs eller trätt i likvidation

 arbetslöshet som är frivillig, och/eller – period 
av arbetslöshet då ersättning för sjukskrivning 
utbetalas från denna försäkring.
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Var gäller försäkringen?
Försäkringsskyddet omfattar nedanstående händelser som inträffar under försäkringsperioden: Hel arbetsoförmåga 
och arbetslöshet som inträffar i Sverige. Arbetslöshet som inträffar utomlands om arbetsgivaren är svensk eller 
om arbetsförhållandet omfattas av svensk lag. Dödsfall som inträffar i Sverige eller utomlands. Sjukhusvistelse (för 
egenföretagare) i Sverige eller utomlands. 

Vilka är mina skyldigheter?
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 vid anslutning till försäkringen, vid förnyelse och ändring samt vid 
skadereglering. Du är skyldig att uppfylla det du intygar genom din underskrift vid anslutning till försäkringen, vid 
förnyelse och ändring samt vid skadereglering. Om du under försäkringsperioden får reda på något som kan ha betydelse 
för försäkringen ska du meddela Försäkringsgivaren detta utan dröjsmål.

När och hur ska jag betala?
Premien debiteras månadsvis i efterskott. Premiens storlek framgår av försäkringsbrevet. Om försäkring beviljats för 
två låntagare debiteras endast en hel premie (50 procent per person) och ersättning lämnas vid försäkringsfall med 50 
procent per person. 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringsavtalet börjar gälla när det tecknas och gäller under förutsättning att du uppfyller förutsättningarna för 
försäkringen samt att premien betalas senast på förfallodagen. Vid tecknande av försäkring i samband med ansökan om 
lånet börjar försäkringen dock att gälla tidigast den dag ICA Banken betalat ut lånet. 

Försäkringen gäller för en månad i taget och förnyas automatiskt varje månad om den inte sägs upp av dig eller 
Försäkringsgivaren eller om den annars upphör enligt nedan. 

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan skriftligen säga upp försäkringen när som helst eller från den framtida tid du själv anger. Försäkringen upphör 
dock att gälla tidigast den sista dagen i den månad ICA Banken tar emot uppsägningen eller den sista dagen i den 
månad du vill att försäkringen ska upphöra att gälla. 
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Förhandsinformation  
avseende försäkringsdistribution
Om försäkringsdistributören
ICA Banken AB (Banken) är försäkringsdistributör enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Bankens huvudsak- 
liga verksamhet är bankrörelse. Banken är registrerad hos Bolagsverket för förmedling av liv- och skadeförsäkring. Regist- 
reringen kan kontrolleras i Bolagsverkets näringslivsregister. Banken står under Finansinspektionens tillsyn. Banken står 
under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring.

Banken äger 100 procent av (kvalificerat innehav) ICA Försäkring AB, org nr: 556966-2975.

Banken ger inte råd om försäkringsavtal på grundval av en sådan opartisk analys som avses i 5 kap 6  § andra punkten  
i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Banken distribuerar försäkringar uteslutande för dessa försäkringsföretags räkning:
ICA Försäkring AB 
AXA France Vie Sweden

Finansinspektionen ska på begäran upplysa om en anställd hos Banken har rätt att distribuera försäkringar och om denna
rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Ersättning vid distributionen 
Banken tar emot ersättning från de olika försäkringsgivarna för försäkringsdistributionen. Bankens anställda som distribuerar 
försäkringar erhåller ingen rörlig ersättning. Du som kund betalar försäkringsavgifter till försäkringsgivaren för den aktuella 
försäkringen. Ersättning utgår på de försäkringar där accept har erhållits i någon av bankens kanaler. Ersättning utgår på de 
försäkringar där accept har erhållits i någon av bankens kanaler. Ersättningen till Banken redovisas nedan.

Produkt Försäkringsgivare Ersättning

Fordonsförsäkring ICA Försäkring AB
13% av försäkringens pris vid nyteckning i bankens telefonkanal  

och 7,8% vid försäljning i bankens digitala kanaler.

Boendeförsäkring ICA Försäkring AB
20% av försäkringens pris vid nyteckning i bankens telefonkanal  

och 11,3% vid försäljning i bankens digitala kanaler.

Olycksfall ICA Försäkring AB 15% av försäkringens premie i årlig beståndsprovision utgår till ICA Banken.

Låneskydd Blancolån
ICA Försäkring

(Skadeförsäkring)
50% av försäkringens premie i årlig beståndsprovision utgår till ICA Banken.  

I de fall försäkring förmedlas i annan kanal utgår ingen beståndsersättning år ett.

AXA France Vie Sweden  
(Livförsäkring)

40% av försäkringens premie i årlig beståndsprovision utgår till ICA Försäkring 
varav ICA Banken erhåller 20%.

Ansvarsförsäkring
Banken innehar en ansvarsförsäkring för försäkringsdistributionsverksamheten hos XL Insurance Company SE (XL Catlin). 
Krav mot Banken med anledning av försäkringsdistributionen kan riktas direkt till XL Catlin (se kontaktuppgifter nedan). 
Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av Banken samt att kravet fram-
ställs inom 36 månader. Den högsta lagstadgade ersättningen som XL Catlin kan betala ut är ca 1,25 miljoner euro per 
skada och ca 5 miljoner euro totalt för alla skador under ett år.  

Klagomålshantering
Klagomål med anledning av Bankens försäkringsdistribution handläggs av Bankens klagomålsansvarig (se kontaktuppgifter 
nedan). Klagomål med anledning av försäkringen ställs till försäkringsgivarens klagomålsansvarig. Du har även möjlighet att 
vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt den kommunala konsu-
mentvägledningen för rådgivning.
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Möjlighet att få en tvist prövad utanför domstol
Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämn-
den (ARN). Observera att det finns tidsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN. I ARN står parterna för sina 
egna respektive kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör.

Telefon Adress/Mail

ICA Banken AB, Orgnr: 516401-0190,
www.icabanken.se

033-47 47 90
Postadress:  ICA Banken AB, 504 82 Borås
E-post: icabanken.forsakring@ica.se Klagomål gällande förmedlingen av
försäkringen skickas till: Klagomålsansvarig ICA Banken, 504 82 Borås

Finansinspektionen, www.fi.se 08-408 980 00 Postadress: Box 7821, 10397 Stockholm, E-post: finansinspektionen@fi.se

Bolagsverket, www.bolagsverket.se 0771-670 670 Postadress: 851 81 Sundsvall, E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

ICA Försäkring AB, Orgnr: 556966-2975,
www.icaforsakring.se

033-47 47 90 Postadress: 504 82 Borås, E-post: forsakring@ica.se

AXA France Vie Sweden filial (5164115080). 08-502 520 71
Box 7439, 103 91 Stockholm. 
E-post: clp.se.kundservice@partners.axa

Allmänna reklamationsnämnden ARN,
www.arn.se

08-508 860 00
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm,  
E-post: arn@arn.se

KonsumenternasBank- och finansbyrå
www.konsumenternas.se

0200-22 58 00 Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm

XL Insurance Company SE (XL Catlin),
Orgnr: 516402-5123,
www.xlcatlin.com/insurance/global/emea/
sweden

08-440 89 80
Postadress: Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm
E-post: NordicClaims@xlcatlin.com

Konsumenternas Försäkringsbyrå
www.konsumenternas.se

0200-22 58 00 Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm

Konsumentverket  
www.konsumentverket.se

0771-42 33 00
Postadress: Konsumentverket/KO,  
Box 48, 651 02 Karlstad  
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
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Särskild information enligt lagen om 
distansavtal och avtal utanför affärslokaler 
(SFS 2005:59)
Denna information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av 
konsument tecknar försäkring på distans eller utanför näringsidkarens 
affärslokal huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksam-
het. Med distansavtal menas avtal som träffas på distans och där 
kommunikationen uteslutande sker på distans, till exempel via telefon eller 
internet.

Försäkringsgivare:
ICA Försäkring AB, org nr 556966-2975. Postadress: 504 82 Borås. 
Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås. Tel kundservice/skadeservice: 
033-47 47 90. E-post kundservice: forsakring@ica.se. E-post skadeservice: 
skador.forsakring@ica.se.

Information om ICA Försäkring och dess verksamhet finns på vår hemsida: 
www.icaforsakring.se. ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Försäkringen
Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av Förköpsinformationen 
för produkten. Denna information finns även att tillgå på vår hemsida www.
icaforsakring.se. De fullständiga villkoren framgår av allmänna villkor för 
försäkringen och ditt försäkringsbrev eller försäkringsbesked. De allmänna 
villkoren finns att tillgå på hemsidan www.icaforsakring.se. För försäkringen 
och dess villkor samt för marknadsföringen av försäkringen tillämpas 
svensk lag.

ICA Försäkring kommunicerar med sina kunder på svenska språket. Villkor 
och informationsmaterial tillhandahålls på svenska språket. Kunden har 
inte rätt att ensidigt och utan ICA Försäkrings tillstånd under avtalstiden 
ändra det/de medel som för närvarande används för distanskommunika-
tion, dvs det sätt på vilken kommunikationen mellan kunden och 
försäkringsbolaget sker på.

Priset för försäkringen och sättet för betalning
Du finner priset för försäkringen i försäkringsbrevet i offerten som vi har 
lämnat dig. Där hittar du även de uppgifter som din premie är beräknad 
utifrån. Om inte annat framgår av vår offert är den giltig i trettio (30) dagar, 
under förutsättning att dina uppgifter inte har ändrats. Du väljer själv det 
betalningssätt som passar dig bäst, till exempel månads- eller helårsvis, mot 
faktura, direktdebitering från ditt ICA Banken konto eller via autogiro.

Försäkringsprodukten
En överskådlig beskrivning av produktens egenskaper finner du i 
Förköpsinformationen för produkten. Den fullständiga beskrivningen finner 
du i de kompletta villkoren som finns på vår hemsida.

Försäkringens giltighet och uppsägning i förtid.
Du finner villkoren för att säga upp din försäkring i förtid, försäkringens 
giltighet samt information om förnyelse av försäkringen i Förköpsinforma-
tionen för produkten.

Om du ångrar dig
När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet  att 
ångra köpet inom 30 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 Försäkring rätt att kräva premie 
motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. Du måste i dessa fall 
snarast och senast inom 30 dagar från den dag du sände eller då du 

lämnade ditt meddelande om att avtalet frånträdes betala premiebeloppet 
motsvarande den tid försäkringen varit gällande. De eventuella kostnader 
som ICA Försäkring kan ha för eventuell indrivning ska erläggas av dig som 
kund. Enskilda avtal, tjänster eller motsvarande, som utförts under 
avtalstiden omfattas inte av ångerrätten. Någon ångerrätt föreligger inte 
heller för enskilda avtal, tjänster eller liknande som båda parter på din 
begäran fullgjort innan du utövar din ångerrätt.

Om du inte är nöjd
Vår målsättning är nöjda kunder. Du finner information om hur du går tillvä-
ga om du inte är nöjd i Förköpsinformationen för produkten.


