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Här lämnas den information som försäkringsgivare ska lämna till dig enligt lag innan du köper försäkring. Informationen ska underlätta ditt beslut 

om att teckna försäkringen och det är viktigt att du läser hela informationen. Om det finns försäkringsskydd som är särskilt viktigt för dig och som 

du är osäker på om det omfattas av försäkringen, vänligen kontakta Instabank ASA på kundcenter@instabank.se. Observera att förköps- 

informationen endast är en kortfattad översikt av försäkringen. Fullständig information om vad försäkringen omfattar hittar du i försäkringsvillkoren 

på www.instabank.se. 

 

Allmänt om försäkringen 

Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring. Om du under 30 dagar 
i följd drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga 
till följd av sjukdom eller olycka, kan försäkringen ersätta dig helt 
eller delvis för din avtalade månadskostnad för ditt privatlån. Om 
du skulle avlida under försäkringstiden kan försäkringen ersätta din 
kvarvarande skuld. Som egenföretagare kan du även få ersättning 
om du skulle bli inlagd på sjukhus i mer än 7 dagar i följd. 

 

Vem kan teckna försäkring 

Försäkringen kan tecknas av dig som ingått avtal med Instabank 
ASA om privatlån under förutsättning att du: 

 är mellan 18 och 65 år gammal, 

 har en tillsvidareanställning om minst 20 timmar per vecka eller 

är egen företagare, 

 inte har kännedom om förestående varsel om uppsägning, 

kommande arbetslöshet eller sjukskrivning, 

 är fullt frisk och arbetsför, 

 omfattas av svensk sjukförsäkring och omfattas av svensk 

arbetslöshetskassa, och 

 är bosatt (folkbokförd) och arbetar i Sverige. 

Vad är försäkrat 

Försäkrat belopp är den på skadedatumet utestående skulden på 
ditt privatlån utställt av Instabank. 

Vad försäkringen gäller för 

 Om du skulle bli sjukskriven till 100 % (Hel Arbetsoförmåga) i 

mer än 30 dagar i följd. 

 Om du skulle bli arbetslös i mer än 30 dagar i följd på grund av 

uppsägning från arbetsgivaren (gäller ej för egenföretagare). 

 Om du skulle bli inlagd på sjukhus i mer än 7 dagar i följd (gäller 

endast egenföretagare). 

 Om du skulle avlida. 

Hur stor är försäkringsersättningen 

Vid ett godkänt försäkringsfall avseende sjukskrivning, 
arbetslöshet, eller sjukhusvistelse lämnas ersättning månadsvis för 
din avtalade månadsbetalning inklusive räntor, premie för 
låneförsäkringen och fakturaavgift vid tidpunkten för 
skadehändelsen. Ersättning lämnas från dag 31 med upp till 12 
000 kr per månad i maximalt ett år. Ersättningen vid dödsfall löser 
hela din utestående skuld vid tidpunkten för skadehändelsen med 
max 500 000 kr per skada. 

Självrisk 

Försäkringen gäller utan självrisk. 

Försäkringspremie 
Premien framgår av ditt försäkringscertifikat och beräknas som en 
procentandel av ditt lån månatligen. Premien faktureras i samband 
med din månadsräkning. 

Startdatum 

Försäkringens startdatum är den dag då ansökan ankommer till 
försäkringsförmedlaren under förutsättning att villkoren för 
försäkringen är uppfyllda. Försäkringen gäller sedan månadsvis 
och förnyas automatiskt från månad till månad. 

Viktiga undantag och begränsningar i försäkringen 

 Du får ingen ersättning för transaktioner som uppkommer efter 

skadedatumet. 

 Dödsfall, Hel arbetsoförmåga, eller sjukhusvistelse till följd av 

sjukdom eller olycksfall som inneburit att du konsulterat läkare 

eller erhållit vård någon gång under den senaste 12- 

månadersperioden innan försäkringens startdatum, ersätts inte. 

 Hel arbetsoförmåga på grund av en sjukdom eller olycksfall som 

du har konsulterat läkare eller fått vård för inom 30 dagar från 

försäkringens startdatum. 

 Om sjukdom eller olycksfall orsakas av alkohol eller 

narkotikamissbruk kan ersättning sättas ned enligt 

Försäkringsavtalslagen. 

 Sjukdom eller olycksfall orsakad genom deltagande i 

professionella idrottsarrangemang ersätts inte. 

 Sjukdom eller olycksfall orsakad genom flygning, bortsett från 

vanlig transport av den försäkrade som betalande passagerare 

vid vanligt, kommersiellt, civilt linjeflyg, ersätts inte. 

 Sjukdom eller olycksfall orsakad genom sport, idrott, äventyr, 

expedition eller annan liknande riskfylld sysselsättning som inte 

är att anse som motions eller fritidssysselsättning i normal 

omfattning och intensitet, ersätts inte. 

 Medicinska behandlingar som inte är medicinskt motiverade t.ex. 

estetiska och kosmetiska kurer, inklusive plastikoperationer 

ersätts inte. 

 Arbetslöshet från tidsbegränsat anställningsavtal. 

 Om arbetslöshet inträder eller varsel läggs mindre än 30 dagar 

efter försäkringens startdatum. 

 Arbetslöshet på grund av att du har sagt upp eller om din 

anställning på annat vis har upphört med ditt samtycke. 

 Arbetslöshet på grund av förhållanden som existerade och som 

du kände till vid försäkringens startdatum. 

 I och med att du fyller 67 år kommer din försäkring per automatik 

att annulleras. 

Om du vill anmäla en skada 
Skador anmäls till försäkringsgivarens generalagent AmTrust Nordic 
AB genom: amtrustnordic.jaycom.se/instabank. 

Om du vill avsluta din försäkring 

Om du önskar säga upp denna försäkring kan du göra det skriftligen 
till Instabank när som helst då försäkringen löper utan bindningstid. 
Sker uppsägning mitt i en månad annulleras försäkringen i och med 
kommande premieperiod. 

Ångerrätt 
Är köpet av försäkringen gjort via kundservice eller webbutiken gäller 
”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”. Den ger dig 
ångerrätt i 30 dagar från det att du köpt din försäkring. Vänd dig till 
kundservice på telefon (0)10 884 83 38 om du vill ångra ditt köp av 
försäkring. 

Vägledning 

Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas 
Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 
Stockholm, telefon 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till 
Konsumentverket och deras tjänst för oberoende vägledning, Hallå 
konsument, som du når på www.hallakonsument.se, telefon 0771- 
525 525. 
Du kan även få vägledning av din kommunala konsumentvägledare. 

Gruppavtalet 

Denna försäkring erbjuds genom ett gruppavtal som ingåtts mellan 
Instabank och försäkringsgivaren. Om det gruppavtalet upphör att 
gälla upphör även denna försäkring på sätt som anges i 
försäkringsavtalslagen. 
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Försäkringsavtalet 

Försäkringsavtalet ingås mellan dig och försäkringsgivaren. 
Försäkringsavtalet omfattar förköpsinformationen, försäkrings- 
besked och försäkringsvillkoren. 

Fullständiga försäkringsvillkor 

Fullständiga villkor finns på instabank.se. 
 

Försäkringsgivare och dess generalagent 

Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International 
Underwriters DAC, 6-8 Collage green, Dublin 2, D02 VP48 Ireland. 
organisationsnummer: 169384 Försäkringsgivaren står under tillsyn 
av Central Bank of Ireland. Finansinspektionen i Sverige ansvarar för 
tillsynen i övrigt, däribland att försäkringsgivaren fullföljer sin 
informationsskyldighet samt andra svenska bestämmelser som rör 
försäkringsgivarens verksamhet i Sverige. 
Försäkringsgivarens tillstånd att ställa ut försäkring kan kontrolleras 
hos Central Bank of Ireland, se kontaktuppgifter nedan. 

Försäkringsgivaren representeras i Sverige av sin generalagent, 
AmTrust Nordic AB (556671-5677). Förhållandet att AmTrust Nordic 
AB är generalagent kan kontrolleras hos Finansinspektionen, se 
kontaktuppgifter nedan. Försäkringsgivaren och generalagenten 
benämns nedan gemensamt ”AmTrust”. 

AmTrust Nordic AB står även under tillsyn av Konsumentverket 
avseende marknadsföring och reklam, se kontaktuppgifter nedan. 

Försäkringen förmedlas av Instabank i egenskap av accessorisk 
underagent i Norge till AmTrust Insurance Services Norway AS 
(org.nr. 917 375 011) (AISN), Haakon VII’s gate 6, 0161 Oslo. AISN 
är registrerad försäkringsagent i Norge, under tillsyn av norska 
Finanstilsynet. AISN har till norska Finanstilsynet anmält 
förmedlingen av denna försäkring gränsöverskridande till Sverige. 
AISN’s registrering som försäkringsagent kan kontrolleras hos 
Finanstilsynet i Norge, www.finanstilsynet.no. Information om 
försäkringsförmedlaren, hur Du kan anmäla klagomål till förmedlaren 
m.m. lämnas separat av förmedlaren till Dig i samband med att Du 
ansluts till försäkringen. 

Grund för distributionen 

AmTrust utför inte någon opartisk eller personlig analys och 
tillhandahåller inte rådgivning till konsument om försäkringsbolagets 
försäkringar. AmTrust Nordic AB och dess dotterbolag distribuerar 
endast försäkringar från de försäkringsgivare som bolaget är 
generalagent för. AmTrust Nordic AB är generalagent för AmTrust 
International Underwriters DAC, samt AmTrust Europe Limited. 

Ersättning till anställda 

Anställd personal hos AmTrust Nordic AB, AmTrust Insurance 
Services Norway AS samt försäkringsgivaren har fast lön och 
påverkas därmed inte av några incitament att sälja försäkringar för 
bolagets räkning som kan innebära en intressekonflikt i relation till 
kunderna. 
Anställda hos AmTrust Nordic AB omfattas av ett 
incitamentsprogram baserat på det årsresultat som bolaget levererar 
till koncernbolag inom AmTrust Koncernen. 
AmTrust Insurance Services AS erhåller 3,15% av premien. 

Om vi inte kommer överens 
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med 
skada kan beslutet prövas av försäkringsgivaren genom att 
försäkringstagaren kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 
111 47 Stockholm, telefon 08-440 38 20. Det finns även möjlighet att 
få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 
174, 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Försäkringstagaren 
har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän 
domstol. 

 
Klagomål 

Om du som kund vill framföra klagomål mot något av AmTrust 
bolagen, vänligen kontakta klagomålsansvarig på tel nr. +46 8 440 
38 20, e-post klagomal@amtrustgroup.com eller via brev ställt till 
AmTrust Nordic AB, Klagomålsansvarig, Hamngatan 11, 111 47 
Stockholm. 

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och AmTrust kommer att 
hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg. Klagomålet 
kommer besvaras snarast och om AmTrust inte kan besvara ett 
klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till AmTrust 
kommer AmTrust att kontakta dig och förklara orsaken till detta samt 
informera om när AmTrust kan förväntas lämna ett svar. 

Om en tvist uppstår mellan dig och AmTrust kan denna prövas av 

svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist 

prövad av Allmänna reklamationsnämnden. 

Personuppgifter 

De personuppgifter som lämnas till försäkringsgivaren eller dess 
generalagent AmTrust Nordic AB samt dess dotterbolag, behandlas i 
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. 
Information om hur personuppgifter behandlas finns på 
www.amtrustnordic.se. 

 

Kontaktuppgifter Försäkringsgivare och dess generalagent 

Försäkringsgivare: AmTrust International Underwriters DAC., 
organisationsnummer: 169384, 6-8 Collage green, Dublin 2, D02 
VP48 Ireland. 
Försäkringsgivarens generalagent i Sverige: AmTrust Nordic AB 
(556671-5677), Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, 
stockholm@amtrustgroup.com, Telefon: 08-440 38 00. 
AmTrust Insurance Services Norway (917 375 011), Haakons VII’s 
gare 6, 0161 Oslo. 

Kontaktuppgifter myndigheter 

Finansinspektionen 

Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se 
finansinspektionen@fi.se 
Bolagsverket 
851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se 
bolagsverket@bolagsverket.se 
Konsumentverket 
Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, 
konsumentverket@konsumentverket.se 
Central Bank of Ireland 
Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, +353 (0)1 224 6000, 
enquiries@centralbank.ie 

Accessorisk agent 
Instabank ASA, Drammensveien 175, 0277 Oslo, (0)10 884 83 38, e- 
post kundcenter@instabank.se. 

Information om Distans- och Hemförsäljnings-lagen 
Svenska språket kommer att användas för kommunikation och 
avtalsvillkor. Ångerrätten för denna försäkring är 30 dagar från 
försäkringens tecknande. Uppsägningen kan göras till Instabank. Om 
uppsägning sker inom dessa 30 dagar annulleras försäkringen från 
begynnelsedagen, och ingen premie kommer debiteras dig. 
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