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Låneskydd
Om du blir sjuk eller arbetslös.
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Nyckeln till en bra bilaffär beror till stor del på hur finansieringslösningen ser ut. 
Vi på DNB Finans, kan hjälpa dig oavsett om det gäller en ny eller begagnad bil. 

Mer information om våra tjänster och tilläggstjänster hittar du på: dnbbilfinans.se

Ger trygghet åt hela familjen
Låneskydd ingår utan extra kostnad

Man kan bli arbetslös, sjuk eller skadad. Det sista man vill är att behöva oroa sig 
för ekonomin. En låneskyddsförsäkring bygger på att du ska kunna behålla ditt lån 
hos oss vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. Låneskyddet löser din skuld i 
händelse av dödsfall.

Låneskydd

Villkor 
Ladda ner villkor här: 

dnbbilfinans.se/privat/laneskydd/

DET HÄR GÖR LÅNESKYDDET

• Låneskyddet betalar hela månadskostnaden

• Trygghet för familjen – som slipper oroa sig

• Kan behålla bilen – samtidigt ha lånet betalt

• Prisvärt skydd – låg premie, stor ersättning

• Ersättning utbetalas oavsett andra försäkringar 

• Enkel ansökan utan hälsoprövning

• Debiteras enkelt via fakturan

Försäkringen ersätter månadskostnaden för ditt billån vid 
arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall upp till 12 månader.  
Högsta ersättningsbelopp är 11 000 kr/mån. Vid dödsfall 
ersätter försäkringen upp till 350 000kr. Vid diagnos av allvarlig 
sjukdom (cancer, stroke, hjärtinfarkt) betalas ett engångsbelopp 
på 50 000 kr. 
Ersättning utbetalas oavsett andra försäkringar.

* FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TECKNANDE

• Kan tecknas av dig som har kreditavtal med DNB Finans

• Bosatt i Sverige

• Har fyllt 18 år men inte 64 år

• Har tillsvidareanställning minst 17 tim/vecka eller är 
egenföretagare och godkänd för F-skatt.

• Har inte vetskap om förestående varsel, uppsägning, 
arbetslöshet eller sjukskrivning

• Är fullt frisk och fullt arbetsför

ARBETSLÖSHET

Vid arbetslöshet i mer än 30 dagar täcker låneskyddet din 
månadsbetalning i upp till 12 månader.  
Maximal ersättning är 11 000 kr/mån.

Detta skydd gäller endast dig som löntagare och efter  
120 dagars kvalificeringstid från försäkringens tecknande.

SJUKSKRIVNING

Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar täcker låneskyddet din 
månadsbetalning i upp till 12 månader.  
Maximal ersättning är 11 000 kr/mån.

SJUKHUSVISTELSE

Vid sjukhusvistelse i mer än 1 dag täcker låneskyddet din 
månadsbetalning i upp till 12 månader. Maximal ersättning är  
11 000 kr/mån. Detta skydd gäller endast egenföretagare.

DÖDSFALL

Vid dödsfall betalar försäkringen hela den aktuella skulden upp 
till maximalt 350 000kr.

ALLVARLIG SJUKDOM

Ersätter ett engångsbelopp på 50 000 kr vid diagnos av allvarlig 
sjukdom.

PRIS

Priset för försäkringen är 6,25% av din månadskostnad.  
Två låntagare kan försäkras mot oförändrad premie och halv 
månatlig ersättning.

Fritt i  
3 månader

Du kan även teckna låneskydd till ditt befintliga billån, besök vår 
hemsida dnbbilfinans.se/privat/laneskydd/ för faktablad och 
villkor, eller kontakta din återförsäljare.


