
Det är viktigt att du 
läser och sparar den 
här informationen.

Hur kan en låneskyddsförsäkring 
hjälpa dig?

Så här fungerar låneskyddet för  
bil- och fritidslån 
När du tar bil- och fritidslån hos Wasa Kredit får du en låneskydds-
försäkring kostnadsfritt i tre månader. Efter de första tre månaderna 
börjar du betala för försäkringen.

Du betalar din försäkring i samband med fakturan varje månad, 
premien är 6,95 procent av aviserat belopp. Du kan självklart säga  
upp din försäkring när du önskar.

Ersättningen som betalas vid dödsfall motsvarar din del av  
den kvarvarande skulden hos Wasa Kredit. Vid sjukskrivning  
eller arbetslöshet motsvarar ersättningen dina månadskostnader  
för lånet. 

För vem gäller låneskyddsförsäkringen? 
För att försäkringen ska gälla måste du vara 
 • mellan 20 och 63 år 
 • bosatt och folkbokförd i Sverige 
 • fullt arbetsför.

Du kan inte få ersättning för kommande varsel, arbetslöshet eller 
sjukskrivning du haft kännedom när försäkringen tecknas. 

Fullt arbetsför är du som kan utföra ditt vanliga arbete utan några 
inskränkningar. Du räknas inte som fullt arbetsför om du tar emot 
eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller 
olycksfall. Du får inte heller av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, 
lönebidragsanställning eller motsvarande.

Vill du säga upp din försäkring?

Låneskyddsförsäkringen är till för att ge dig som är låntagare och din familj ett extra skydd 
vid sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. Vid sjukdom eller arbetslöshet täcker försäkringen 
dina månadskostnader för lånet hos Wasa Kredit och ger dig tid att anpassa din ekonomi till 
din ändrade livssituation. Skulle det värsta hända och du avlider löser försäkringen din del 
av den kvarvarande skulden på lånet i Wasa Kredit.
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Lånebelopp Utan försäkring Med försäkring

50 000 663 709

100 000 1 326 1 418

150 000 1 990 2 128

200 000 2 653 2 837

Månadskostnad försäkring (kronor)

Exemplen är beräknade med en exempelränta på 6,25 procent, uppläggningsavgift 375 kronor,  
administrativ avgift 40 kronor och en återbetalningstid på 8 år. 

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ) 516401-6692 och  
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) 502010-9681.

Kreditgivare är Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 6740, 113 85 Stockholm. Wasa Kredit ingår i  
länsförsäkringsgruppen och är anknuten förmedlare till Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings - 
aktiebolag (publ) och Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ). Bolagen står under  
tillsyn av Finansinspektionen.

Om du vill säga upp din försäkring eller har frågor om låne- 
skyddsförsäkringen kontaktar du Wasa Kredit på 08-635 38 00 
eller via meddelande på Minasidor.wasakredit.se. Du kan också 
läsa om Låneskyddsförsäkringen på wasakredit.se

https://auth.services.wasakredit.se/login?signin=c5f431f550dede2743f54756d675d7f7
https://wasakredit.se/

