Förköpsinformation Volvofinans Privatleasingskydd
KVALIFICERINGSTID

KARENSTID

FÖRSÄKRINGSMOMENT

(tid när skyddet inträder
efter den dag då du
anslutits till försäkringen)

(räknas från
skadedatum)

OFRIVILLIG ARBETSLÖSHET

Efter 180 dagar

30 dagar

Leasinghyrans månadskostnad (inklusive moms) i upp till 12 månader,
max 10 000 kr/mån

HEL ARBETSOFÖRMÅGA

Efter 30 dagar

30 dagar

Leasinghyrans månadskostnad (inklusive moms) i upp till 12 månader,
max 10 000 kr/mån

SJUKHUSVISTELSE

Efter 30 dagar

7 dagar

Leasinghyrans månadskostnad (inklusive moms) under karenstiden för
hel arbetsoförmåga, max 10 000 kr/mån

DÖDSFALL

Omedelbart

0 dagar

100 000 kr

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER

Här följer en kortfattad beskrivning samt förköpsinformation om Volvofinans Privatleasingskydd. Mer information och fullständiga försäkringsvillkor hittar du på volvofinans.se. Till grund för skadereglering används alltid de fullständiga villkoren.
Försäkringen lämnar ersättning för leasinghyra inklusive moms om du skulle drabbas av hel arbetoförmåga, ofrivillig arbetslöshet eller sjukhusvistelse. Vid dödsfall betalar försäkringen ett engångsbelopp på 100 000 kr.
1. Vem kan omfattas av försäkringen
Försäkringen kan omfatta dig som:
•
Har fyllt 18 år men inte 64 år
•
Har tecknat privatleasingavtal hos Volvofinans Bank AB
•
Är bosatt och folkbokförd i Sverige
2. Försäkrade händelser
Försäkringen omfattar nedanstående händelser som inträffar
under försäkringsperioden:
•
Om du blir helt och ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden (”Ofrivillig arbetslöshet”).
•
Om du helt mister din arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under försäkringstiden (”Hel
arbetsoförmåga”).
•
Om du blir inlagd på sjukhus under försäkringstiden
(”Sjukhusvistelse”).
•
Om du avlider under försäkringstiden (”Dödsfallsskydd”).
3. Ersättningsgrundande belopp och maximal
ersättningsnivå
Vid hel arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse betalas ersättning med ett belopp motsvarande din
leasinghyra enligt privatleasingavtalet. Den sammanlagda,
maximala ersättning som utbetalas enligt denna försäkring för
ovanstående moment är 10 000 kr per månad. Vid dödsfall
betalas ersättning med ett belopp på 100 000 kr till dödsbo.
4. Kvalificeringstid och karenstid
Ersättning kan lämnas om försäkringstagaren tidigast 30 dagar
efter försäkringens ikraftträdande drabbas av hel arbetsoförmåga, sjukhusvistelse eller tidigast 180 dagar efter försäkringens ikraftträdande drabbas av ofrivillig arbetslöshet. Dessa
tider kallas kvalificeringstider. Uppkommer det därefter en
ersättningsbar hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet
lämnas ingen ersättning för de första 30 dagarna. Vid sjukhusvistelse lämnas ingen ersättning för de första 7 dagarna. Dessa
tider kallas karenstider.
5. Försäkringen ersätter inte
Nedan följer exempel på situationer som inte omfattas av
försäkringen. För en fullständig lista, se villkor.
•
Varsel eller uppsägning som var känd eller som du borde
ha känt till vid försäkringens tecknande.
•
Arbetslöshet om du inte har en tillsvidareanställning om
50 % eller är egenföretagare (ägare eller delägare, direkt
eller indirekt) som du är personligt verksam i (arbetar minst
20 timmar i veckan) och som du har väsentligt inflytande
över.
•
Frivillig arbetslöshet.

•
•
•
•
•

Förlorad anställning på grund av tjänstefel, bedrägeri
eller liknande.
Konsekvenser av olycksfall eller sjukdomar som har sin
grund i förhållanden som uppkommit före försäkringens
tecknande, oavsett när symtom uppkommit.
Planerad sjukskrivning i samband med operation eller
medicinsk åtgärd som du hade kännedom om eller
planerade vid inträdet i försäkringen.
Arbetsoförmåga eller sjukhusvistelse på grund av
behandling som inte är att betrakta som medicinskt
nödvändig.
Uppsägning, varsel, arbetsoförmåga eller sjukhusvistelse
som underrättats eller inträtts inom kvalificeringstiden.

6. Så här mycket kostar privatleasingskyddet
Efter tre gratis månader kostar leasingskyddet 4,5 % av din
aktuella leasinghyra enligt privatleasingavtalet. I kostnaden
för försäkringspremien ingår en administrationsersättning till
Volvofinans Bank med 41 %. Om du inte betalar kostnaden
för leasingskyddet från och med din fjärde leasingmånad
kommer försäkringen att upphöra. Premien betalas månadsvis
och faktureras i förskott tillsammans med leasinghyran för ditt
privatleasingavtal.
7. Ersättning
Ersättning utbetalas i efterskott mot uppvisande av styrkt
betalning till leasinggivaren. Ersättning vid dödsfall utbetalas
till dödsbo.
8. Kontaktuppgifter
För frågor om villkor eller skadeanmälan kontakta If på telefon
08-792 72 27 eller e-post.
Skadeanmälan: vkpepost@if.se
Villkor: gruppforsakring@if.se
För frågor om faktura, kostnad m.m. kontakta Volvofinans Bank
på telefon 031-83 89 30.
9. Försäkringsgivare
För livförsäkring:
If Livförsäkring AB
Org.nr. 516406-0252 			
Säte: Stockholm

Övriga försäkringar:
If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr. 516401-8102
Säte: Stockholm

