
Ibland händer det tråkigheter,  händelser som man inte 
räknat med som vänder upp och ner på vardagen.  
Att bli sjukskriven en längre period eller råka ut för 
en ofrivillig arbetslöshet kan bli ekonomisk svårhan
terligt. Vi har därför gjort det möjligt för dig att åter
betalningsskydda din kredit. 

Allmänt om försäkringen
Försäkringen ger ersättning vid arbetsoförmåga på grund 
av sjukskrivning, ofrivillig arbetslöshet eller sjukhusvistelse. 
Ersättningen motsvarar den kostnad du har för lånets ordi-
narie månadsbelopp, beloppet bestäms med utgångspunkt 
i vad du betalat flest gånger de senaste fem månaderna 
närmast före arbetsoförmågans inträffande. Premien för  
försäkringen betalas till Resurs Bank AB, via samma må-
nadsfaktura som avser kreditbetalningen. Den månatliga 
försäkringspremien utgör 0,35 % av utnyttjad kredit dock 
f.n. minst 17 kr. 

Ersättning för arbetslöshet kan endast utgå om du varit 
tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare under 
minst 7 månaders sammanhängande tid, i direkt anslutning 
till tiden för försäkringens tecknande. Varsel om uppsägning 
eller verkställd uppsägning får inte föreligga. De första 30 
dagarna av sjukskrivning respektive ofrivillig arbetslöshet är 
en karenstid som inte berättigar dig till ersättning. Härefter 
utgår ett belopp som motsvarar 1/30 av det försäkrade be-
loppet för varje dag sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet 
varar och som infaller under försäkringstiden. Ersättningen 
utbetalas månadsvis i efterskott under maximalt 12 måna-
der per skada.

Ersättning för sjukhusvistelse (gäller dig som är ålderspen-
sionär, förtidspensionär eller sjukpensionär) utgår om du 
som försäkringstagare tvingas till sjukhusvistelse alternativt 
tvingas till vistelse på annan ort på inrådan av läkare i mer 
än 5 dagar. Ersättning utgår med ett månadsbelopp för var-
je påbörjad 5-dagarsperiod, dock max 12 månadsbelopp.

Försäkringstid
Försäkringen gäller en månad i taget. Försäkringsavtalet 
förlängs därefter automatiskt med en månad i sänder, om 
inte försäkringsavtalet eller lånet dessförinnan upphört.

Med sjukskrivning menas: 
Sjukdom eller olycksfallsskada som leder till sjukskrivning. 
Skadan ska inträffa under försäkringstiden, samt sjukskriv-
ningen ska till minst 50 % förhindra den försäkrade från att 
utföra sitt arbete eller arbeta som egenföretagare. 

Med ofrivillig arbetslöshet menas: 
Att den försäkrades tillsvidareanställning upphör under för-
säkringstiden på grund av omorganisation eller att arbets-
givarens verksamhet helt eller delvis läggs ned. Detta gäller 
under förutsättning att arbetsgivaren inte har erbjudit den 

försäkrade annat arbete som den försäkrade rimligen borde 
ha accepterat med hänsyn till tidigare erfarenheter, kvali-
fikationer och arbetets geografiska placering, och att den 
försäkrade är anmäld som arbetssökande vid arbetsförmed-
lingen och uppbär ersättning från erkänd arbetslöshets-
kassa enligt de regler som gäller för aktuell arbetslöshet att 
den försäkrade inte till någon del upprätthåller sitt arbete 
eller utför något annat inkomstbringande arbete eller verk-
samhet som enligt reglerna för aktuell arbetslöshetskassa 
medför en reduktion av arbetslöshetsersättningen.

Undantag och begränsningar
Ofrivillig arbetslöshet
Ersättning utgår inte vid:
• arbetslöshet till följd av säsongsarbetslöshet, provan-

ställning eller tidsbegränsad anställning,
• arbetslöshet om försäkringstagaren uppbär aktivitets-

ersättning,
• frivillig arbetslöshet eller avsked på grund av missköt-

sel,
• arbetslöshet beroende på strejk eller olaglig handling 

utförd av försäkringstagaren,
• arbetslöshet när försäkringstagaren inte erhåller 

ersättning från arbetslöshetskassa av annan grund än 
utförsäkring.

Sjukskrivning
Ersättning utgår inte vid:
• sjukskrivning då försäkringstagaren inte uppbär sjuk-

penning,
• sjukskrivning om försäkringstagaren uppbär sjuk-

ersättning.

Ångerrätt
Du har rätt att skriftligen återkalla försäkringen (ångerrätt) 
inom 14 dagar efter det att din försäkring trätt i kraft.

Ändring av försäkringsvillkor
Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkor och 
premie i samband med försäkringens månatliga förfallodag.

Fullständiga försäkringsvillkor
Det här är en kortfattad information om betalförsäkringen. 
För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att gå in på  
www.resursbank.se eller ringa vår kundservice på telefon 
042-38 20 93.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Solid Försäkrings AB, Box 22068, 250 
22 Helsingborg med org.nr 516401-8482.  
Solid står under Finansinspektionens tillsyn.
Betalförsäkringen hjälper dig med månadskostnaderna i 
upp till 12 månader som inträder 30 dagar efter du blivit  
arbetslös eller sjukskriven.
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Betalförsäkring  
– en trygghet när något oförutsett händer


