
Allmänt 
1 Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Försäkringen omfattar 
den kredit hos Resurs Bank AB för vilken försäkring tecknats. Försäkringen 
gäller enligt nedanstående definitioner vid ofrivillig arbetslöshet, sjukskriv-
ning eller sjukhusvistelse. Egen företagare omfattas inte av något försäkrings-
skydd gällande arbetslöshet.
2 Försäkring kan tecknas av kredittagare som är huvudsökande hos Resurs 
Bank AB och som beviljats kredit samt uppfyller förutsättningarna under 
respektive underrubrik:
2.1 Arbetstagare som är:
2.1.1 tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare under minst 7 mån-
ader sammanhängande tid, i direkt anslutning till tiden för försäkringens 
tecknande. Varsel om uppsägning eller verkställd uppsägning får ej föreligga 
(gäller ej egen företagare),
2.1.2 fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, a-kassa, 
aktivitets ersättning eller liknande,
2.1.3 inskriven i Svensk försäkringskassa och ansluten till Svensk erkänd 
arbetslöshetskassa (gäller ej egen företagare).
2.2 Ålderspensionär, förtidspensionär eller sjukpensionär som:
2.2.1 inte är inlagd på sjukhus, 
2.2.2 inte vistas på annan ort till följd av läkares inrådan.
3 Under förutsättning att kredit hos Resurs Bank AB beviljats, gäller försäk-
ringen från dess nytecknande och löper en månad i taget, såvida försäkring-
en inte dessförinnan upphör enligt vad som sägs i detta villkor.

Försäkringens omfattning 
4 Ofrivillig arbetslöshet (gäller endast dig som är löntagare).
Med ofrivillig arbetslöshet menas att försäkringstagaren utan egen möjlighet 
till påverkan är arbetslös till minst 50 % av den totala arbetstid som gällde för 
försäkringstagaren tiden närmast innan inträffad arbetslöshet och att försäk-
ringstagaren i sådant fall står till arbetsmarknadens förfogande, är inskriven 
som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt inte nekat möjlighet till 
arbete.
Undantag:
Ersättning utgår inte vid:
4.1 arbetslöshet till följd av säsongsarbetslöshet, provanställning eller tidsbe-
gränsad anställning, 
4.2 arbetslöshet om försäkringstagaren uppbär aktivitetsersättning,  
4.3 frivillig arbetslöshet eller avsked på grund av misskötsel,
4.4 arbetslöshet beroende på strejk eller olaglig handling utförd av försäk-
ringstagaren,
4.5 arbetslöshet när försäkringstagaren inte erhåller ersättning från arbetslös-
hetskassa av annan grund än utförsäkring.
5 Sjukskrivning (gäller endast dig som är löntagare eller egenföretagare).
Med sjukskrivning menas att försäkringstagaren blir sjukskriven till minst 50 % 
av den totala arbetstid som gällde för försäkringstagaren tiden närmast före 
sjukskrivningen.
Undantag:
Ersättning utgår inte vid:
5.1 sjukskrivning då försäkringstagaren inte uppbär sjukpenning,
5.2 sjukskrivning om försäkringstagaren uppbär sjukersättning. 
6 Sjukhusvistelse (gäller dig som är ålderspensionär, förtidspensionär eller 
sjukpensionär).
I det fall du som försäkringstagare tvingas till sjukhusvistelse alternativt 
tvingas till vistelse på annan ort på inrådan av läkare i mer än 5 dagar ersätter 
försäkringen med kreditens ordinarie månadsbelopp. För varje påbörjad 
5-dagarsperiod därutöver ersätter försäkringen med ytterligare månads-
belopp enligt ovan, dock max 12 månadsbelopp.

Skada
7 Med skada menas inträffad arbetslöshet, sjukskrivning, sjukhusvistelse eller 
vistelse på annan ort på inrådan av läkare enligt definitioner ovan.
 
Ersättning
8 Ersättning utgår om försäkringstagaren blir ofrivilligt arbetslös eller 
sjukskriven i mer än 30 sammanhängande dagar (karenstid) eller tvingas till 
sjukhusvistelse alternativt vistelse på annan ort (se 6 §). Ersättning lämnas inte 
för karenstiden. Ersättning lämnas under maximalt 12 månader per skadetill-
fälle med kreditens ordinarie månadsbelopp. Med ordinarie månadsbelopp 
menas månadsbelopp enligt den kontoplan försäkringstagaren (tillika konto-
havaren) betalt flest gånger under de 5 närmaste månaderna före inträffad 
ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse. Ersättning lämnas för 
varje hel kalendermånad och utbetalas direkt till Resurs Bank AB. Kontant-
ersättning utgår ej.

Undantag:
8.1 Ersättning utgår ej för ränta och avgifter som uppkommer på grund av 
kontohavarens betalningsförsummelse. Försäkringen ersätter inte för kredit 
som tagits i anspråk efter det att försäkringstagaren fått kännedom om, eller 
borde haft kännedom om, händelse vilken medför rätt till ersättning.
 
Premien
9 Försäkringspremien debiteras försäkringstagarens konto hos Resurs Bank 
AB. Premien debiteras av Resurs Bank AB på uppdrag av SOLID.
 
Anmälan av skada m.m.
10 Anspråk på ersättning skall snarast möjligt efter inträffad skada sändas till 
SOLID. Vid anspråk på ersättning skall försäkringstagaren tillställa SOLID de 
handlingar SOLID vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten 
till ersättning. Försäkringstagaren skall också ge SOLID fullmakt att inhämta 
uppgifter angående arbetslöshet från försäkringstagarens arbetslöshetskassa, 
och angående sjukskrivning uppgifter från försäkringskassan eller vårdinrättning.
11 Under period som ersättning utges skall försäkringstagaren löpande 
tillställa SOLID de handlingar som SOLID vid varje tid anser sig behöva för att 
kunna bedöma rätten till fortsatt ersättning. 
12 Om ersättning utbetalts på felaktiga grunder, är försäkringstagaren åter-
betalningsskyldig till SOLID. Underlåtenhet att informera om ändrade förhål-
lande som innebär eller som kan komma att innebära förändring i rätten till 
ersättning, kan medföra uppsägning av försäkringsavtalet.
13 Skada skall anmälas snarast möjligt efter det att du fått kännedom om 
skadan. Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt 
om denna inte väcker talan mot bolaget inom tre år från det att han fick 
känne dom om att fordringen kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år 
från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.
Framställs ersättningskrav senare än som anges ovan är försäkringsbolaget 
fritt från ansvar.

Uppsägning av försäkringsavtalet
14 Försäkringen upphör automatiskt, och debiterad premie anses till fullo 
förbrukad om:
14.1 försäkringstagaren avlider,
14.2 försäkrat konto slutbetalats och sagts upp av endera part.
15 Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut, tillämpas reglerna för 
återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen. 

Gällande lag
16 Din rätt enligt denna försäkring bortfaller eller begränsas enligt bestäm-
melserna i Försäkringsavtalslagen om:
16.1 du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse som 
kunnat inverka på rätten att teckna försäkring,
16.2 du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för 
utbetalning av ersättning,
16.3 du åsidosatt dina skyldigheter enligt ovan.
17 För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtals-
lagen (2005:104).
18 Om du av någon anledning inte är nöjd med hantering av ett försäkrings-
ärende, skall du i första hand vända dig till försäkringsbolagets huvudkontor. 
I det fall du efter detta fortfarande inte är nöjd, har du möjligheten att få ditt 
ärende prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 
Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsu-
menternas försäkringsbyrå.

Personuppgiftslagen (PUL) 
19 SOLID behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande 
persondatalagstiftning. Kunden medger att SOLID får registrera, samt tillföra 
och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör 
en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. kor-
rekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och 
e-post. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra SOLID:s åtaganden 
gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i 
marknadsföringssyfte.  
Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till SOLID:s ombud och 
övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har 
rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknads-
föringsändamål varvid SOLID åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan 
om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av 
de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos 
SOLID. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på 
annat sätt irrelevanta åligger det SOLID att vidta rättelseåtgärder.
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