
 

 

 

 

 

 

Förköpsinformation 
Gruppförsäkring 

 
Betalskydd vid ofrivillig arbetslöshet, 
tillfällig arbetsoförmåga eller dödsfall 

 
Gäller från och med 2021-02-07 



 

 

Låneskydd 18-64 år 
 

Här lämnas den information som försäkringsgivare ska lämna till dig enligt lag innan du köper 
försäkring. Informationen ska underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen och det är viktigt att 
du läser hela informationen. Om det finns försäkringsskydd som är särskilt viktigt för dig och som du 
är osäker på om det omfattas av försäkringen, vänligen kontakta TF Bank kundservice på telefon 
033-722 35 70. Observera att förköpsinformationen endast är en kortfattad översikt av försäkringen. 
Fullständig information om vad försäkringen omfattar hittar du i försäkringsvillkoren. 

 

Allmänt om försäkringen 

I och med att du tecknat ett låneavtal med TF Bank AB kommer du automatiskt att anslutas till 
försäkringen, förutsatt att du inte tackar nej till erbjudandet inom tre månader räknat från den dag 
du tecknade låneavtalet. 

Om du under mer än 30 dagar i följd skulle drabbas av ofrivillig arbetslöshet, tillfällig 
arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall eller om du skulle behöva vårda en nära anhörig 
ersätter försäkringen med ett belopp som avser täcka din avtalade månadskostnad för ränta och 
amortering, dock maximalt under 12 månader. Ersättning lämnas från och med den 31:a dagen 
räknat från skadedagen. 

Vid dödsfall täcker försäkringen avskrivning eller del av utestående skuldsaldo på skadedagen, 
dock maximalt 150 000 SEK. 

 

Moment Kvalificering Karens 1:a ersättnings- 
dagen 

Maxersättning Återkvalificering 

Ofrivillig arbetslöshet 90 dagar 30 dagar Dag 31 1/30-del av 
försäkringsbeloppet i max 12 
mån 

180 dagar 

Hel arbetsoförmåga 30 dagar 30 dagar Dag 31 1/30-del av 
försäkringsbeloppet i max 12 
mån 

180 dagar 

Dödsfall Ingen Ingen  SEK 150.000 - 

 
Vem kan anslutas till försäkringen 

Du som tecknat ett låneavtal med TF Bank AB och fått lånet utbetalt från TF Bank AB kan anslutas 
till försäkringen. För att kunna anslutas till försäkringen måste du som gruppmedlem uppfylla 
följande krav: 

- vara folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande; 

- fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen kan nytecknas t.o.m. 64 år 

- vara tillsvidareanställd med en arbetstid av minst 22 timmar per vecka under minst 6 

sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande; 

- inte omfattas av eller ha kännedom om förestående varsel, kommande arbetslöshet eller 

förestående korttidspermittering; 

- vara fullt frisk och arbetsför (ej sjukskriven, uppbära sjukpenning, sjukersättning, 

aktivitetsersättning, närståendepenning, eller inneha lönebidragsanställning eller liknande vid 

försäkringens beviljande); 

- Inskriven i och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa. 

Endast en försäkring kan vara gällande samtidigt för en och samma person. 

Reservationsanslutning 

Försäkringen börjar gälla samma dag som du automatiskt ansluts till försäkringen, om du inte väljer 
att tacka nej till erbjudandet inom tre månader räknat från den dag du ingick det bindande 
låneavtalet. Dessa tre månader kallar vi för reservationstid. Den dag du ingick låneavtalet är 
anslutningsdagen. 



 

 

Dagen efter att reservationstiden löpt ut anses försäkringsavtalet mellan dig och AmTrust ha 
ingåtts, förutsatt att du under reservationstiden inte valt att tacka nej till erbjudandet. 

Du är försäkrad även under reservationstiden, men du betalar inte någon premie för dessa tre 
första månader förutsatt att du på anslutningsdagen uppfyllt kraven för att anslutas till försäkringen 
enligt försäkringsvillkoren. 

 
Upphörande av försäkringen 

Du kan när som helst säga upp försäkringen, men försäkringen upphör automatiskt när den första 
av följande omständigheter inträder: 

- den dag du fyller 65 år; 

- det datum då försäkringsavtalet upphör; 

- datumet för upphörande om du själv väljer att säga upp försäkringen, om TF Bank AB säger upp 

gruppavtalet eller om försäkringsgivaren säger upp försäkringen i enlighet med reglerna i 

försäkringsavtalslagen (2005:104) (”FAL”); 

- det datum låneavtalet med TF Bank upphör; 

- när försäkringspremien inte har betalats trots påminnelse härom; eller 

- vid dödsfall. 

Försäkringen upphör även att gälla om TF Bank AB säger upp gruppavtalet som ligger till grund för 
den frivilliga gruppförsäkringen. Då upphör försäkringsskyddet för samtliga försäkrade vid den 
tidpunkt som anges i uppsägningen. 

AmTrust har rätt att säga upp försäkringen i enlighet med reglerna i FAL. 

 
Exempel på vad försäkringen inte omfattar 

- skada som uppstått under kvalificerings- eller karenstiden; 

- ersättning vid arbetslöshet om du har arbetat under en begränsad tidsperiod, inklusive, men inte 

begränsad till, alla typer av tillfälligt arbete eller på ett uppdragsspecifikt projekt utan en specifik 

tidsram som löper ut; 

- ersättning vid arbetslöshet om du frivilligt sagt upp din anställning; 

- ersättning vid olycksfallsskada eller sjukdom för vilken du (eller nära anhörig vid vård av nära 

anhörig) uppsökt läkare eller erhållit vård och som inträffat, eller som du eller nära 

anhörigdrabbats av, inom 12 månader närmast före försäkringens ikraftträdande; 

- ersättning vid olycksfallsskada, sjukdom eller dödsfall som är orsakad av alkoholpåverkan eller 

påverkan av andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel; 

- självmord. 

 
Viktigt 

Om du inte uppfyller samtliga anslutningskrav när försäkringen tecknas kan försäkringsersättning 
helt utebli. 

Du är själv betalningsansvarig för utestående skuldsaldo på ditt lån hos TF Bank AB till dess att du 
sänt in all dokumentation, mottagit beslut i ett skadeärende samt mottagit ersättningen. 

 
Självrisk 

Försäkringen gäller utan självrisk 

 
Försäkringens premie 

Premien betalas månadsvis i samband med att du betalar lånet. Kostnad per månad är 8,75% av 
det aviserade månatliga beloppet. 
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Möjlighet att påverka omfattning av försäkringen eller premien 

För denna försäkring är det inte möjligt att genom eget val påverka försäkringens omfattning eller 
premie. 

 
Ångerrätt 

Du har 30 dagars ångerrätt för denna försäkring. Ångerfristen börjar räknas från den dag 
försäkringsbrev erhålles och 30 dagar framåt. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du TF Bank. 
Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har premie inbetalats återbetalas den inbetalda 
premien. 

 
Vägledning 

Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 
Box 24215, 104 51 Stockholm, tel. 0200-22 5800. Du kan även vända dig till Konsumentverket och 
deras tjänst för oberoende vägledning, Hallå konsument som du når på www.hallakonsument.se, 
0771-525 525. Du kan även få vägledning av din kommunala konsumentvägledare. 

 
Försäkringsgivare, tillämplig lag och tillsynsmyndigheter 

Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International Underwriters DAC, reg.nr 169384, 
6-8 College Green, Dublin 2 D02 VP48, Irland. Svensk lag tillämpas på ditt avtal med oss. Central 
Bank of Ireland är tillsynsmyndighet. Som försäkringsdistributör i Sverige står bolaget även under 
svenska Finansinspektionens tillsyn. Svenska Konsumentverket är tillsynsmyndighet för vår 
marknadsföring. 

 
Skadeanmälan 

Skadeanmälan görs till Crawford & Company AB, Box 6044, 171 06 Solna, tel.nr 010-410 70 00 

 
Om vi inte kommer överens 

Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet prövas av 
försäkringsgivaren, genom att försäkringstagaren kontaktar AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 
114 47 Stockholm, telefon 08-440 38 20. Det finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av 
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. 
Försäkringstagaren har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol. 
Vid klagomål kring hantering av ditt försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på ovanstående 
adress eller skriv till klagomal@amtrustgroup.com. 

Fullständiga försäkringsvillkor hittar du på www.credento.se/laneskydd 

 
Personuppgifter 

De personuppgifter som lämnas till försäkringsgivaren eller dess generalagent AmTrust Nordic AB, 
behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information om hur 
personuppgifter behandlas finns på www.amtrustnordic.se. 
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Här lämnas information om försäkringsförmedlingen 
 

Allmänt 

Försäkringen förmedlas av TF Bank AB, org.nr 

556158-1041, Box 947, 501 10 Borås. TF Bank är 

registrerad hos Bolagsverket som anknuten 

försäkringsförmedlare till AmTrust International 

Underwriters DAC (”AmTrust”). 

TF Banks registrering kan kontrolleras hos 

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 

00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, 

webbadress: www.bolagsverket.se. 

Registreringen avser skadeförsäkringsklass 1, 2 & 

16. På begäran upplyser AmTrust om en anställd vid 

TF Bank har rätt att distribuera försäkring och om 

denna rätt är begränsad till ett visst slag av 

försäkringsklasser. 

TF Bank ägs inte till någon del av AmTrust. 

TF Bank lämnar ingen rådgivning grundad på en 

opartisk och personlig analys avseende 

försäkringen. 

AmTrust ansvarar för ren förmögenhetsskada som 

TF Bank eventuellt orsakar sin kund, eller någon 

annan som härleder sin rätt från kunden, i samband 

med försäkringsförmedling. 

 

Tillsyn 

TF Bank står under tillsyn av Finansinspektionen. 

TF Bank står även under tillsyn av Konsumentverket 

avseende sin marknadsföring. 

 

Ersättning för försäkringsförmedling 

TF Bank får ersättning av AmTrust för bl.a. 

distribution och administration av gruppförsäkringen. 

I första hand får TF Bank 62,40 % av betalda 

premier. För det fall AmTrust gör en vinst på 

gruppförsäkringen efter att man betalat bland annat 

försäkringsersättningar och administration av 

försäkringen är TF Bank berättigad till ytterligare 

ersättning. Hur stor denna ersättning blir går inte att 

säga på förhand. 

Vid 50 % skadeutfall och efter avdrag för 

gruppkollektivets administrativa kostnader är TF 

Bank berättigade till ersättning motsvarande 4,8 % 

av premien. TF Banks ersättning blir då totalt 

67,2 % av betalda premier. 

 

Klagomål 

Om du som kund vill framföra klagomål mot TF 

Bank rörande förmedlingen av försäkring, vänligen 

kontakta klagomålsansvarig på TF Bank på 

info@tfbank.se eller på 033-722 35 70. 

 
Klagomål ska behandlas effektivt och på ett 

omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och 

korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt 

sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt 

sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska 

besvaras snarast. 

Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar 

ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt 

besked om handläggningen av klagomålet samt när 

ett svar kan förväntas komma. 

 

Vägledning 

Du kan alltid få råd och vägledning av 

Konsumenternas Försäkringsbyrå, 

www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 

Stockholm, tel. 0200-22 5800. Du kan även vända 

dig till Konsumentverket och deras tjänst för 

oberoende vägledning, Hallå konsument som du når 

på www.hallakonsument.se, 0771-525 525. Du kan 

även få vägledning av din kommunala 

konsumentvägledare. 

 

Tvist 

Om en tvist uppstår mellan dig och TF Bank kan 

denna prövas av svensk allmän domstol. Du kan 

också vända dig till Allmänna 

Reklamationsnämnden. 

 

Kontaktuppgifter 

TF Bank AB 

Box 947, 501 10 Borås 

AmTrust International Underwriters DAC 

6–8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland. 

AmTrust Nordic AB är generalagent för AmTrust 

International Underwriters DAC och företräder 

bolaget i Sverige. AmTrust Nordic AB, Linnégatan 

14, 114 47 Stockholm, 08-440 38 00. 

Finansinspektionen 

Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00, 

www.fi.se, finansinspektionen@fi.se 

Bolagsverket 

851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, bolagsverket.se, 

bolagsverket@bolagsverket.se 

Konsumentverket 

Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, 

www.konsumentverket.se, 

konsumentverket@konsumentverket.se 

Allmänna reklamationsnämnden 

Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, telefon 

08-508 860 00 
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