Likvidum Betalskydd – Försäkra dina fakturor
Vid en sjukskrivning och arbetslöshet, ska Du kunna fokusera på Dig själv och Dina närmaste utan oro för
att inte kunna betala dina fasta kostnader.
Vår Betalskyddsförsäkring täcker fasta kostnader som exempelvis lån, hyra, telefon etc.
Du kan få ett maximalt belopp på upptill 8 000.- per månad. Minimibelopp på 1 000.- per månad. Du väljer
själv vilken nivå på beloppet, se vidare i ansökningsförfarandet.

Snabbfakta
•

•
•
•
•
•

Utfaller vid 100% sjukskrivning, 100% arbetslöshet samt vid dödsfall.
- Ersättning betalas ut efter en karenstid på 30 dagar vid arbetsoförmåga
- Ersättning betalas ut efter en karenstid på 30 dagar vid arbetslöshet
- Ersättning betalas ut vid dödsfall 12 X valt månadsbelopp, dock max 96 000.Försäkringen tecknas mot full arbetsförhet – se vidare definition i ansökan.
Maximalt belopp 8000.- per månad i 12 månader.
Ersättningen betalas ut månaden efter skadetillfället månadsvis i efterskott.
Månadsersättningen betalas ut från Dag 1, efter 30 dagar sjukskriven/arbetslös.
För att teckna försäkring ska du ha fyllt 18 år men ej 64 år. Den upphör vid 65 år.

Månadsbeloppet vid sjukdom/arbetslöshet kan väljas på 4 nivåer:
Månadsbelopp, sjukdom/arbetslös

Premie per månad

1500 kronor per månad

98 kr per månad

3000 kronor per månad

195 kr per månad

5000 kronor per månad

324 kr per månad

8000 kronor per månad

518 kr per månad

Försäkringen tecknas, ändras eller avslutas digitalt genom Bank-ID inloggning. Se vidare adress på
www.likvidum.se.

För- och efterköpsinformation och information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och
avtal utanför affärslokaler
Det är viktigt att du tar del av denna information. Detta är information som du har rätt till enligt lag. Om
du erhåller den med e-post eller online så skriv ut informationen eller spara den på din dator.
Försäkringen ger ersättning för dina fasta kostnader för hyra, el etc. vid ofrivillig arbetslöshet,
arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom och dödsfall till följd av olycksfall. Om du dör till följd
av olycksfall betalas ett engångsbelopp ut och om du drabbas av sjukskrivning på grund av olycksfall eller
sjukdom, eller av arbetslöshet, kan försäkringen ge ersättning för dina månatliga fasta kostnader upp till
12 månader enligt villkoret.
För- och efterköpsinformation finns även på hemsidan www.firstinsurance.se. Förköpsinformation är
endast en kortfattad beskrivning av villkoret. Fullständiga villkor, där hela omfattningen och alla
begräsningar samt undantag finns på www.firstinsurance.se.

Vem kan anslutas till försäkringen?
Du kan ansluta dig till försäkringen om du uppfyller följande krav:
• Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk
försäkringskassa vid behov.
• Du har fyllt 18 år men inte 64 år.
• Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst
sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller Du är egenföretagare
sedan minst 6 månader och är ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa.
• Du är fullt arbetsför.
• Du har under de senaste 12 månaderna inte haft någon sjukdom som föranlett att du varit
berättigad till sjukpenning.
• Du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande
arbetslöshet.
Samtliga förutsättningar enligt ovan måste vara uppfyllda annars kan rätten till försäkringsersättning
sättas ner helt eller delvis och försäkringen sägas upp.

Vad täcker försäkringen?
Du skall läsa villkoret för att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll.
Vid hel arbetsoförmåga (sjukskriving)
Om du är helt förhindrad att utföra ditt arbete som tillsvidareanställd eller som egenföretagare kan
ersättning lämnas från försäkringen med 1/30 av det avtalade månatliga beloppet för varje dag som du är
arbetsoförmögen (upp till max 8000 kr/månad, upp till 12 månader).
Om du har varit drabbad av arbetsoförmåga under minst 30 dagar och sedan återfår din arbetsförmåga
gäller särskilda förutsättningar för att du kan få rätt till ytterligare ersättning.
Vid ofrivillig arbetslöshet
I fall av ofrivillig arbetslöshet kan försäkringen lämna ersättning beroende vilken slags anställning du har
haft innan du blev arbetslös.
-

För dig som haft en tillsvidareanställning betalas ersättning om du förlorat ditt arbete på
grund av övertalighet eller uppsägning. Din anställning måste ha omfattat minst 17 timmar
per vecka under minst 6 månader.

-

För dig som är egenföretagare betalas ersättning om du har upphört med din verksamhet på
grund av att du inte kunnat få tillräckligt mycket arbete för att möta dina skäliga

levnadsomkostnader och har anmält till relevant myndighet att din näringsverksamhet är
vilande och/eller att ditt F-skattebevis ska återkallas. Du också skall vara ansluten till en
erkänd arbetslöshetskassa.
-

För dig som haft en tidsbegränsad anställning betalas ersättning om din arbetsgivare sagt
upp dig före anställningstidens slut, eller inte förlänger din anställning om avsikten från
början var att den skulle förlängas, och antingen: Anställningstiden var minst 12 månader och
redan förlängts med minst 12 månader eller du tidigare har varit tillsvidareanställd hos
samma arbetsgivare. Din anställning måste ha omfattat minst 17 timmar per vecka under
minst 6 månader. Ersättning betalas endast om din anställning avslutats i förtid och inte om
anställningstiden löpt ut. Ersättning betalas inte längre än till den dag som anställningstiden
skulle ha upphört.

Ersättningen betalas från första dagen av din ofrivilliga arbetslöshet förutsatt att du har varit arbetslös
under minst 30 dagar (karensperiod). Ersättning lämnas med 1/30 av det avtalade månatliga beloppet för
varje dag som du är arbetslös (upp till max 8000 kr/månad, upp till 12 månader).
När ersättning redan har betalats för arbetslöshet under minst 30 dagar gäller särskilda förutsättningar för
att du kan få rätt till ytterligare ersättning.
Totalt kan ersättning lämnas för en maximal period av 36 månader för ett flertal perioder av
arbetsoförmåga eller arbetslöshet.
Vid dödsfall
Vid dödsfall utbetalas ett försäkringsbelopp motsvarande 12 X valt försäkringsbelopp, dock max 96 000.-

Viktiga undantag och begräsningar
Du bör läsa villkoret för att få en fullständig beskrivning av alla begräsningar och undantag. Nedan är
exempel på några viktiga begränsningar och undantag.
Hel arbetsoförmåga (sjukskriving)
Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning
om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller
orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt
fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst tolv månader omedelbart före
ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt
symptomklausulen.
Ingen ersättning betalas om din arbetsoförmåga börjar under de första 30 dagarna av försäkringstiden
(kvalifikationsperiod).
Ofrivillig arbetslöshet
Försäkringen beviljar inte ersättning för deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet till följd av en
provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Ersättningen betalas inte heller ut vid arbetslöshet
på grund av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet på grund av egen uppsägning.
Ingen ersättning betalas om din arbetslöshet börjar under de första 120 dagarna av försäkringstiden
(kvalifikationsperiod).
Dödsfall
Om den försäkrade begår självmord inom ett år från anslutningen till försäkringen gäller försäkringen om
det kan antas att anslutning skett utan tanke på självmordet.
Det finns andra undantag i försäkringsvillkoret.

Försäkringsperiod
Försäkringsavtalet gäller från det startdatum som framgår av ditt försäkringsbesked under förutsättning
att du uppfyller kraven för försäkringen och att premien betalas på förfallodagen. Försäkringen gäller
därefter under en månad i taget och förnyas varje månad vid betalning av försäkringspremien om
försäkringsavtalet inte sägs upp eller upphör på annan grund enligt villkoren.

Så ansluter du dig till försäkringen
Vill du teckna dig för Betalskydd, höja försäkringsbelopp, sänka försäkringsbelopp eller på annat sätt
ändra din försäkring kan du kontakta Likvidum AB på www.likvidum.se eller Tydliga AB på:
grupp@tydliga.se som administrerar försäkringen. Du kan även kontakta First Insurance AB på:
info@firstinsurance.se (som är försäkringsgivarens svenska agentur).

När upphör försäkringen att gälla
•
•
•
•
•
•
•

Den första dagen i månaden efter den dag du fyller 65 år.
När du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 17 timmar per vecka.
Om du erhåller livränta eller liknande ersättning.
Efter försäkringsgivaren har betalat totalt 36 ersättningar för arbetsoförmåga eller ofrivillig
arbetslöshet.
Om du dör.
Om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren, eller om gruppföreträdaren
säger upp gruppavtalet.
Om du flyttar utomlands och/eller upphör att omfattas av svensk socialförsäkring och/eller
inte längre är folkbokförd i Sverige.

Försäkringsgivare och andra företrädare
-

Försäkringsgivaren i händelse av arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, registrerade
i Sverige 516403–1003.
Försäkringsgivaren för livförsäkring och arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB,
registrerade i Sverige 516406–0468.
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.
Gruppföreträdare som har ingått ett gruppförsäkringsavtal med försäkringsgivaren, i detta
fall Likvidum AB.

Svensk agentur och representant för försäkringsgivarna är, First Insurance AB, 556637–3626, Södra
Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg.

Sättet för betalning och för fullgörande
Premien för Betalskydd aviseras i förskott till den valda betalningsterminen (månads-, kvartals-, halvårseller helårsvis) och det valda betalsättet (faktura eller autogiro).

Ångerrätt enligt Distansavtalslagen
Du har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt). Ångerrätten är 30 dagar och löper tidigast från
den dag då du har mottagit försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Under ångerrättsfristen kan
försäkringen sägas upp per telefon genom att du hör av dig till av First Insurances Kundservice på 031-10
58 82 eller skriftligen genom att skicka meddelande om utnyttjande av ångerrätten till First Insurance AB,
AB, Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg. Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon
premie. Har du erlagt premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt.

Den tid under vilken erbjudandet gäller
Erbjudandet om att teckna Låneskydd gäller tillsvidare.

Avtalets kortaste löptid
Försäkringsavtalet löper på en månad i taget och förlängs månatligen automatiskt om premien betalas. Du
kan skriftligen säga upp försäkringsavtalet i enlighet med vad som anges nedan.

Uppsägning av avtalet i förtid eller ensidigt
Du kan skriftligen säga upp försäkringsavtalet när som helst efter att ångerfristen har löpt ut
(dessförinnan har du ångerrätt) till upphörande från den tidpunkt du själv anger. Försäkringen upphör
dock att gälla tidigast den sista dagen i den månad First Insurance mottager uppsägningen eller den sista
dagen i den månad du vill att försäkringen ska upphöra att gälla. Du säger upp försäkringen skriftligen till
First Insurance AB genom att skicka meddelande om uppsägning till First Insurance på adressen: First
Insurance AB, Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg.

Vilket lands lag om marknadsföring har följts?
Svensk lagstiftning har följts.

Information om avtalsvillkor, om vilket lands lag tillämpas på avtalet och om vilken
domstol som är behörig?
För närmare information om försäkringsvillkoren, se Likvidum Betalskydd som finns på www.likvidum.se
eller www.firstinsurance.se. På försäkringsavtalet tillämpas svensk lag. Tvister skall regleras i svenskt
forum.

På vilket språk tillhandahålls avtalsvillkoren och informationen, och på vilket språk åtar sig
näringsidkaren (First Insurance) att kommunicera under avtalstiden?
Avtalsvillkoren och informationen i övrigt tillhandahålls på svenska. Kommunikationen sker på svenska.

Hur behandlas klagomål i fråga om avtalet, och vilka möjligheter finns att få en tvist med
näringsidkaren prövad utanför domstol?
Du hittar vidare information om hur ditt klagomål kan hanteras under förköpsinformationen som du
tillhandahåller genom din försäkringsförmedlare.

Ersättning
För sin roll som förmedlare av denna försäkring har förmedlaren I detta fall Likvidum AB, rätt till
ersättning från försäkringsgivarna. Förmedlare får en ersättning av den totala premien motsvarande 35 %
för bland annat den administration, premiehantering o.d. som försäkringsavtalet ger upphov till. I avtalet
ingår även att förmedlare kan erhålla vinstdelning som grundar sig på försäkringsgivarens insamlade
premier med avdrag för provisionsutbetalningar, skadeersättningsutbetalningar och försäkringsgivarens
administrativa kostnader för försäkringarna, utbildning, marknadsföringskostnader och avsättning till
reserver för framtida uppkomna men inte utbetalade skatteersättningsutbetalningar. First Insurance AB,
Göteborg som förmedlat gruppavtalet och bland annat hanterar skador får en ersättning av den totala
premien.

Denna gruppförsäkring kan inte tecknas individuellt direkt hos försäkringsgivaren.
Information om försäkringsförmedlaren finns i dokumentet ”Förmedlarinformation”.

