
Betalskydd  
Låt försäkringen göra jobbet om du inte kan 

Betalskydd är en försäkring som kan hjälpa dig med dina månadsin-
betalningar för Preem MasterCard om du blir sjukskriven på heltid  
eller ofrivilligt arbetslös. Vid dödsfall betalar försäkringen hela 
skulden. Försäkringen kostar endast 0,75 % av din aktuella 
kontoskuld per månad. Det blir 7,50 kr per månad för varje 1 000 kr 
du har i kontoskuld.

Vem kan skaffa Betalskydd? 
Du kan skaffa Betalskydd om du: 

- har ett Preem MasterCard

- har fyllt 18 år, men inte 65 år

- är folkbokförd i Sverige och har rätt till så kallade arbetsbaserade 
   förmåner, bland annat sjukpenning 

- är fullt arbetsför, vilket bland annat innebär att du inte får sjukpenning eller   
cisjuk-/aktivitetsersättning eller har varit sjukskriven mer än 30 dagar i följd 
ciunder det senaste året

- är tillsvidareanställd eller har en visstidsanställning om minst 60 timmar 
   per månad, eller har din huvudsakliga arbetsinkomst som företagare.

Vad omfattar Betalskydd? 
Försäkringen hjälper dig om du blir heltidssjukskriven eller ofrivilligt arbets-
lös. Då täcker den dina månadsbetalningar, motsvarande lägsta inbetal-
ningsbelopp (max 8 333 kr/mån), i upp till 12 månader. Om du avlider täcker 
försäkringen hela din utestående skuld (max 100 000 kr). 

Försäkringen gäller för den person som anges i försäkringsbrevet. 

Hur skaffar jag Betalskydd? 
Du skaffar Betalskydd genom att klicka på Köp-knappen under Mina sidor. 
Du kan också ringa Ikano Banks kundtjänst på 0476 - 58 71 40 för att teckna 
försäkringen. 

Snabbfakta om 
Betalskydd 

Kan tecknas av dig som har 
Preem MasterCard 

Ger ersättning: 
• Om du blir ofrivilligt arbetslös

• Om du blir heltidssjukskriven på
grund av hel arbetsoförmåga

Om du skulle avlida

• Ingen bindningstid

•



Låt försäkringen göra
jobbet om du inte kan
Undantag och begränsningar 
Precis som andra liknande försäkringar har försäkringen undantag och begränsningar. 
Bland annat gäller försäkringen inte för sjukdom du hade när du anslöt dig och under 
de första 24 månader finns undantag för vissa diagnoser. För att kunna få ersättning 
från försäkringen behöver du också uppfylla vissa inträdes-, kvalificerings- och åter-
kvalificeringstider.

Du kan läsa mer om undantag och begränsningar i förköpsinformationen. Fullständig 
information om försäkringens omfattning och undantag finns i försäkringsvillkoren. 
Länkar till både förköpsinformation och villkor finns på Mina sidor där du beställer 
försäkringen. 

Vad kostar Betalskydd?
Försäkringen kostar 0,75 % av din totala skuld per månad, det vill säga 7,50 kr för 
varje 1 000-lapp du har i kontoskuld. Betalskyddet löper månadsvis tills försäkringen 
sägs upp eller upphör automatiskt. 

Hur betalar jag?
Din första betalning av försäkringen kommer på din nästa kortfaktura. Kostnaden för 
Betalskydd dras därefter automatiskt varje månad på din Preem MasterCard-faktura.

Om jag skulle ångra mig?
Du har rätt att säga upp försäkringen när som helst under försäkringstiden. Under de 
30 första dagarna har du ångerrätt. Använder du dig av ångerrätten innebär det att 
du inte anses ha haft något försäkringsskydd och om du hunnit betala in pengar för 
försäkringen återbetalas de.

Jag vill veta mer 
Om du har frågor kontakta gärna Ikano Banks kundservice på 0476 - 58 71 40 
Frågor om skadeanmälan hanteras av Ikano Försäkring 08-506 597 02 
 
För att få mer information om försäkringens omfattning och begränsningar rekommen-
derar vi att du tar del av förköpsinformationen och de fullständiga villkoren som finns 
på Mina sidor.

 

 

Försäkringsförmedlare: Ikano Bank AB 

Box 717 

343 82 Älmhult

 

och försäkringsgivare     
Försäkringsgivare: Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB 

Box 1202 

172 24 Sundbyberg




