
Låneskydd — för en tryggare framtid

För att köpa försäkringarna behöver du

• ha lån hos SBAB

• vara 18-64 år

• vara folkbokförd i Sverige. 

För Låneskydd Inkomst behöver du också
• vara fullt arbetsför

• inte fått ersättning för sjukdom eller olycksfall  

i mer än 30 dagar i följd under det senaste året

• vara anställd eller företagare sedan 180 dagar, 

med en arbetstid om minst 17 timmar i veckan. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Så ansöker du om försäkringarna
Du kommer att få sms och mejl från försäkringsgivaren  
BNP Paribas Cardif med en länk till ett digitalt ansökningsformulär. 
För Låneskydd Liv behöver du svara på ett par hälsofrågor.  
Du signerar sedan ansökan med Mobilt BankID.  

Vad kostar försäkringarna? 
Pris för Låneskydd Inkomst 
Priset baseras på ålder och månadskostnad för lånet.  
Det förändras när du blir äldre eller om du får en ny månads- 
kostnad.

Exempel på månadskostnad 4 000 kronor:

Ålder
18-
25

26-
30

31-
35

36-
40

41-
45

46-
50

51-
55

56-
60

61-
65

Pris per 
månad  
i kronor

139 139 141 149 159 188 238 301 303

 

Pris för Låneskydd Liv
Priset baseras på ålder och valt försäkringsbelopp.  
Det förändras när du blir äldre eller om du ändrar beloppet.

Exempel: Du som är 35 år, med ett försäkringsbelopp  
på 1 000 000 kr, betalar 56,20 kr/månad.

Har du frågor?
 

Du är välkommen att kontakta SBAB på 0771 45 30 00. 

Att ta ett bolån är ett stort ekonomiskt beslut. Med våra försäkringar kan du säkra boendet  
så att du och din familj kan bo kvar även om du blir sjuk, arbetslös eller avlider. 
Låneskyddet består av två försäkringar: Inkomst och Liv – teckna ena eller båda.

Det här ingår 

Låneskydd Inkomst ger ersättning  
vid arbetslöshet och sjukskrivning  
upp till 15 000 kronor i månaden.

Utbetalningar i upp till 18 månader.

Låneskydd Liv ger en engångsutbetalning  
vid dödsfall — maxbelopp 3 000 000 kronor. 

Ingen bindningstid — säg upp när du vill.

Scanna QR-koden för att 
läsa mer om försäkringarna.


