
  

Detta är så kallad för- och efterköpsinformation om Bynks 
Månadskostnad + 

     

 

Det här är en kortfattad information om försäkringen. För fullständiga 
villkor: Kontakta Bynk eller gå in på  www.bynk.se 
 
Vad ersätts genom försäkringen? 
Hel Arbetsoförmåga, om du på grund av en plötslig och oförutsedd 
olycksfallsskada, sjukdom eller vård av nära anhörig blir helt arbetsoförmögen 
lämnar försäkringen ersättning med valt försäkringsbelopp under högst 12 
månader.  
 
Hel ofrivillig arbetslöshet, om din tillsvidareanställning om minst 22 
timmar per vecka helt upphör på grund av t ex en omorganisation, arbetsbrist 
eller att din arbetsgivares verksamhet läggs ner samt att du är anmäld som 
arbetssökande lämnar försäkringen ersättning med valt försäkringsbelopp 
under högst 12 månader.    
 
Sjukhusvistelse om du blir inlagd på sjukhus i mer än 7 dagar (karenstid) 
lämnar försäkringen ersättning med valt försäkringsbelopp under högst 12 
månader.  
 
Försäkringen avser att ersätta dig för dina fasta månadskostnader, till 
exempel lånekostnader, bostadsrättsavgift, elkostnader etc. under den tid 
som du inte arbetar eller är helt arbetslös efter uppsägning från 
arbetsgivaren. 
Du väljer själv den månatliga ersättning du vill ha, högsta ersättningsbelopp 
du kan teckna är 10 000 kr per månad under 1 år.  
Ersättningen får högst motsvara 60 % av din bruttolön. Valt belopp framgår 
av de försäkringshandlingar vi sänder till dig.  
Utbetalning sker till Bynk avseende det belopp (amortering, ränta och 
aviavgift exklusive eventuella påminnelseavgifter) som motsvarar det du skall 
betala enligt ditt kreditavtal med Bynk resterade belopp utbetalas till dig som 
försäkrad. 
 
Dödsfall, om ett dödsfall inträffar lämnar försäkringen ersättning med ett 
livbelopp om 100 000 kronor. 
Utbetalning sker till Bynk avseende utestående låneskuld samt ränta och 
aviavgifter, eventuellt överskott utbetalas till försäkrads dödsbo. 

 
Vem kan anslutas till försäkring? 
Du som ingått avtal om kredit med Bynk AB och erhållit utbetalning av 
krediten från Bynk samt vara 
 

§ Folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande. 
§ Fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen gäller dock till och med 

försäkringstagaren är 70 år. 
§ Tillsvidareanställd med en arbetstid av minst 22 timmar per vecka 

under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens 
tecknande. 

§ Fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, 
aktivitetsersättning, närståendepenning, eller liknande vid 
försäkringens beviljande. 

§ Inskriven i och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.  

Vad kostar försäkringen ? 
Premien motsvarar 7,6 % av det valda månatliga försäkringsbeloppet 
 
När börjar försäkringen att gälla ? 
Om du ansluts till försäkringen genom att inte tacka nej till erbjudande om 
försäkring (reservationsanslutning) omfattas du av ett kostnadsfritt 
försäkringsskydd under reservationstiden.  
 
Du kan tacka nej till försäkringen via brev, mail, telefon eller genom att inte 
betala försäkringen. 
 
Reservationstiden börjar vid tidpunkt för utbetalning av krediten och slutar 
efter tre månader, d.v.s. när tiden för att tacka nej till erbjudandet löpt ut. 
 
Dagen efter det att reservationstiden löpt ut anses försäkringsavtalet mellan 
dig och Gjensidige ha ingåtts. 
 
Vid tecknade efter reservationstidens utgång 
Om du tackat nej till försäkring under reservationstiden och/eller väljer att 
ansöka om försäkring vid ett senare tillfälle, gäller försäkringen från och med 
dagen efter det att ansökan skickats. En förutsättning är att Gjensidige eller 
Bynk AB mottagit fullständiga ansökningshandlingar. 
 
Om du antar erbjudandet om försäkring per telefon är en förutsättning för 
försäkringens giltighet att du betalar den första premien. Försäkringen börjar 
då gälla retroaktivt från den dag du antog erbjudandet.  
 
Försäkringen gäller under dygnets 24 timmar, såväl arbetstid som fritid.  
 
Försäkringen tecknas för en (1) månad i taget och förnyas automatiskt varje 
månad om den inte sägs upp. Försäkringen kan när som helst sägas upp av 
försäkringstagaren. 
 
Höjning av krediten/försäkringen 
Om du utökar din kredit följer försäkringsbeloppet krediten och höjs 
automatiskt i samband med utbetalningen av krediten. Även premien höjs, 
eftersom den beräknas på det höjda försäkringsbeloppet. Vill du inte 
omfattas av försäkringen kan du tacka nej enligt ovan och då upphör 
försäkringen i sin helhet. Höjning ändring under tiden som du omfattas av 
reservationstiden enligt ovan (3 månader från det att ursprunglig kredit 
utbetalats) är även höjningen kostnadsfri under återstående tid av 
reservationstiden. För rätt till ersättning för den del försäkringsbeloppet 
höjts måste arbetskravet och kvalificeringstiden uppfyllas. 
 
Eventuell höjning under tiden du får ersättning från försäkringen, påverkar 
inte den pågående ersättningens storlek. 

 
 
 
När kan du få ersättning 
Arbetskrav 
För försäkringen gäller Arbetskrav: För att du skall kunna få ersättning för 
helt nedsatt arbetsoförmåga eller sjukhusvistelse ska du, före första 
försäkringsfallet, ha varit fullt arbetsför* under minst 30 dagar i följd. 
 
För att kunna få ersättning för arbetslöshet. Ska du, före första 
försäkringsfallet, ha varit tillsvidareanställd under minst 180 dagar i följd. 
 
För livskyddet gäller inget arbetskrav. 
 
* Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan hinder 
och inte uppbär sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, 
närståendepenning, eller liknande. 
 
**Tillsvidareanställning innebär att du under minst 22 timmar per vecka, utför 
arbete i en tillsvidareanställning eller är företagare och arbetar minst 22 
timmar i veckan i företaget. 
 
Kvalificeringstid 
Försäkringen gäller med Kvalificeringstid, skador som inträffar under 
kvalificeringstiden ersätts inte.  
 
Kvalificeringstiden är för: 
Helt nedstatt arbetsoförmåga/vård av nära anhörig och sjukhusvistelse 30 
dagar från det att du anslöts till försäkringen eller från den dag du uppfyllt 
försäkringens arbetskrav enligt ovan. 
 
Arbetslöshet 120 dagar från det att du anslöts till försäkringen eller från den 
dag du uppfyllt försäkringens arbetskrav enligt ovan. 
 
Alltså om du vid inträdet i försäkringen inte uppfyller arbetskravet börjar 
kvalificeringstiden löpa först efter det att arbetskravet är uppfyllt. 
 
För livskyddet gäller ingen kvalificeringstid. 
 
Karensperiod 
När du kvalificerat dig för ersättning gäller försäkringen med Karensperiod 
som kan jämföras med en självrisk - räknas från dagen för arbetslösheten 
eller arbetsoförmågan/vård av nära anhörig och är 30 dagar i båda fallen. 
Arbetslösheten eller arbetsoförmågan måste således överstiga 30 dagar innan 
ersättning kan lämnas. Ersättningen betalas från dag 31 efter karensperioden. 
För sjukhusvistelse är karensperioden 7 dagar.  
 
För livskyddet gäller ingen karensperiod. 

 
Några fall som försäkringen inte ersätter: 

 
Vid hel arbetsoförmåga (sjukdom/ olycksfall/ vård av nära 
anhörig) lämnas ersättning inte för: 
- Olycksfallsskada eller sjukdom för vilken försäkringstagaren / 

anhörig uppsökt läkare eller erhållit vård och som inträffat eller som 
försäkringstagaren / anhörig drabbats av inom 12 månader närmast 
före försäkringens ikraftträdande. 

- Psykisk sjukdom, psykiska eller nervösa besvär, utbrändhet, stress, 
depression eller därtill relaterade besvär. 

Vid ofrivillig arbetslöshet lämnas ersättning inte för: 
- Deltidsarbetslöshet, arbetslöshet efter tillfällig anställning eller 

säsongsarbetslöshet. 
- Uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som 

försäkringstagaren borde ha känt till vid försäkringens tecknande. 
- Frivillig arbetslöshet. 
- Arbetslöshet när försäkringstagaren inte är anmäld som 

arbetssökande till Arbetsförmedling. 
Vid dödsfall lämnas ersättning inte för: 
- Dödsfall som är en direkt eller indirekt följd av att du deltagit i sport 

eller idrottsverksamhet som du får ersättning/sponsring för, med ett 
belopp som överstiger 0,5 prisbasbelopp per år. 

- Dödsfall som orsakat av sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder 
därav, som visat sig före försäkringen började gälla/höjdes, oavsett 
om diagnos kunnat fastställas först därefter, eller följder därav, 

 
Bra att veta 
Försäkringsgivare och anknuten 
försäkringsförmedlare: 
Försäkringsgivare är Gjensidige Försäkring, org nr: 516407 - 
0384, Box 3031, 103 61 Stockholm, en filial till Gjensidige 
Forsikring ASA Norge. 

 
Försäkringen förmedlas och administreras av Bynk AB. 

 
Om den anknutne förmedlaren: 
Bynk AB, Besöksadress Frejgatan 13, 114 79 Stockholm,  
Organisationsnummer 559046-8574, Telefon: 020-700 700 
E-post: forsakringar@bynk.se  Hemsida: www.bynk.se 

 
Tillsynsmyndighet: 
Ansvarig tillsynsmyndighet för Gjensidige och Bynk är 
Finansinspektionen. För disansavtal är även Konsumentverket 
tillsynsmyndighet. 

 
Ersättning 
För administration och förmedlandet av denna försäkring har Bynk rätt till 
provision. Den genomsnittliga nivån är ca 55 % av den totala premien. 

 



 
Information om behandling av personuppgifter 
De personuppgifter som Gjensidige och Bynk inhämtar om dig är nödvändiga 
för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser 
och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifterna kommer även att 
användas för marknadsanalyser och marknadsföring. För sådana ändamål kan 
vi komma att lämna personuppgifter till bolag som vi samarbetar med. 
Vi behandlar uppgifterna omsorgsfullt och enligt lag för att säkerställa att de 
registrerade uppgifterna skyddas. För det fallet att förmedlaren är skyldig att 
lämna ut uppgifter enligt lag kommer så att ske. Enligt personuppgiftslagen 
har du rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig, 
du har även rätt att begära att eventuella fel som finns om dig i registret 
rättas. För att erhålla ett utdrag om de personuppgifter som finns registrerade 
om dig måste du skicka en skriftligen begäran till Gjensidige eller Bynk som 
du undertecknat. 

 
Prövning av beslut i försäkringsärende 
Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det 
omprövat genom att skriftligen till Gjensidige Försäkring redogöra för ärendet 
och be om en omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ska ställas till 
Gjensidige Försäkring, Postadress: Box 3031, 103 61 Stockholm 
E-post: specialskador@gjensidige.se 
 
Du kan även vända dig till: 
 
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) 
ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en 
rekommendation. Adress: Box 174, 101 23 STOCKHOLM, telefon: 08-508 860 
00 
 
Allmän Domstol 
Liksom vid andra tvister kan du vända dig till allmän domstol. Tag kontakt 
med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och 
telefonnummer finns i telefonkatalogen. 
 
Klagomål 
Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är du välkommen att 
kontakta Bynk klagomålsansvarige via e-post till forsakringar@bynk.se 
Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter 
skickas ett beslut till klaganden. Du kan för det fall att frågor uppstår och du 
vill ha vägledning av en oberoende part kontakta Konsumenternas Bank- och 
finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå eller den kommunala 
konsumentvägledningen. 

 
Ångerrätt och kostnader 
Som kund har du rätt att frånträda avtalet inom 30 dagar från det att du fått 
denna information och avtalsvillkoren. Kontakta Bynk på telefon 020-700 700 
eller via e-post till forsakringar@bynk.se  För att kunna annullera försäkringen 
behöver vi vissa uppgifter från dig, bl a ditt personnummer och vilken 
försäkring som avses. För det fall du redan har betalat försäkringspremien 
kommer denna att återbetalas till dig. 
 
Vid reservationsanslutning upphör försäkringen om du meddelar Bynk inom 
30 dagar från reservationstidens utgång. 

 
Anmälan av skada 
Skador anmäls till Gjensidige Försäkring, måndag - fredag kl 8.30 - 16.00 och 
kan anmälas på flera sätt: Via e-post till : specialskador@gjensidige.se 
Via post: Box 3031, 103 61  Stockholm 
Via telefon: 0771-326 321 
 
Övriga försäkringsfrågor 
Har du frågor angående din försäkring, ring Bynk kundservice på 020-700 
700. 


