
Låneskydd 
Vårt låneskydd kan vara en trygghet om du råkar ut för något oväntat i livet 
som under en period gör det svårare att klara av månadsutgifterna. 

Låneskyddet täcker dina månadsbetalningar för lånet om du skulle råka ut för något av följande: 

• Ofrivillig arbetslöshet

• Sjukskrivning på grund av olycksfall eller sjukdom

• Dödsfall (den resterande skulden återbetalas – maximalt 350 000kr)

Teckna Låneskydd enkelt och tryggt! 

0770 - 330 121 Fyll i talongen nedan och returnera kostnadsfritt 

Vad kostar Låneskyddet? Grundkriterier för att teckna försäkringen 

Försäkringspremien baseras på 
en fast  procentsats om 9% av 
månadsbetalningen. 

Exempel: Har du en 
månadsbetalning om 1 000 kr så 
blir det 1 090 kr per månad med 
låneskyddet. 

• du är mellan 18 - 64 år och har ett privatlån hos oss.

• du är bosatt och arbetar i Sverige.

• du innehar anställning eller är egen företagare (se
definition i villkor).

• du har inte kännedom om förestående varsel eller
kommande arbetslöshet.

• du är fullt arbetsför (se definition i villkor) vid anslutning
till försäkringen.

Se fullständiga villkor på www.bluestep.se/laneskydd 

Kostnadsfritt de två första månaderna 
Vid nyteckning av försäkringen finns en kvalificeringstid på 3 månader.

Ja tack! 

Jag vill teckna Låneskydd för ökad trygghet. Låneskyddet är kostnadsfritt de två första månaderna. 

Jag intygar att jag är mellan 18–64 år, bor och arbetar i Sverige, har en tillsvidareanställning eller 
tidsbegränsad anställning om minst 60 timmar per månad. För egenföretagare gäller att man under 
privatlånets löptid kan dokumentera inkomst till Bluestep Bank. 

Jag intygar också att jag är fullt arbetsför, inte sjukskriven, inte uppbär sjuk- eller aktivitets-ersättning, inte 
har lönebidragsanställning eller liknande anställning. Jag har inte anpassat arbete på grund av hälsoskäl och 
saknar kännedom om förestående varsel eller kommande arbetslöshet. 

Jag intygar även att jag har tagit del av förköpsinformationen. 
Personnummer 
(åå mm dd-nnnn): - 
Namn: 

Ort & datum:

Namnteckning




