
 

 
 
 

Förköpsinformation OKQ8 Utgiftsskydd 
Du har rätt att få denna information innan du köper försäkringen och det är viktigt att du tar del av denna information. Om du erhåller den med 
e-post eller online så skriv ut informationen eller spara den på din dator. Denna förköpsinformation är endast en kortfattad beskrivning av 
försäkringens innehåll. De fullständiga villkoren, där hela omfattningen och alla begräsningar samt undantag finns, kan erhållas från OKQ8 på 
www.okq8.se/utgiftsskydd eller via mejl från kundservice@okq8.se. 

 
Du skall läsa villkoren för att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll. 

 
OKQ8 Utgiftsskydd kan ge dig ersättning för dina fasta kostnader för hyra, el osv vid ofrivillig arbetslöshet, arbetsoförmåga till följd av olycksfall 
eller sjukdom och vid dödsfall till följd av olycksfall. Om du dör till följd av olycksfall betalas ett engångsbelopp och om du drabbas av 
sjukskrivning på grund av olycksfall eller sjukdom, eller av arbetslöshet, kan försäkringen ge upp till 12 månaders ersättning. 

 
Vad täcker försäkringen? 

 
Omfattning: Beskrivning: Ersättning: 
Ofrivillig arbetslöshet Om du blir helt ofrivillig arbetslös i mer än 

30 dagar kan försäkringen ge ersättning för 
dina fasta kostnader i upp till 12 månader. 

Ersättningen lämnas med 1/30 av det 
avtalade månatliga beloppet för varje 
dag som du är arbetsoförmögen 
(max. 10 000 kr/månad). 

Arbetsoförmåga Om du är helt sjukskriven till följd av 
olycksfall eller sjukdom i mer än 30 dagar 
kan försäkringen ge ersättning för dina fasta 
kostnader i upp till 12 månader. 

Ersättningen lämnas med 1/30 av det 
avtalade månatliga beloppet för varje 
dag som du är arbetsoförmögen 
(max. 8000 kr/månad). 

Dödsfall till följd av olycksfall Om du dör till följd av olycksfall ersätter 
försäkringen ett engångsbelopp. 

Vid dödsfall till följd av olycksfall betalas 
100 000 kr som engångsbelopp. 

 
Vad täcker försäkringen inte? Viktiga undantag och begräsningar 

Du bör läsa villkoren för att få en fullständig beskrivning av alla begräsningar och undantag. Nedan är exempel på några viktiga begränsningar 
och undantag. 

Hel arbetsoförmåga (sjukskriving): 
Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som beror på: 

• psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion, 
• smärttillstånd i ryggen som inte kan verifieras genom röntgen eller magnetröntgen, 
• graviditetsrelaterat tillstånd under graviditet som en specialistläkare bedömer vara en normal graviditet, 
• konsekvens av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har påkallats av legitimerad sjukvårdspersonal, 

såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv kirurgi. 

Försäkringsersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada, funktionsnedsättning eller dödsfall om symptomen fanns innan försäkringen 
började gälla, även om diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen har blivit giltig (symptomklausul). Om du inte 
har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst tolv månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få 
ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse. 

 
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 eller om du erhåller uppsägningen av 
ditt jobb under denna tid (kvalifikationsperiod). 

 
Det finns andra undantag i försäkringsvillkoren. 
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Vad kostar försäkringen? 
Försäkringspremie bestäms för en månad åt gången och bestäms med hänsyn till din ålder och det avtalade månatliga försäkringsbeloppet vid 
arbetslöshet eller arbetsoförmåga. För detaljer, se tabellen nedan: 

 
Ålder: Premier: 
18–67 år 7,22 % av valt månadsbelopp 

(ex. 2 000 kr/mån kostar 144 kr/mån och vid dödsfall olycksfall utbetalas 100 000 kronor) 

 
Vem kan anslutas till försäkringen? 
OKQ8 Utgiftsskydd är en frivillig gruppförsäkring för OKQ8s bankkunder. Om du är bankkund hos OKQ8 och uppfyller följande krav kan du 
ansluta dig: 

• 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, 
• och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet. 

 
Om försäkringsperiod, premiebetalning och uppsägning: 
Försäkringsavtalet gäller från dagen efter att din ansökan om att anslutas till försäkringen har mottagits av gruppförträdaren, under 
förutsättning att din ansökan om att anslutas till försäkringen beviljas. 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. 

Försäkringen upphör att gälla bland annat: 

• den första dagen i månaden efter den dag du fyller 68 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 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. 

Premien ska betalas enligt överenskommelse. Om försäkringen inte betalas i rätt tid har OKQ8 på uppdrag av Maiden General rätt att säga upp 
försäkringen 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats till försäkringstagaren. Betalar du innan dess fortsätter försäkringen att gälla. Du 
som försäkrad har rätt att närsomhelst säga upp försäkringen till upphörande. Uppsägning från försäkringsgivarens sida (som inte beror på 
utebliven betalning) skall göras skriftligen och sändas till försäkringstagaren senast en månad innan försäkringstiden går ut. 

 
Ångerrätt: 
Du har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt). Ångerrätten är 30 dagar och löper tidigast från den dag då du har mottagit försäkrings- 
villkor och försäkringsbrev. Under ångerrättsfristen kan försäkringen sägas upp per telefon genom att du hör av dig till OKQ8 Banks 
kundservice: 020-65 65 65 eller per mail: kundservice@okq8.se. Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie. Har du erlagt 
premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt. 

 
Ytterligare information: 

 

Om försäkringsgivaren: 
Försäkringsgivaren är Maiden General Försäkrings AB, registrerade i Sverige 516403-1003.  

Maiden Life & General 
Postadress: Box 70396, 107 24 Stockholm 
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm 
Telefon: 08-506 362 92 
E-post: info@maidenlg.com 
www.maidenlg.com 

Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon: 08-408 980 00, e-post: finansinspektionen@fi.se, www.fi.se. 
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Om försäkringsförmedling: 

Försäkringsförmedlaren är OKQ8 Bank AB (OKQ8 Bank), org.-nr. 556008-0441, postadress: Box 23900, 104 35 Stockholm, besöksadress: 
Sveavägen 155, 113 46 Stockholm, telefon: 08-506 800 00, e-post: info@okq8.se, www.okq8.se. OKQ8 Bank är gruppföreträdare för denna 
gruppförsäkring. OKQ8 Bank är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till Maiden General. Registrering kan 
kontrolleras vid Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, www.bolagsverket.se eller bolagsverket@bolagsverket.se. Maiden 
General är enligt avtal med OKQ8 Bank ansvarig för ren förmögenhetsskada som kan drabba en kund, eller annan som härleder sin rätt från 
kund, till följd av att OKQ8 Bank uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter. OKQ8 Bank har genom avtal med försäkrings- 
givarna Maiden General åtagit sig att förmedla denna typ av försäkringar uteslutande för försäkringsgivarens räkning. OKQ8 Bank förmedlar 
inte andra liknande försäkringar och förmedlar inte liknande försäkring från annat försäkringsbolag. OKQ8 Bank ger därmed inte råd på 
grundval av en opartisk analys. 

 
OKQ8 Bank och Maiden General har inget ägarförhållande till varandra. För sin roll som gruppföreträdare och förmedlare av denna försäkring har 
OKQ8 Bank rätt till ersättning från Maiden General. OKQ8 Bank får en ersättning på 40 % av den totala premien för bland annat förmedling, 
administration, premiehantering o.d. som försäkringsavtalet ger upphov till. Anställda på Maiden General erhåller lön som ersättning; de far inte 
bonus eller provision som är direkt kopplad till försäljningen. 

 
Som bankföretag står OKQ8 Bank under Finansinspektionens tillsyn (se kontaktuppgifter ovan). 

 
Om du har klagomål: 
Om du är missnöjd med någon åtgärd i OKQ8 Banks försäkringsförmedling kan du i första hand vända dig till OKQ8 Banks kundtjänst, kontakta 
OKQ8 Banks klagomålsansvarig Erik Kearing (OKQ8 Bank AB, Klagomålsansvarig, Box 502, 774 27 Avesta). Mer information om hur OKQ8 bank 

hanterar klagomål finns på https://www.okq8.se/kort-lan/om-OKQ8-bank/. Där finns även klagomålsformulären. Du kan 
också kontakta Maiden Generals klagomålsansvarig på info@maidenlg.com. Klagomålet kan framställas muntligen per telefon eller skriftligen 
till OKQ8 Bank. Du kan även vända dig till Konsumenternas vägledning för bank och försäkring, www.konsumenternas.se. Det är en självständig 
rådgivningsbyrå som kan lämna upplysningar i försäkringsärenden, men den gör ingen prövning av enskilda ärenden. Vägledning och råd kan 
även erhållas från den kommunala konsumentvägledningen. 

 
Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från OKQ8 Bank, kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos 
Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, telefon 08–508 860 00 som lämnar rekommendationer i tvister 
mellan näringsidkare och konsument. Om avtalet har ingåtts online kan du vända dig till den europeiska onlineplattform för tvistlösning som 
finns i länken www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Frågan kan också prövas av allmän domstol. 

 
Om du inte är nöjd med beslut gällande försäkringsersättning meddelat av försäkringsgivaren kan du skriftligen be om omprövning och begära 
rättelse från Maiden Generals klagomålsansvarig på info@maidenlg.com. Du kan även vända dig till Konsumenternas vägledning för bank och 
försäkring, www.konsumenternas.se. Vägledning och råd kan även erhållas från den kommunala konsumentvägledningen. 

 
Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från försäkringsgivaren, kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos 
Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, som avger yttranden i tvister inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring, 
www.forsakringsnamnder.se, telefon 0200-22 58 00, eller Allmänna Reklamationsnämnden (se kontaktuppgifter ovan) som lämnar 
rekommendationer i tvister mellan näringsidkare och konsument. Frågan kan också prövas av allmän domstol. 

 
Vid skada: 
Skada ska snarast möjligt anmälas till TPA claims & administration AB (TPA) som på uppdrag av försäkringsgivaren kommer att hantera din 
skadeanmälan. Du kan anmäla din skada på TPA:s hemsida www.tpaclaims.se. Du kan även beställa en skadeanmälningsblankett från TPA per 
telefon på nummer 031-10 58 83. 

Språk och marknadsföring: 
Försäkringsinformation och avtal finns tillgängligt på svenska. Maiden General åtar sig att kommunicera på svenska under avtalstiden. På avtal 
om försäkring är svensk rätt tillämplig. Svensk marknadsföringslag har följts. Maiden General och försäkringsförmedlaren står under 
Konsumentverkets tillsyn gällande marknadsföringen av denna försäkring. Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon: 0771-42 33, 
e-post: konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se. 
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