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Betalskydd
Om du blir sjuk eller arbetslös.
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Nyckeln till en bra bilaffär beror till stor del på hur finansieringslösningen ser ut. 
Vi på DNB Finans, kan hjälpa dig oavsett om det gäller en ny eller begagnad bil. 

Mer information om våra tjänster och tilläggstjänster hittar du på: dnbbilfinans.se

Inget du saknar förrän du behöver det
Man kan bli arbetslös, sjuk eller skadad. Det sista man vill, när något har hänt, är 
att behöva oroa sig för ekonomin. En betalskyddsförsäkring bygger på att du ska 
kunna behålla ditt leasingavtal hos oss vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.
Vid dödsfall eller diagnos av allvarlig sjukdom i form av cancer, stroke eller 
hjärtinfarkt, går betalskyddet in och betalar ett engångsbelopp.

Betalskydd

Detta innebär Betalskydd för privatleasing

Försäkringen ersätter leasingavgiften för ditt leasingavtal vid 
arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall upp till 12 månader.

Högsta ersättningsbelopp är 9 000 kronor/månad.

Vid dödsfall eller diagnos av allvarlig sjukdom i form av cancer, 
stroke eller hjärtinfarkt, går betalskyddet in och betalar ett 
engångsbelopp.

Ersättningen betalas ut oavsett andra försäkringar.

När används Låneskydd eller Betalskydd?

Låneskyddet används vid Avbetalning av ny eller begagnad bil 
och betalar ditt billån om du blir sjuk eller arbetslös.

Betalskyddet används vid PrivatLeasing och betalar din 
leasingavgift om du blir sjuk eller arbetslös.

Villkor för tecknande

• Har tecknat privatleasingavtal med DNB Finans.

• Bosatt i Sverige.

• Har fyllt 18 år men inte 64 år (Försäkringen gäller tills  
man fyller 65 år, för liv 70 år).

• Har tillsvidareanställning om minst 17 tim/vecka) eller  
är egenföretagare.

• Är fullt frisk och arbetsför utan kännedom om allvarlig 
sjukdom, skada eller sjukskrivning.

• Har inte vetskap om förestående varsel, uppsägning  
eller arbetslöshet.

Betalskydd vid tecknande av nytt privatleasingavtal, 
kostnadsfritt skydd under avtalets tre första månader.

Du kan även teckna betalskydd till ditt befintliga 
privatleasingavtal, besök vår hemsida dnbbilfinans.se/
privat/betalskydd/ för faktablad & villkor, eller kontakta din 
återförsäljare.

Faktablad & Villkor 

Ladda ner faktablad och villkor här: 

dnbbilfinans.se/privat/betalskydd/


