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Information om ditt Låneskydd/Trygghetsförsäkring genom Brocc 
 
Vi har gjort en översyn på marknaden och valt en ny försäkringsgivare till försäkringen. 
Det är en del av vårt arbetssätt – att ständigt erbjuda rätt produkt till rätt pris.  

Under förutsättning att du är fullt arbetsför (se definition nedan) så kommer din nuvarande 
försäkring, fr.o.m. 2021-01-01, att flyttas över till vår nya Trygghetsförsäkring. Du behöver 
i så fall inte göra något annat än att fortsätta betala dina försäkringspremier för att du ska 
omfattas av det nya försäkringsskyddet. 

Försäkringsgivare 
Ny försäkringsgivare fr.o.m. 2021-01-01 är Knif Trygghet AS som företräds i Sverige av 
Nordeuropa Försäkring AB. Det innebär att din nuvarande försäkring hos AmTrust 
International Underwriters DAC upphör att gälla per den 2021-01-01 och att den nya 
försäkringen hos Knif Trygghet AS träder i kraft vid samma datum.  
 
Vem kan få den nya Trygghetsförsäkringen? 
För att kunna få den nya Trygghetsförsäkringen behöver du vara fullt arbetsför vid inträdet 
2021-01-01. 
 
Vad gör jag om jag inte är fullt arbetsför? 
Om du inte är fullt arbetsför så kan du tyvärr inte omfattas av den nya 
Trygghetsförsäkringen. Det är då viktigt att vi får reda på det så att din försäkring kan 
avslutas eftersom du inte kommer att vara berättigad till ersättning. Kontakta oss på 08-
501 215 80 eller help@brocc.se så hjälper vi dig. 

Förstärkt skydd 
I samband med bytet av försäkringsgivare uppdaterar vi även försäkringens omfattning: 

• Införandet av dödsfallsskydd 
Förutom att erbjuda ett skydd vid ofrivillig arbetslöshet samt vid arbetsoförmåga 
kommer de som har vår Trygghetsförsäkring fr.o.m. 2021-01-01 även att omfattas 
av ett dödsfallsskydd uppgående till 50 x försäkringsbeloppet per månad vid 
ofrivillig arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Det innebär exempelvis att den som 
idag har ett försäkringsbelopp som uppgår till 2 000 kr/mån fr.o.m. 2021-01-01 
även kommer att omfattas av ett dödsfallsskydd av 100 000 kr. Vilket 
försäkringsskydd som gäller för dig framgår i ditt försäkringsbesked. 
Läs mer om dödsfallsskyddet på https://brocc.se/dokument-och-information   

• Förmånstagare i Trygghetsförsäkringen 
Förmånstagaren (dvs. den som ersättningsbeloppet utbetalas till) i den nya 
Trygghetsförsäkring är vid hel arbetsoförmåga eller vid ofrivillig arbetslöshet den 
försäkrade. Vid dödsfall utbetalas försäkringsbeloppet i första hand till 
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make/sambo/registrerad partner och i andra hand till arvingar. Man kan även 
skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Kontakta oss så hjälper vi dig. 

• Förlängt skydd 
De som omfattas av vår Trygghetsförsäkring fr.o.m. 2021-01-01 kommer att kunna 
ha kvar sitt försäkringsskydd på samma nivå ända till de uppnår 65 år. Det ger 
extra trygghet för dig och dina närstående för att täcka kostnader för abonnemang, 
elkostnader, lånekostnader eller andra fasta utgifter vid arbetsoförmåga, 
arbetslöshet samt vid dödsfall. Vill man avsluta försäkringen tidigare så kontaktar 
man oss så ordnar vi det. 
 

• Samma viktiga skydd utan avtrappning 
Försäkringsbeloppen vid ofrivillig arbetslöshet och vid arbetsoförmåga kommer att 
vara oförändrade. De som omfattas av vår Trygghetsförsäkring fr.o.m. 2021-01-01 
kommer dessutom att kunna ha kvar sitt försäkringsskydd på samma nivå ända till 
de uppnår 65 år utan att försäkringsbeloppen minskar. Vilket försäkringsskydd som 
gäller för dig framgår i ditt försäkringsbesked. 

 

Vid skada 
Om du har ett pågående skadeärende kommer din skada naturligtvis att handläggas i 
enlighet med de försäkringsvillkor som gällde för dig när skadan inträffade. Det innebär att 
du som har ett pågående skadeärende fortsatt kommer få din skada reglerad av AmTrust 
International Underwriters DAC fram till och med det datum då skadan slutligen reglerats. 
Det sistnämnda gäller även för skador som inträffat före den 2021-01-01.  

Skador som inträffar fr.o.m. 2021-01-01 ska anmälas till Sedgwick Sweden AB som är 
Nordeuropa Försäkrings samarbetspartner för skaderegleringen. Mer om hur du anmäler 
skada kan du läsa på vår hemsida https://brocc.se/lana/laneskydd 

Premien 
Premien för nya trygghetsförsäkringen är 7,95% av månadskostnaden och faktureras 
månatligen tillsammans med din lånekostnad.  

Mer information 
Uppdaterade försäkringsvillkor, förköpsinformation och annan viktig info finns på vår 
hemsida https://brocc.se/dokument-och-information   

Vänliga Hälsningar 
Brocc AB  

 


