
NOGLE TING FORTSÆTTER 
HELDIGVIS SOM DE PLEJER

ØkonomiSikring® – med engangsudbetaling



MED ØKONOMISIKRING® FÅR DU INDFRIET HELE DIN GÆLD

KORT OG GODT OM ØKONOMISIKRING® 
MED ENGANGSUDBETALING:

www.ikanobank.dk

ØkonomiSikringen® sørger nemlig 
for, at saldoen, dvs. hele det beløb 
du skylder på din konto hos os, 
bliver indfriet på én gang. Så kan du 
koncentrere dig om at finde et nyt job 
eller komme på højkant igen.

• ØkonomiSikring® indfrier hele  
saldoen på din konto, dvs. det 
beløb, du skylder

• ØkonomiSikring® dækker, hvis du 
bliver ufrivilligt arbejdsløs, men 
ikke ved fx sæsonarbejde

• ØkonomiSikring® dækker både 
ved sygdom og skader, fx også 
arbejdsskader

• Husk, det er når du er sund og rask 
og i arbejde, at du kan vælge for-
sikringen og dermed sikre dig

• Du kan også få ØkonomiSikring®, 
hvis du fx har et lån hos os.  
Kontakt os og hør nærmere

• Er I to, der har oprettet kontoen 
sammen, kan I begge blive sikret 
med ØkonomiSikring®

• Vi anbefaler, at du læser forsik-
ringsbetingelserne grundigt,  
inden du beslutter dig

Der kan være nok at tænke på, hvis 
du bliver syg, uarbejdsdygtig eller 
mister dit arbejde. Men din konto 
hos Ikano Bank behøver du ikke at 
bruge energi på, hvis du vælger en 
ØkonomiSikring®.



HVAD KOSTER ØKONOMISIKRING®?

www.ikanobank.dk

din ØkonomiSikring® 60 kr. denne 
måned. Da din saldo løbende ændrer 
sig, betaler du tilsvarende mindre eller 
mere for din ØkonomiSikring®. For 
eksempel koster ØkonomiSikringen® 
30 kr., hvis din saldo er 5.000 kr.

ØkonomiSikring® med engangs-     
udbetaling koster 6 kr. om måneden  
pr. 1.000 kr., du skylder. Skylder du 
ingenting, er ØkonomiSikringen® 
naturligvis gratis. Hvis saldoen (det 
du skylder) fx er 10.000 kr., så koster 

ØkonomiSikring® tilbydes i samarbejde med AXA, Postbox 701,  
2605 Brøndby. Du kan kontakte AXA på 43 25 53 00 eller e-mail  
clp.dk.kundeservice@partners.axa, hvis du vil høre mere om dine  
muligheder for at få en ØkonomiSikring®. 
AXA er medlem af Garantifonden.

EKSEMPEL

Kreditmaksimum:  10.000 kr.

Aktuel saldo på din konto 
(dvs. det du skylder):   5.000 kr.

ØkonomiSikring® = 0,6% af aktuel saldo.:  30 kr.

Du kan se din aktuelle saldo på MinKonto, som du har  
adgang til via www.ikanobank.dk eller du er velkommen  
til at kontakte os på 43 55 66 00.



Ring til kundeservice på tlf. 43 55 66 00. 

Gå ind på www.ikanobank.dk/oekonomisikring

Tegn forsikringen via MinKonto på www.ikanobank.dk

Jeg fik indfriet mine
konti på 70.000 kr.

Ikano Bank, Stationsparken 24, 2600 Glostrup, Org.nr. 516406-0922, Cvr. nr. 28148321

“Jeg gled på rampen på grund 
af is. Jeg faldt desværre så uheldigt, at jeg 

brækkede min ankel og måtte sygemelde mig i 
en periode. Det var rart, at jeg ikke skulle tænke 

på mine konti i den situation – saldoen blev simpelthen 
indfriet, så jeg ikke skyldte noget”

Lilian, 56 år fra Langeskov, arbejder som serviceassistent. 
ØkonomiSikringen® indfriede Lillians restgæld 

på hendes 2 konti, i alt 70.460 kr.

Sådan bliver du tilmeldt 
ØkonomiSikring®


