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ØkonomiSikring® – med løbende udbetaling



EN ØKONOMISIKRING® BETALER DIN MÅNEDLIGE YDELSE

KORT OG GODT OM ØKONOMISIKRING®
MED LØBENDE UDBETALING:

www.ikanobank.dk

ØkonomiSikringen® sørger nemlig
for, at ydelserne på dit lån fortsat
bliver betalt til tiden – selv om du
mister din normale indtægt. Så kan
du koncentrere dig om at finde et nyt 
job eller komme på højkant igen.

• ØkonomiSikring® betaler hele 
ydelsen på dit lån hos Ikano Bank 
for dig i op til 12 måneder

• 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 
forsikringen og dermed sikre dig

• Du kan også få ØkonomiSikring®  
til fx et Ikano Bank Visa eller et 
andet kontokort. Kontakt os og  
hør nærmere

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

• De fulde forsikringsbetingelser  
kan du finde på Ikano.dk. Vi anbe-
faler, at du læser det hele grundigt, 
inden du beslutter dig

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



HVAD KOSTER ØKONOMISIKRING®?

www.ikanobank.dk

1.000 kr. per måned på dit lån, så 
koster ØkonomiSikringen® 75 kr.   
om måneden.

ØkonomiSikring® med løbende ud-
betaling koster 7,5 % af det beløb, du 
betaler i ydelse. Hvis du fx betaler 

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

Månedlig ydelse  1.000 kr.

ØkonomiSikring®  = 7,5 % af månedlig ydelse   75 kr.

Månedlig ydelse inklusive ØkonomiSikring® 1.075 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.



Gå ind på www.ikanobank.dk/oekonomisikring og udfyld 
formularen.

Tegn forsikring via Min Konto på www.ikanobank.dk

Ring til kundeservice på 43 55 66 00

ØkonomiSikring® hjalp 
mig efter fald fra stigen

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

“Jeg gled på stigen, mens jeg rensede 
tagrender på vores hus. Desværre ramte jeg  

et hegn og rev et ledbånd i højre skulder over. 
Det betød, at jeg ikke kunne passe mit arbejde  

som elektriker i en periode – men nu er jeg   
heldigvis tilbage på arbejde” 

Tommy, 50 år fra Fredericia, arbejder som elektriker.  
Tommys ØkonomiSikring® dækkede  

7 ydelser á 1.108 kr.

Sådan bliver du tilmeldt 
ØkonomiSikring®


