Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard
Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt.

Kortnummer

* * * * * *

Enligt vår säkerhetspolicy ber vi
dig endast fylla i de öppna fälten.

Personuppgifter huvudkortsinnehavare
Efternamn

Förnamn (tilltalsnamn)

Personnr

Mobiltelefonnr

E-postadress (Fyll i för att få information om och bekräftelse på din försäkring)

Jag är mellan 18 och 63 år gammal och bosatt i Sverige. Jag intygar genom undertecknandet av denna
ansökan att jag har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka eller är egen företagare, är
fullt frisk och arbetsför, inte har kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning samt inte är medveten om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet.
Jag intygar vidare att jag har tagit del av vad som avses med fullt arbetsför i bifogad förköpsinformation
samt tagit del av bifogad information om PUL och Försäkringsförmedlingslagen.
Försäkringen pantförskrivs till SEB Kort som säkerhet för vid varje tid utestående kapitalskuld jämte
ränta och kostnader upp till 100.000 kr, kopplat till det kort som försäkringen avser.

VIK
HÄR

Underskrift

PM 2230 MP-id 176 110517

Datum

Sökandes namnteckning

Ansökan skickas till: Frisvar, SEB:s MasterCard, 2055 4743, 839 30 Östersund. Portot är betalt.

Kampanjkod

Förköpsinformation SEB Kort Betalskydd
Gällande fr.o.m 2011-11-01
Livförsäkring

Försäkringen är en gruppförsäkring och tecknas i Fondförsäkrings
aktiebolaget SEB Trygg Liv, 106 40 Stockholm. Den kan endast tecknas
tillsammans med övriga delar av SEB Kort Betalskydd.
Förklarande ord
Försäkringstagare: Den som äger försäkringen.
Försäkrad: Den person på vars liv försäkringen gäller. För denna försäkring
gäller att försäkringstagare och försäkrad alltid är samma person.
Försäkringsbekräftelse: Skriftlig bekräftelse på att ett försäkringsavtal träffats.
Vem får teckna försäkringen?
Försäkringstagaren ska vara en fysisk person som är kund hos SEB Kort eller
hos dotterbolag till SEB Kort som omfattas av gruppavtalet om Betalskydd
och som är beviljad ett kort och/eller en kredit kopplad till ett konto med
privat betalningsansvar. Försäkringstagaren ska ha fyllt 18 år men inte 65 år
och som inte är pensionerad.
Vid tecknandet måste den som ska vara försäkrad vara bosatt i Sverige och
fullt arbetsför och får inte ha fyllt 63 år.
Försäkrad och försäkringstagare ska vara samma person.
Fullt arbetsför
Med fullt arbetsför menas att den försäkrade kan fullgöra ett vanligt arbete
utan inskränkningar, inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren, eller ersättning
från Försäkringskassan (sjukpenning, sjuk/aktivitetsersättning – även vilande
eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning),
inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning eller ha varit
sjukskriven/ erhållit ersättning från Försäkringskassan mer än 14 dagar
sammanlagt under de senaste 6 månaderna.
Vad kostar försäkringen
Den månatliga försäkringspremien för samtliga försäkringsmoment i
Betalskyddet är 0,85% av ditt utestående saldo.
Beräkning av premien
Premien bestäms för en månad i taget och omräknas bl.a. med hänsyn till
utestående saldo eller kredit per den närmast föregående arbetsdagen
före den dag då SEB Kort översänder faktura avseende det konto som
försäkringen avser. Premien bestäms även med hjälp av antaganden om
framtida avkastning, försäkringsrisker och driftskostnader. SEB Trygg Liv har
rätt att ändra antagandena löpande. Vid omräkningen har SEB Trygg Liv rätt
att ändra premien
Ändring av premien
Vid omräkningen har SEB Trygg Liv rätt att ändra premien.
Hur betalas försäkringen?
Premien ska betalas senast på den i fakturan, eller på annat sätt, angivna
förfallodagen.
Utebliven eller försenad betalning
Om premien inte betalas i rätt tid har SEB Trygg Liv rätt att säga upp
försäkringen till upphörande. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag
då uppsägningen avsändes, om inte premien betalas inom denna frist.
Försäkringsbekräftelse
När försäkringen har beviljats får du en försäkringsbekräftelse.
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Rätt att ändra villkoren
SEB Trygg Liv förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor under
försäkringstiden, i den mån detta blir nödvändigt med hänsyn till ändrad
lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning.
SEB Trygg Liv har, förutom i de fall som anges särskilt i dessa villkor, även
rätt att ändra villkoren om ändringen generellt sett kan anses vara gynnsam
för försäkringstagarna. En ändring träder i kraft en månad efter det att
SEB Trygg Liv skickat information till försäkringstagaren om ändringen samt
de nya villkoren, eller den tidigare tidpunkt som följer av lag. Slutligen har
SEB Trygg Liv rätt att ändra villkoren om de allmänna förutsättningarna
förändras på så sätt att villkorsändringen kan anses sakligt befogad med
hänsyn till försäkringens art eller någon annan särskild omständighet. En
sådan ändring träder i kraft sex månader efter det att SEB Trygg Liv skickat
information till försäkringstagaren om ändringen samt de nya villkoren.
En ändring som generellt kan anses vara obetydlig eller gynnsam för
försäkringstagarna får genomföras utan att försäkringstagarna informeras
om detta särskilt.
När upphör försäkringen gälla?
Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen att genast
upphöra.
Om gruppavtalet upphör på grund av uppsägning av SEB Trygg Liv upphör
försäkringen att gälla en månad efter det att meddelande om uppsägningen
har skickats ut till försäkringstagaren. Om gruppavtalet upphör på grund av

uppsägning av SEB Kort upphör försäkringen tidigast en månad efter det att
uppsägningen kom till SEB Trygg Liv.
Försäkringen upphör även vid utgången av den månad då försäkrings
tagaren inte längre har det konto som försäkringen avser och som framgår
av försäkringsbekräftelsen. Om det ursprungliga kontot inom 30 dagar från
upphörandet ersätts med ett nytt konto- och/eller kreditavtal med SEB Kort
till vilket Betalskydd kan anslutas fortsätter dock försäkringen att gälla och
avser då det nya kontot.
Försäkringen upphör också vid uppsägning av övriga delar av SEB
Betalskydd, om inte uppsägningen sker med anledning av den försäkrades
pensionering före 65 års ålder.
Vem kan vara mottagare av försäkringsbeloppet?
Försäkringsbeloppet utbetalas till panthavaren, som är SEB Kort eller
dotterbolag till SEB Kort.
Utbetalning
Försäkringsbeloppet utbetalas om den försäkrade avlider under
försäkringstiden. Försäkringsbeloppet motsvarar det utestående saldot på
det konto som försäkringen avser och som framgår av försäkringsbeskedet.
Det saldo som beaktas är saldot per dagen före försäkringsfallet, dock med de
begränsningar som framgår nedan. Den som begär utbetalning ska styrka sin
rätt till beloppet.
Begränsningar
Dödsfallskapitalet får vara högst 100.000 kronor.
Om den försäkrade omfattas av flera Betalskydd som avser konto hos SEB
Kort gäller att det sammanlagda dödsfallskapitalet som utbetalas från dessa
försäkringar får uppgå till högst 300.000 kronor.
Särskild begränsning avseende rätten till ersättning
Om ersättning avseende s.k. kritisk sjukdom tidigare har lämnats från det
SEB Betalskydd där försäkringen ingår lämnas inte någon ersättning från
försäkringen för dödsfall som orsakats av samma sjukdom som föranledde
ersättningen avseende kritisk sjukdom.
Skatteregler
Den premie du betalar får du inte dra av i deklarationen. Utbetalt belopp är
skattefritt.
Vinstdelning
Försäkringstagaren har inte någon rätt till del i den vinst som kan uppstå
genom försäkringsrörelsen.
Flytt till annan försäkringsgivare
Försäkringstagaren har inte rätt att flytta sitt försäkringsavtal till någon annan
försäkringsgivare.
Begränsningar i försäkringsgivarens ansvar
SEB Trygg Liv är inte ansvarigt för en sådan skada som beror på lagbud,
myndighets åtgärd, krigshändelse eller terrorhandling eller någon annan
liknande omständighet. SEB Trygg Liv är inte heller ansvarigt för en
skada som beror på strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet, även om SEB Trygg Liv självt vidtar eller är föremål för någon
sådan konfliktåtgärd. Vidare är SEB Trygg Liv inte skyldigt att i andra fall
ersätta en skada som uppstår, om SEB Trygg Liv har varit normalt aktsamt.
I försäkringsvillkoren finns dessutom begränsningar avseende självmord,
flygning, särskilt riskfylld verksamhet, krigstillstånd och atomkärnprocess.
Tillämplig lag
För försäkringsavtalet gäller Försäkringsavtalslagen (2005:104),
Marknadsföringslagen (1995:450) och svensk allmän lag i övrigt. Om
försäkringstagaren är en fysisk person som har sin valniga vistelseort i en stat
inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES-stat), tillämpas
dock lagen i den staten stadgas om tillämplig lag för försäkringsavtal. Om
försäkringstagaren är en fysisk person, som är medborgare i Sverige och har
sin vanliga vistelseort i en annan EES-stat än Sverige, tillämpas dock svensk
lag. Svensk lag om marknadsföring är tillämplig på försäkringsavtalet.
Om du skulle ångra dig
Du har normalt rätt att säga upp försäkringen inom 30 dagar från den dag
du fick kännedom om att avtalet kommit till stånd. Om du säger upp avtalet
befrias du från alla framtida förpliktelser som följer av avtalet. Om du ångrar
avtalet måste du meddela oss skriftligen.
Vad gör du om du inte tycker som vi?
Vår strävan är givetvis att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Skulle
du ändå känna dig missnöjd vill vi gärna att du kontaktar oss. Kanske handlar
det om ett rent missförstånd eller att all fakta inte har kommit fram. En ny
kontakt är ofta tillräcklig för att klara ut problemet.
Räcker inte detta är du alltid välkommen att vända dig till Kundrelationer,
SEB Trygg Liv, 106 40 Stockholm. Du har också möjlighet att kontakta andra
forum utanför SEB Trygg Liv.
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Anmälan görs av konsumenten. ARN lämnar rekommendationer på hur en
tvist bör lösas. ARN lämnar dock inte rådgivning i enskilda fall. ARN prövar
inte heller tvister som rör försäkring, i den mån tvisten rör tecknande och
bibehållande av försäkringen eller livförsäkringsärenden där prövningen avser
medicinska bedömningar. En eventuell anmälan till ARN måste göras inom
sex månader från det att SEB Trygg Liv slutgiltigt avvisatditt krav.
Slutligen kan ett ärende alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän
domstol. För det fall du har nekats att teckna eller förnya en försäkring i
SEB Trygg Liv eller om SEB Trygg Liv helt eller delvis har sagt upp en försäkring
i förtid måste en eventuell talan i allmän domstol väckas inom sex månader
från det att SEB Trygg Liv slutgiltigt meddelat sitt beslut.
Ytterligare information om domstolsväsendet kan du få av Domstolsverket,
551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00, www.domstol.se
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Konsumentvägledaren i din hemkommun lämnar kostnadsfritt
information och råd i bank och försäkringsfrågor.
Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon
0200-22 58 00, www.konsumenternas.se.
Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar kostnadsfritt upplysningar och råd
i försäkringsfrågor.
Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 STOCKHOLM, telefon
08-522 787 20.
Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkringstagare i egenskap
av konsument rådgivande yttrande i tvister mellan försäkringstagare och
försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring i de fall där det
krävs medicinska bedömningar.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm,
telefon 08-508 860 00, www.arn.se
ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och har
som huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare.
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Hel arbetsoförmåga, sjukhusvistelse, kritisk sjukdom
och arbetslöshet

Skatteregler
Rätten till ränteavdrag på eventuella kredter kvarstår även när ersättning
betalas ut från denna försäkring.

Vad avser hel arbetsoförmåga, sjukhusvistelse, kritisk sjukdom och
arbetslöshet tecknas försäkring i Financial Insurance Company Limited under varumärket Genworth Financial.

Vad kostar försäkringen
Försäkringspremien beräknas som en procentsats på ditt utestående
saldo. Den månatliga försäkringspremien för samtliga försäkringsmoment i
Betalskyddet är 0,85% av ditt utestående saldo.

Begränsningar i försäkringen
Försäkringen omfattar inte:
• hel arbetsoförmåga och sjukhusvistelse som inträder inom
kvalificeringsperioden som är 30 dagar;
• hel arbetsoförmåga till följd av sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada, som
du kände till inom tolv månader närmast före försäkringens tecknande
• hel arbetsoförmåga som beror på psykisk sjukdom, psykiska besvär eller
stressrelaterad sjukdom, exempelvis depression, stress eller krisreaktion.
• arbetslöshet på grund av varsel eller uppsägning som var känt eller som du
borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet;
• arbetslöshet till följd av uppsägning som du har underättats om inom
kvalificeringstiden som är 120 dagar;

Beräkning av premien
Premien beräknas månatligen och betalas i efterskott.

Se försäkringsvillkoret för fullständig förteckning avseende undantag och
begränsningar.

Ändring av premien
Långivaren och Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att ändra premie.
Premieändringen träder i kraft vid den månadsdebitering som infaller
närmast 14 dagar efter det att meddelande om ändring ägt rum.

Egenföretagare
För egenföretagare gäller försäkringen ej vid arbetslöshet. Detta moment
ersätts av momentet sjukhusvistelse.

Försäkringens omfattning
Försäkringen kan lämna ersättning för kreditavtalets försäkrade
månadsbetalning, ränta och amortering, om du skulle drabbas av hel
arbetsoförmåga, sjukhusvistelse, kritisk sjukdom eller arbetslöshet till följd av
arbetsbrist.

Tillämplig lag
För försäkringsavtalet gäller svensk lag.

Hur betalas försäkringen
Premien betalas via automatisk dragning från ditt kort hos SEB Kort.

Om du skulle ångra dig
Du kan säga upp försäkringen när som helst med omedelbar verkan eller från
ett av dig angivet datum. De första 30 dagarna kan försäkringen sägas upp via
telefon utan kostnad till SEB Kort telefon 08-14 74 74. Detta är din ångerrätt.
Annan uppsägning gör du skriftligen till SEB Kort.

Försäkringsbrev
När försäkringen har beviljats får du ett försäkringsbrev samt fullständiga
försäkringsvillkor.
Rätt att ändra villkoren
Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkoren. De nya
försäkringsvillkoren börjar gälla 30 dagar efter att ett skriftligt meddelande
om ändringen skickats till dig.

Vad gör du om du inte tycker som vi?
Har Försäkringsgivaren inte uppfyllt sina åtaganden har du möjlighet att
begära rättelse genom att skriftligen till Försäkringsgiven/na redogöra för ditt
ärende och be om Försäkringsgivarens/nas yttrande,
• Skriv till Genworth Financial, Drottninggatan 25, Box 7439, 103 91
Stockholm, telefon 08-502 520 89. och begär rättelse; eller
• Kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon 0200-22 58 00, för råd
och anvisningar; eller
• Kontakta Allmänna Reklamationsnämnden, telefon 08-508 860 01 eller
• Väck talan i allmän domstol.

Vem kan teckna försäkringen
Försäkringen kan tecknas av dig som är mellan 18 och 63 år, har en
tillsvidareanställning om minst 17 timmar i veckan eller är egen företagare
och är fullt frisk. Du får inte ha kännedom om förestående arbetslöshet eller
arbetsoförmåga.
Utbetalning av ersättning
Ersättning utbetalas till ditt kort hos SEB Kort som är anslutet till försäkringen.

Övrigt:
Vill du veta mer om Genworth Financial, besök www.genworth.se.
För fullständiga villkor kontakta Genworth Financial, Drottninggatan 25,
Box 7439, 103 91 Stockholm eller ring 08-502 520 89.
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Utnyttja försäkringen
Om du vill utnyttja din försäkring skickar du in en skadeanmälan tillsammans
med efterfrågade handlingar till försäkringsgivaren.
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Försäkringsförmedling

SEB Kort och Genworth Financial har inget ägande i varandra. SEB har ett
kvalificerat innehav i såväl SEB Kort som SEB Trygg Liv.

Information om SEB Kort AB
SEB Kort AB , 103 83 Stockholm, organisationsnummer 56574-6624
Telefon:
08-14 70 00
Internet:
www.seb.se
e-post:
betalskydd@seb.se
SEB Kort AB (”SEB Kort”) står under Finansinspektionens tillsyn.
Kontaktuppgifter till Finansinspektionen är: Box 6750, 113 85 Stockholm,
telefon: 08-787 80 00, e-post: finansinspektionen@fi.se.
Information om SEB Korts tillstånd och om de bestämmelser som är
tillämpliga på SEB Korts verksamhet finns att tillgå på Finansinspektionens
hemsida: www.fi.se. SEB Kort har tillstånd att bedriva finanieringsrörelse
enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
SEB Kort ingår i koncernen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”)
som bedriver samtliga ovanstående verksamheter. Detta innebär å ena sidan
att SEB kan tillhandahålla full finansiell service på samtliga områden å andra
sidan att intressekonflikter kan förekomma mellan olika verksamheter, kunder
och mellan SEB Kort eller andra delar av koncernen och SEB Korts kunder. För
att undvika att intressekonflikter uppstår hålls koncernens olika verksamheter
mellan vilka intressekonflikter kan uppstå åtskilda från varandra i den mån
detta är möjligt. Utöver detta finns interna instruktioner och policies för att
säkerställa att kundens intressen tillvaratas.

Ersättning till försäkringsförmedlare
SEB Kort erhåller en sammanlagd ersättning på 57 % av månadspremien för
försäkringen i Betalskyddet från Genworth Financial och SEB Trygg Liv.
Ersättningen erhålls för att täcka dels den initiala förmedlingen och
rådgivningen i samband med tecknandet av en försäkring, dels för att SEB
Kort tillhandahåller organisation och för ändamålet utbildad personal som
arbetar med bl a bestånds- och kundvård av försäkringsbeståndet.

Klagomål och ersättningsanspråk
Reklamation
Är du missnöjd med den information som SEB Kort lämnat, eller hur en tjänst
utförts, är det viktigt att du snarast kontaktar SEB Kort och framför dina
invändningar. För att underlätta detta är det bra om du kan ange när och till
vem hos SEB Kort uppdraget lämnades samt vad som sades i samband med
uppdraget. För att begära rättelse bör du i första hand vända dig till den hos
SEB Kort som mottog eller utförde uppdraget.
Klagomål
Om du efter en sådan kontakt fortfarande anser dig vilja klaga på SEB Kort,
kan du ta kontakt med SEB Kort , 103 83 Stockholm, telefon 08-14 70 00. Vill
du diskutera ärendet med oberoende part kan du kontakta Konsumenternas
Bank- och finansbyrå, se internetadress: www.konsumenternas.se.

Försäkringsförmedling

Allmänna reklamationsnämnden
Om du inte anser att en reklamation eller ett skriftligt klagomål resulterat i
en tillfredsställande rättelse från SEB Korts sida och beloppet, som tvisten
handlar om, överstiger ett visst minimibelopp, kan du vända dig till Allmänna
reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN måste ske inom sex månader
från det att SEB Kort första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk.
Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och SEB Kort
bör lösas. Sådana rekommendationer är inte bindande, men följs så gott som
alltid. För mer information, anmälningsblankett m.m. se internetadress:
www.arn.se.

SEB Kort är anknuten försäkringsförmedlare
till SEB Trygg Liv (”SEB Trygg Liv”) och Genworth Financial. Det innebär
bland annat att försäkringsgivarna är ansvariga för ren förmögenhetsskada
som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin
rätt från kunden till följd av att SEB Kort i sin egenskap av förmedlare
uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap. 4
§ lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. SEB Kort lämnar på begäran,
upplysning om en anställd hos SEB Kort har rätt att förmedla försäkringar
och om denna rätt är begränsad, t.ex. till ett visst slag av försäkringar.
SEB Kort är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och
registreringen avser beträffande SEB Trygg Liv förmedling av livförsäkringar
enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) 2 kap 12 § punkterna Ia och
b och IV samt skadeförsäkring enligt 2 kap 11 § punkterna 1 och 2 och
beträffande Genworth Financial förmedling av skadeförsäkring enligt
försäkringsrörelselagen 2 kap 11 §. Registreringen kan kontrolleras hos
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon: 060-18 40 00, e-post:
bolagsverket@bolagsverket.se, webbplats: www.bolagsverket.se.
SEB Trygg Liv lämnar på begäran, genom SEB Kundrelationer,
106 40 Stockholm, telefon 08-763 50 00, upplysning om en anställd hos SEB
Kort har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad, t.ex.
till ett visst slag av försäkringar.
Genworth Financial, Drottninggatan 25, Box 7439, 103 91 Stockholm,
telefon 08-502 520 89 lämnar på begäran upplysning om en anställd hos SEB
Kort har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad, t.ex.
till ett visst slag av försäkringar.

Prövning i domstol
Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot SEB
Kort. I så fall rekommenderas du att först anlita ett ombud, lämpligen en
advokat, som kan göra en bedömning av ärendet och utsikterna för dig att
nå framgång i tvisten. Undersök om du har någon försäkring som lämnar
ersättning för advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp.
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Dokumentation av försäkringsförmedling
Övergripande råd: Säkerställa ekonomiskt skydd i händelse av hel
arbetsoförmåga, arbetslöshet och sjukhusvistelse (för egen företagare) samt
ekonomiskt skydd för efterlevande i händelse av dödsfall.
Lösning: Teckna Betalskydd.
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Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om
Försäkringsgivarnas behandling av personuppgifter,
Genworth Financial
Du lämnar härmed ditt samtycke till att Genworth Financial, närstående
bolag samt Långivaren behandlar sådana personuppgifter om dig som du
eller någon annan tillhandahållit Genworth Financial, närstående bolag eller
Långivaren i syfte att administrera försäkringen samt i syfte att marknadsföra
sina tjänster till dig.
Med Personuppgifter avses även ditt personnummer och uppgifter om din
hälsa.
Med ”administration” av försäkringen menas bl a försäkringsgivning,
behandling, skadereglering och förebyggande av
bedrägeri.
Du lämnar även ditt samtycke till att läkare, sjukhus, försäkringsbolag eller
allmän försäkringskassa lämnar information som Genworth Financial anser
nödvändig för att bedöma försäkringsfall.
Med ”behandlar” avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i
fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller
inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av
personuppgifterna till tredje part.
Du samtycker även till att Genworth Financial, närstående bolag och
Långivaren överför personuppgifter utanför den Europeiska Unionen.
Om felaktigheter förekommer i personuppgifterna och du önskar rättelse
av sådana felaktigheter eller om du önskar få information om behandlingen
kan Personuppgiftsansvarig kontaktas på adress Genworth Financial,
Drottninggatan 25 ,Box 7439, 103 91 Stockholm.
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SEB Trygg Liv
Försäkringsgivaren, Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243
(nedan kallat SEB Trygg Liv), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter.
Personuppgifter som lämnas i ansökan, intresseanmälan eller som
registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration
av detta uppdrag (t.ex. affärsbedömning) behandlas av SEB Trygg Liv för
administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande
av åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Behandling
av uppgifter sker också för att SEB Trygg Liv skall kunna fullgöra sina
förpliktelser enligt lag.
Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SEB Trygg Livs
marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering
och statistik. SEB Trygg Liv kan också, om direktreklamspärr inte har begärts,
komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.
I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SEB Trygg Liv
komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata
och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av
Statens person- och adressregister, SPAR.
Vid försäkringsärenden, t.ex. omplacering av fondandelar som hör till
försäkringen, som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom
inspelning av telefonsamtal.
Personuppgifterna kan för angivna ändamål – med beaktande av
reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom
SEB-koncernen eller till företag som SEB-koncernen samarbetar med, t.ex.
Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen och Skadeanmälningsregister
(GSR) AB. I vissa fall är SEB Trygg Liv också skyldig enligt lag att lämna
uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.
Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som
SEB Trygg Liv behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig
undertecknad – begäran härom till SEB Trygg Liv/Kundservice, Box 854, 851
24 Sundsvall.
Till samma adress kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam från SEB
Trygg Liv eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.
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