FÖRKÖPSINFORMATION
Livförsäkring f d Låneskydd

Kortfakta
Skydd

Livförsäkring som utbetalas med ett engångsbelopp vid dödsfall. Försäkringsbeloppet
framgår av försäkringsbeskedet.

Pris

Premien bestäms för ett år i taget och beror på
försäkringsbelopp och ålder.

Inbetalning

Premien betalas genom automatiska månadsvisa överföringar från ditt konto.

Utbetalning

All utbetalning från försäkringen är skattefri.

Begränsnin- Observera viktiga begränsningar i försäkringsskyddet under punkt 10.
gar
Villkor

Fullständiga villkor hittar du på www.swedbank.se/forsakringsvillkor.
Denna förköpsinformation gäller från 201706-01.

Livförsäkring f d Låneskydd utbetalas vid dödsfall med ett
försäkringsbelopp som bestäms vid tecknandet. Utbetalningen görs till dödsboet eller till de förmånstagare som du
själv väljer.
1. Vem kan teckna försäkringen?
För att få teckna försäkringen ska du ha omfattats av Livförsäkring kopplad till bankkortskredit som upphör att gälla den 15 juni
2017. Om du skickar din ansökan om fortsättningsförsäkring till
Swedbank Försäkring senast den 15 september 2017 kan du teckna denna försäkring. (Försäkringen omfattar även de som tidigare
haft Bolåneförsäkring, Livskydd Bolån och Försäkring för Privatlån
och som ansökt om och beviljats denna försäkring. Möjligheten att
teckna försäkringen på dessa grunder har upphört.)
2. Vad händer med mina nuvarande låneskyddsförsäkringar?
Livförsäkringen kopplad till bankkortskredit upphör att gälla den
15 juni 2017. Om du tecknar fortsättningsförsäkringen - Livförsäkring f d Låneskydd - senast vid denna tidpunkt får du samma
skydd som tidigare utan avbrott. Du har dock möjlighet att teckna
försäkringen fram till den 15 september 2017. Premien betalar du i
fortsättningen själv. (De tidigare försäkringarna Bolåneförsäkring,
Livskydd Bolån och Försäkring för Privatlån har upphört att gälla.)
3. Hur stort är försäkringsbeloppet?
Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbeskedet och uppgår
normalt till det kreditbelopp du varit beviljad vid upphörandet av
Livförsäkringen kopplad till bankkortskredit.
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Denna rätt till återupplivning finns dock inte om första premien
lämnats obetald.
9. Till vem görs utbetalningen?
Utbetalning görs med ett engångsbelopp till ditt dödsbo. Om du
anmält ett förmånstagarförordnande görs utbetalning i stället till
förmånstagaren. Förmånstagarförordnande måste anmälas skriftligen till Swedbank Försäkring. Försäkringen är inte med automatik
pantsatt till banken som den gamla försäkringen var.
10. Vilka inskränkningar och begränsningar gäller?
Vid dödsfall på grund av krig och politiska oroligheter gäller särskilda bestämmelser beträffande försäkringens giltighet. För samtliga
begränsningar i försäkringsskyddet ber vi dig ta del av de fullständiga försäkringsvillkoren. Du hittar villkoren på www.swedbank.se/
forsakringsvillkor.
11. Vilka skatteregler gäller?
All utbetalning från försäkringen är skattefri. Premien är inte avdragsgill i din deklaration.
12. När kan jag avsluta försäkringen?
Du kan när som helst säga upp din försäkring. Detta måste du göra
skriftligen så att det inte råder någon oklarhet om försäkringen
gäller eller inte. Då upphör försäkringen från och med nästa premieförfallodag.
13. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Har du frågor om försäkringen, kontakta Försäkringssupport Telefon på 08-5859 05 52 eller din rådgivare.
14. Vad gör jag om jag är inte är nöjd?
För oss på Swedbank Försäkring är det viktigt att du som kund är
nöjd med våra tjänster, produkter och med vårt bemötande. Det är
viktigt för oss att rätta till eventuella fel som uppstått. Här berättar
vi hur du gör om du inte är nöjd.
Vänd dig i första hand till den person som utfört ditt ärende eller till
din rådgivare. Om du inte är nöjd med det svar du får kan ärendet
prövas av klagomålsansvarig hos Swedbank Försäkring. Skriv till
Swedbank Försäkring AB
Klagomålsansvarig, 105 34 Stockholm
Fler instanser att vända sig till
Om du fortfarande inte är nöjd eller är i behov av rådgivning, kan du
vända dig till någon av nedanstående instanser.

4. Hur länge gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för ett år i taget fram till nästa huvudförfallodag för premien, dock längst tills du fyller 65 år. Denna tid kallas
försäkringstid.

Rådgivning
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå är en obunden rådgivningsbyrå
som avgiftsfritt ger vägledning i frågor inom försäkringsområdet.
Byrån håller även försäkringsbolagens klagomålsansvariga och berörda myndigheter informerade i aktuella konsumentfrågor.

Försäkringen förnyas på oförändrade villkor med ett år i taget om
inte Swedbank Försäkring före årsförfallodagen skriftligen meddelat dig om förändringar i villkoren. Sådant meddelande behöver inte
lämnas vid bagatellartade villkorsändringar.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

5. Vad kostar försäkringen?
Premien bestäms för ett år i taget enligt gällande premietariff. Premiens storlek är beroende av försäkringsbelopp och ålder.

Kommunal konsumentvägledare
Konsumentvägledare, som finns i flertalet kommuner, lämnar råd i
hushållsekonomiska och juridiska frågor. Du kan söka efter kommunala konsumentvägledare på Hallå konsuments hemsida (se nedan).

6. Krävs hälsoprövning?
Nej, ingen hälsoprövning krävs.
7. Hur betalas premien?
Premien betalas via autogiro, genom automatiska månadsvisa
dragningar från ditt bankkonto.
8. Vad händer om jag inte betalar premien?
Betalas inte premien i rätt tid har försäkringsbolaget rätt att säga
upp försäkringen. Den upphör då att gälla 14 dagar från uppsägningen. Om förfallen premie betalas inom tre månader från det att
försäkringen upphört att gälla, börjar försäkringen åter att gälla.
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Konsumentverket (KO) / Hallå konsument
Konsumentverket arbetar bland annat förebyggande för god marknadsföringssed och skäliga avtalsvillkor. Verkets uppgift är att
övervaka att företagen följer de regler som gäller på konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras.
Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se
Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som sam-
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ordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om
köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla
hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.
Hallå konsument
Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon 0771-525 525
www.hallakonsument.se
Tvistelösning
Allmänna reklamationsnämnden, ARN
ARN är en statlig myndighet som opartiskt prövar tvister mellan
konsumenter och näringsidkare. Nämnden behandlar de flesta typer av försäkringstvister för privatpersoner. Dock under förutsättning att det krävda beloppet uppgår till minst 2 000 kronor. Prövningen kan inte avse medicinska bedömningar (sådan prövning kan
i stället ske i Personförsäkringsnämnden). Nämndens prövning är
kostnadsfri och besluten är att betrakta som rekommendationer till
parterna. Anmälan måste ha inkommit till ARN inom ett år från det
att klagomål för första gången framställdes till Swedbank Försäkring.
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
E-mejl, arn@arn.se, www.arn.se
Personförsäkringsnämnden
Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande liv-, sjuk- och
olycksfallsförsäkring mellan konsumenter och försäkringsbolag i de
fall där det krävs medicinska bedömningar. Nämnden har en rådgivande funktion. Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat av
nämnden.
Svensk Försäkrings Nämnder, Personförsäkringsnämnden
Box 24067, 104 50 Stockholm
15. Hur behandlas dina personuppgifter
Swedbank Försäkring behandlar dina personuppgifter bland annat
för att vi ska kunna administrera och uppfylla försäkringsavtal,
samt för att vi ska kunna utföra åtgärder som har begärts innan
och efter att avtal har ingåtts. Dina personuppgifter behövs även
för att vi som försäkringsbolag ska kunna följa lagar, förordningar
samt myndighetsbeslut.
Om du ansöker om riskförsäkringar, exempelvis en sjukförsäkring,
så behandlar Swedbank Försäkring dina hälsouppgifter bland annat
vid bedömning av din försäkringsansökan, så kallad riskbedömning
och vid bedömning av din rätt till försäkringsersättning, så kallad
skadereglering. I vissa fall behandlar vi även dina hälsouppgifter när
du ändrar en gällande försäkring. Vi kan även använda hälsouppgifter för statistiska beräkningar för att vi som försäkringsbolag ska
kunna följa gällande regler. Hälsouppgifter behandlas med särskild
försiktighet.

taktas via post i kuvert märkt ”Dataskyddsombud” och skickas till
Swedbank Försäkring AB, 105 34 Stockholm.
Personuppgiftsansvarig är Swedbank Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8292.
För fullständig information om Swedbank Försäkrings behandling
av personuppgifter, vänligen se ”Swedbanks principer för behandling av personuppgifter” på Swedbank.se eller kontakta Kundcenter
eller ditt kontor.
16. Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister – GSR
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som
baseras på oriktiga uppgifter använder sig Swedbank Försäkring av
ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister
(GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift
om vem som begärt ersättning och används endast i samband med
skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare
anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, 104 51
Stockholm.
17. Information vid förmedling av försäkring på distans
Med distansavtal menas ett avtal som träffas på distans och där
kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet. Om du har tecknat din försäkring på bankkontoret
är det inte ett distansavtal. Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av detta informationsblad. Om inte annat anges avser
punkthänvisningarna detta informationsblad.
Om försäkringsavtalet ingåtts på distans, har du rätt att inom 30
dagar från det att du fått ett försäkringsbesked från oss, ångra
dig. Om du vill utnyttja ångerrätten ska du kontakta Swedbank
Försäkring, adressen finner du under punkt 18, eller något av bankens kontor, Kundcenter Privat eller internetbanken. Adresser och
telefonnummer till Swedbanks och sparbankernas kontor finns på
www.swedbank.se/om-swedbank/kontakta-oss/kontor/
Om du ångrar dig betalar Swedbank Försäkring tillbaka premie som
avser tid efter det att du utnyttjat ångerrätten.
Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av inledningen till
denna förköpsinformation. Erbjudandet om att teckna försäkring
kan vara begränsat i tiden. Se punkt 1.
Försäkringens löptid framgår av punkt 4. Kostnaden för försäkringen framgår av punkt 5.
Av punkt 7 framgår hur inbetalningar kan göras på försäkringen.
Förutsättningarna för att försäkringen ska betalas ut framgår av
punkt 9.

Vi behandlar hälsouppgifter med stöd av tre grunder i EU:s dataskyddsförordning; ”fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk”, ”fullgörelse av skyldigheter och rättigheter inom områdena social trygghet och socialt skydd” och/eller ”för att det är nödvändigt för statistiska ändamål”.

Skattereglerna för försäkringen framgår av punkt 11 och förutsättningarna för att avsluta försäkringen i förtid av punkt 12.

Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas hos företag och organisationer som samarbetar med Swedbank Försäkring
både inom Swedbankkoncernen eller sparbankerna men även andra
bolag. Swedbank Försäkring har ingått särskilda personuppgiftsbiträdesavtal med företag som behandlar personuppgifter för Swedbank Försäkrings räkning.

För försäkringsavtalet gäller svensk lag. Svenska språket används i
villkor och vid kontakter med försäkringsgivaren.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta om Swedbank Försäkring behandlar dina personuppgifter och i så fall få ett utdrag. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade, att invända mot samt begära begränsning
av den behandling av personuppgifter som vi utför. Du har också
rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade eller flyttade.

Swedbank Försäkring AB har i enlighet med försäkringsrörelselagen (2010:2043) tillstånd att bedriva försäkringsrörelse. Bolaget
är ett dotterbolag till Swedbank AB.

Swedbank Försäkring hanterar dina personuppgifter enligt gällande regelverk. Swedbank Försäkrings dataskyddsombud kan konMaj 2018

Under punkten 14 kan du läsa om hur Swedbank Försäkring behandlar klagomål från kunderna.

18. Försäkringsgivare
Swedbank Försäkring AB, 105 34 Stockholm. Organisationsnummer 516401-8292.

Swedbank Försäkring AB står under tillsyn av Finansinspektionen.
Swedbank Försäkring AB:s försäkringar förmedlas av Swedbank AB
och med Swedbank AB samverkande sparbanker.

