Förköpsinformation
för Trygg Livförsäkring
(Uppdaterad per 2018-10-01)
Du har rätt att få denna information innan du köper försäkringen och det är
viktigt att du läser den. Uppgifterna är en kortfattad översikt över
försäkringen och utgör inte fullständiga försäkringsvillkor. Du kan få del av
de fullständiga försäkringsvillkoren – Villkor år 2006 Trygg Livförsäkring
Trygg Riskskydd - på seb.se/forsakringsvillkor, eller genom att kontakta oss
på telefonnummer 077-11 11 800 (privatpersoner) eller 077-43 10 00
(företag).
Som konsument kan du få råd och hjälp vid köp av försäkring via
Konsumentverket, hos de kommunala konsumentvägledarna och
Konsumenternas försäkringsbyrå. Uppgifter om Konsumentverkets
webbadress och kontaktuppgifter till Konsumenternas försäkringsbyrå finns
i avsnittet "Om du inte är nöjd”.
Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, uppmanas du att ta
reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta oss, ansvarig
förmedlare eller rådgivare.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB 516401-8243 (i
fortsättningen benämnt Försäkringsbolaget).
Ersättning till distributör
Våra försäkringar kan säljas via Försäkringsbolaget eller via förmedlare, där
Skandinaviska Enskilda Banken AB är en av dessa. När försäkring tecknas
får förmedlaren en ersättning från Försäkringsbolaget motsvarande en
procentsats av inbetald premie.
Nivån på ersättningen avtalas mellan Försäkringsbolaget och respektive
förmedlare. Den förmedlare som säljer eller ger dig råd om produkten kan
ta ut kostnader som inte framgår av denna förköpsinformation. Om så är
fallet ska förmedlaren i fråga informera dig om detta och om de totala
kostnaderna.

Viktigt att veta
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Hälsoprövning
För tecknande av försäkring och ändring krävs en hälsoprövning av den
försäkrade. Vid förhöjd försäkringsrisk kan Försäkringsbolaget höja premien
enligt aktuella riktlinjer.
Medgivande att inhämta upplysningar
Om Försäkringsbolaget begär det, för att bedöma rätten till försäkring
eller utbetalning, ska den försäkrade lämna sitt medgivande till att
Försäkringsbolaget begär in nödvändiga upplysningar.
Oriktiga eller ofullständiga uppgifter
Det är mycket viktigt att fullständiga och korrekta uppgifter lämnas såväl i
samband med tecknande eller ändring av försäkring som vid försäkringsfall.
Om det i efterhand visar sig att det har lämnats ofullständiga eller oriktiga
uppgifter kan försäkringen i enlighet med lagstiftning bli helt eller delvis
ogiltig.
Viktiga begränsningar
Det finns begränsningar i försäkringsgivarens ansvar vid självmord,
flygning, särskilt riskfylld verksamhet, krigstillstånd i Sverige, deltagande i
främmande krig eller politiska oroligheter utom Sverige, vistelse utom
Sverige vid krig eller krigsliknande oroligheter samt atomkärnprocess.
Ändring av försäkringsvillkoren
Försäkringsvillkoren kan ändras, bl.a. när det blir nödvändigt med hänsyn
till ändrad lag stiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad
lagtillämpning.
Princip för vinstdelning
Varken försäkringstagaren eller den försäkrade rätt till någon del av den
vinst som kan uppstå genom försäkringsrörelsen.
Tillämplig lag
När försäkringstagaren är en …

så tillämpas lagen i …

fysisk person
- som inte är svensk medborgare
och
- som har sin vanliga vistelseort i en
EES-stat

Sverige, i den mån det är möjligt
enligt vad som stadgas om tillämplig
lag för försäkringsavtal i den staten.
I annat fall tillämpas lagen i den
staten.

juridisk person
- och driftstället som
försäkringsavtalet gäller för är
beläget i en EES-stat

den staten.

Allmän information
Försäkringstagare
Den som äger försäkringen.
Försäkrad
Den person på vars liv försäkringen gäller.
Förmånstagare
Förmånstagare är den som försäkringsbeloppet ska utbetalas till eller rätten
till försäkringen ska övergå till, om försäkringstagaren gjort ett förordnande
om detta. Om inte något annat avtalats ska ett sådant förordnande och en
ändring av ett sådant förordnande anmälas skriftligen till
Försäkringsbolaget.
Observera! Förmånstagare kan endast förordnas på privatägd försäkring.
Återförsäkring
Om Försäkringsbolaget enligt tillämpade regler ska återförsäkra en viss del
av en försäkring på grund av försäkringens storlek, gäller särskilda regler för
ikraftträdande och ändring av försäkring m.m.

Ikraftträdande av försäkringsskydd
Ikraftträdande
När försäkringsavtalet…

så inträder Försäkringsbolagets
ansvar…

kan beviljad mot normal premie
och utan förbehåll

dagen efter den dag då
försäkringstagaren ansökte om
försäkringen eller antog ett anbud
från Försäkringsbolaget.

till viss del ska återförsäkras på
grund av försäkringens storlek

för denna del först när
återförsäkringen beviljats

kan beviljas endast mot förhöjd
premie eller med förbehåll

först sedan Försäkringsbolaget
erbjudit en försäkring på dessa villkor
och försäkringstagaren antagit
erbjudandet.

Undantag: Om det framgår av ansökningshandlingarna eller på annat sätt
att försäkringsavtalet ska börja gälla vid en senare tidpunkt än vad som
framgår av tabellen, inträder Försäkringsbolagets ansvar vid den
tidpunkten.

Premier
Premieberäkning
Premien bestäms för ett år i taget och räknas om på huvudförfallodagen.
Premien bestäms med hjälp av antaganden om framtida avkastning,
försäkringsrisker och driftskostnader. Försäkringsbolaget har rätt att ändra
antagandena löpande. I förekommande fall tillämpas den procentuella
höjning av premien som fastställdes när försäkringsavtalet träffades.
Premiebetalning
Försäkringstagaren är ansvarig för att betala premie senast på fakturan,
eller på annat sätt, angiven förfallodag. Vid försenad premiebetalning har
Försäkringsbolaget rätt att ta ut dröjsmålsränta. Om premie inte betalas i
rätt tid, har Försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen.
Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då uppsägningen
avsändes, om inte premien betalas inom denna frist.
Om dröjsmålet inte avser första premien, finns det vissa möjligheter att
återuppliva försäkringen genom att betala premien inom tre månader från
att uppsägningen fått verkan.

Utbetalning
Allmänt
Utbetalning sker med anledning av den försäkrades dödsfall under
försäkringstiden.
Vad utbetalas?
Det är det avtalade försäkringsbeloppet som betalas ut med eventuell
reducering på grund av den försäkrades ålder, vilket framgår av
försäkringsbekräftelsen.
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Mottagare
Om försäkringstagaren lever är det försäkringstagaren som tar emot
utbetalningen, om inte försäkringstagaren i ett förmånstagarförordnande
har förordnat att någon annan ska vara betalningsmottagare.
Om försäkringstagaren har avlidit tar förmånstagaren emot utbetalningen,
om det finns något förordnande om detta. Om det saknas giltig
förmånstagare sker utbetalning till försäkringstagarens dödsbo.

Övrigt
Försäkringsbolagets senaste årsredovisning kan hämtas från
www.seb.se/pension.
Har du frågor ring
Kundcenter Privat 077-11 11 800
Kundcenter Företag 077-43 10 00 (företag)
eller besök oss på www.seb.se

Skatteregler
Kapitalförsäkring
Erlagd premie är inte avdragsgill för den som betalar premien. Utbetalning
från försäkringen är inte inkomstskattepliktig.

Information enligt dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679)
om behandling av personuppgifter m.m. i
SEB Pension och Försäkring AB

Om du inte är nöjd

Personuppgiftsansvarig:
SEB Pension och Försäkring AB - nedan Pension & Försäkring
Org.nr 516401-8243
106 40 Stockholm
Telefon 077-11 11 800
Pension & Försäkrings integritetspolicy, med fullständig information om
Pension & Försäkrings personuppgiftsbehandling, hittar du på
seb.se/personuppgifter-pf. Du kan också vända dig till Pension &
Försäkrings kundcenter för att få informationen per post.
Nedan följer en sammanfattning av hur Pension & Försäkring hanterar dina
personuppgifter och dina rättigheter.
Insamling av personuppgifter
Personuppgifter lämnas och inhämtas innan och i samband med att en
kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller
i övrigt i samband med en kundrelation. Vid kontakt med Pension &
Försäkring per telefon kan samtalet komma att spelas in.
Ändamål
Pension & Försäkring behandlar personuppgifter för de ändamål som anses
nödvändiga enligt nedan:
- ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, inklusive
rådgivning
- för uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller
myndighetsbeslut
- för marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och
marknadsföring
Notera att känsliga personuppgifter, främst uppgifter om hälsa, i vissa fall
kan komma att behandlas.
Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om
sekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom SEBkoncernen eller till företag såväl inom EU/EES som utom EU/EES (tredje
land) som SEB-koncernen samarbetar med.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som
behandlas av Pension & Försäkring och har därmed rätt att få ett
registerutdrag.
Du kan även vända dig till Pension & Försäkring om du vill:
a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
c) invända mot behandlingen eller
d) få ut de personuppgifter som du själv har tillhandahållit Pension &
Försäkring och som Pension & Försäkring behandlar med stöd av avtal
eller samtycke samt, om det är tekniskt möjligt, få dessa överförda direkt
till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Pension &
Försäkring i det enskilda fallet.
Om du önskar information eller har en begäran enligt ovan, kan du lämna
eller skicka en begäran härom till SEB, Dataskydd, 106 40 Stockholm, eller
kontakta Pension & Försäkring på telefonnummer ovan. På samma sätt kan
du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Pension & Försäkring.
Dataskyddsombud
Pension & Försäkring har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift
att övervaka att Pension & Försäkring följer reglerna om skydd av
personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett
oberoende sätt i förhållande till Pension & Försäkring. Du kan kontakta
dataskyddsombudet på SEB, Dataskyddsombud, 106 40 Stockholm.

Kontakta oss
Vår strävan är att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Om något inte
har fungerat som det ska, vill vi förstås veta varför. Om du är missnöjd med
ett beslut eller handläggningen i ett ärende kan du därför alltid vända dig
till oss.
Börja alltid med att kontakta den person eller avdelning som har handlagt
ditt ärende. Vi får då också möjlighet att se över ditt ärende igen. Om du
behöver hjälp att hitta rätt person eller avdelning kan du kontakta vår växel
på telefon 0771-62 10 00.
Om du fortfarande inte är nöjd efter beslut av din handläggare, kan du
vända dig till Klagomålsansvarig för att få en överprövning av ditt ärende.
För att Klagomålsansvarig ska kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig
skriftligen meddela oss ditt personnummer/försäkringsnummer och vad
ditt klagomål gäller samt vem du har varit i kontakt med tidigare.
SEB, Pension & Försäkring, Klagomålsansvarig, 106 40 Stockholm,
klaga@seb.se
Andra instanser
Du har även möjlighet att kontakta instanser utanför försäkringsbolaget.
Konsumentvägledaren i din hemkommun lämnar kostnadsfritt
information och råd i bank- och försäkringsfrågor till konsumenter.
Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar kostnadsfritt upplysningar
och råd i försäkringsfrågor till konsumenter.
Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm,
telefon 0200-22 58 00, www.bankforsakring.konsumenternas.se
Konsumentverket lämnar webbaserad konsumentupplysning genom
Hallå konsument, www.hallakonsument.se
Personförsäkringsnämnden avger rådgivande yttranden i tvister mellan
konsumenter och försäkringsbolag avseende sjuk-, olycksfalls- och
livförsäkring i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Nämnden kan
även pröva en konsuments rätt att teckna eller förnya en individuell
personförsäkring. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat
vissa tidsgränser.
Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm,
telefon 08-522 787 20, www.forsakringsnamnder.se/pfn
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) lämnar rekommendationer på hur
tvister mellan konsumenter och näringsidkare bör lösas. En anmälan till
ARN ska vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat
vissa värde- och tidsgränser. ARN prövar dock inte den typ av ärenden som
prövas av Personförsäkringsnämnden.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm,
telefon 08-508 860 00, www.arn.se
EU:s webbplats för tvistlösning online
Om tvisten rör ett avtal som ingåtts via internet kan du även lämna in ditt
klagomål via EU:s webbplats för tvistlösning online.
www.ec.europa.eu/odr
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Domstol
Slutligen kan ett ärende alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän
domstol. Ytterligare information om domstolsväsendet kan du få av
Domstolsverket, 551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00,
fax 036-16 57 21, www.domstol.se
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