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Postadress: 106 40 Stockholm 
Kundcenter Privat: 077-11 11 800, Kundcenter Företag: 0771-43 10 00, Växel: 0771-785 100 
SEB Pension och Försäkring AB, Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer: 516401-8243 www.seb.se/pension

Ersättningsanspråk 
Vårdförsäkring 

 
Blanketten skickas till: 
SEB, Pension & Försäkring, Scanning, Box 50778, 202 71 Malmö

Observera! Endast ett försäkringsnummer per blankett.

Skadenummer/Försäkringsnummer

Personuppgifter
Namn

Utdelningsadress (gata, box e.d.)

Ortsadress (postnr, ortnamn) E-postadress

Telefonnummer (inkl. riktnr) Mobilnummer

Personnummer

Sjukdom/Olycksfall/Besvär som kostnaderna avser (fyll i en blankett för varje ärende)

Vård, resor och hjälpmedel 
Datum Typ av kostnad Läkare/Behandlare Belopp, kr

Totalt kr

Receptbelagda, subventionerade läkemedel (om det ingår i försäkringen)
Datum Läkemedlets namn Läkare som föreskrivit läkemedlet Belopp, kr

Totalt kr

Du behöver inte bifoga dina kvitton med denna anmälan, om inte Pension & Försäkring särskilt begär detta. 

Spar dock dina kvitton, eftersom Pension & Försäkring kan komma att begära att de ska skickas in i original. 
Pension & Försäkring ansvarar inte för och återsänder inte kvitton som inte har begärts in. 

Vid mindre anspråk kan dessa ersättas per telefon 020-52 59 00, specificera dina ersättningsanspråk och uppge 
ditt personnummer, kontonummer och vilken sjukdom/skada/besvär kostnaderna avser.

Uppgifter för utbetalning av ersättning
Nummer

KontonummerClearingnummer
Personkonto/Plusgiro/Bankgiro

  
Bankkonto

Underskrift av försäkrad

Namnteckning NamnförtydligandeDatum

Jag försäkrar härmed, att av mig lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. 
Jag har även tagit del av informationen avseende dataskyddsförordningen.
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Information enligt dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) 
om behandling av personuppgifter m.m. i 
SEB Pension och Försäkring AB 
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 SEB-koncernen 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.

  Kundens ex

www.seb.se/personuppgifter-pf
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