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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

Ansökan 
om Fortsättningsförsäkring TGL (TNR) eller Grupplivförsäkring 

 
Blanketten skickas till: 
SEB, Pension & Försäkring, Intern Service, 106 40 Stockholm

Bransch Försäkringsnr

Ifylles av Pension & Försäkring

Observera! Endast ett försäkringsnummer per blankett.

Försäkrad
Efternamn, tilltalsnamn Personnr (år, mån, dag och nr)

Utdelningsadress (gata, box e.d.) Telefonnummer (inkl. riktnr) Mobilnummer

Ortsadress (postnr, ortnamn) E-postadress

Fortsättningsförsäkring TGL
Avtalsnr i TGL

Tariffbeteckning

TNR - Fortsättningsförsäkring

Arbetstid per vecka Premiebetalningstermin (helår, halvår, kvartal) 
månad (vid konto)

Dateringsdag 
År, månad

Fortsättningsförsäkring Grupplivförsäkring
Tidigare försäkringsnummer

5454-

Tariffbeteckning

TNR

Premiebetalningstermin (helår, halvår, kvartal) 
månad (vid konto)

Dateringsdag 
År, månad

Förmånstagarförordnande

Om du inte bestämt annat gäller följande: 
- Belopp som utbetalas efter din död tillfaller förmånstagare. 
- Förmånstagare får inte förfoganderätt till försäkringen utom vid försäkring med engångsutbetalning där ägaren är annan än den försäkrade. 
- Om förmånstagare avlider eller helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder de närmast efter denne berättigade som förmånstagare.

Förmånstagarförordnande Kapitalförsäkring

I första hand den försäkrades make/reg. partner/sambo, 
i andra hand den försäkrades arvingar, 24

I första hand den försäkrades barn, i andra hand den försäkrades make/
reg. partner/sambo, i tredje hand den försäkrades arvingar, 
34

I första hand den försäkrades make/reg. partner/sambo och den 
försäkrades barn var och en till lika del och i andra hand den 
försäkrades arvingar, 32

Till halva beloppet i första hand den försäkrades make/reg. partner/ 
sambo, i andra hand den försäkrades barn och i tredje hand den 
försäkrades arvingar. Till den andra hälften i första hand den försäk- 
rades barn, i andra hand den försäkrades make/reg. partner/sambo och 
i tredje hand den försäkrades arvingar, 30

Förmånstagare är ej insatt, 01

Specialförordnande anges nedan, 01

Fortsättning på nästa sida
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Specialförordnande Kapitalförsäkring

Underskrift/Betalservice
Befintligt nummer Jag vill ha Betalservicekonto och medger att Pension & Försäkring automatiskt får dra aktuell premiebelopp varje 

månad, eller enligt nedan angiven termin, från av mig angivet bankkonto.

Clearing- och kontonummer (skriv siffrorna i en följd utan bindestreck) Bank

OBS! Vid betalning över Betalservicekonto ska kontots och försäkringens betalningsterminer överensstämma.

Datum Namnteckning Telefon dagtid (inkl. riktnr)

Ifylles av arbetsgivaren (Gäller endast för fortsättningsförsäkring TGL)

Arbetsgivaren intygar att ovanstående person har varit anställd hos

Företagets namn Företagets organisationsnr Personen slutade sin anställning den

Namnteckning Datum Förmedlarkod
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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


