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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 2014 för depåförsäkring – på seb.se/forsakringsvillkor, eller genom att kontakta oss på telefonnummer 077-11 11 800 (privatpersoner) eller 0771-43 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.
Ersättning till distributörVåra 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. Därutöver kan förmedlaren få en ersättning som beräknas som en procentsats av det sammanlagda försäkringskapitalet och som varierar beroende på vilken försäkring som avses. 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 samt hur kostnaderna påverkar avkastningen på din investering.
Hållbarhetsrelaterade upplysningarFörsäkringen är en depåförsäkring och det är den placeringsberättigade i försäkringen som själv väljer i vilka finansiella instrument försäkrings-kapitalet ska placeras. Försäkringsbolaget har inte begränsat utbudet av finansiella instrument med hänsyn till hållbarhetsrisker mot bakgrund av typen av försäkring och att försäkringsbolaget inte beslutar om var investeringar ska ske. Med en hållbarhetsrisk avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som kan ha en negativ inverkan på investeringens värde. 
FörsäkringsgivareFörsäkringen tecknas i SEB Pension och Försäkring AB 516401-8243(nedan kallat Försäkringsbolaget).
FörsäkringsavtaletFörsäkringen börjar gälla dagen efter ansökan om försäkring och avtalet upphör när försäkringen är slututbetald. 
FörsäkringenFörsäkringen är en depåförsäkring. Detta innebär att den som är placerings-berättigad i försäkringen själv väljer vilka finansiella instrument kapitalet ska placeras i, inom ramen för det fondutbud och de finansiella instrument som Försäkringsbolaget anvisar och tillåter. Värdet i en depåförsäkring är inte garanterat utan beror på utvecklingen i fonderna och övriga finansiella instrument. 
Depåförsäkring kan tecknas som tjänstepensionsförsäkring och som privat pensionsförsäkring.
Försäkringens utformningFörsäkringen består av en ålderspension och ett eventuellt återbetalnings-skydd. Ålderspensionen betalas ut till den försäkrade. Återbetalningsskydd innebär att om den försäkrade avlider betalas värdet av ålderspensionen ut till insatt förmånstagare som efterlevandepension. Finns inget återbetalningsskydd sker ingen utbetalning vid den försäkrades dödsfall. Om försäkringen gäller utan återbetalningsskydd kan ett sådant skydd läggas till under förutsättning att tillägget görs före den försäkrades50-årsdag och inom ett år från inträffad familjehändelse (så kallad optionsrätt). Med familjehändelse avses att den försäkrade ingår äktenskap eller blir sambo eller att den försäkrade får barn. 
FörsäkringstagareFörsäkringstagare är den som har tecknat försäkringen med Försäkrings-bolaget eller övertagit den. Försäkringstagare till en tjänstepensions-
försäkring är antingen arbetsgivaren (företagsägd tjänstepensions-försäkring) eller den försäkrade (privatägd tjänstepensionsförsäkring). Försäkringstagare till en privat pensionsförsäkring är den försäkrade. Om en pensionsförsäkring som ägs privat överlåts till följd av bodelning kvarstår den försäkrade i försäkringen. 
FörsäkradFysisk person på vars liv, ålder eller hälsa försäkringen gäller.
FörmånstagareFörmånstagare till ålderspension i en företagsägd tjänstepensions-försäkring är den försäkrade. I en privat pensionsförsäkring och en privatägd tjänstepensionsförsäkring betalas ålderspensionen ut till försäkringstagaren. Förmånstagare till återbetalningsskyddet är som utgångspunkt, om inget annat angivits i första hand den försäkrades make/registrerad partner/sambo och i andra hand den försäkrades barn i första led. Den försäkrade kan välja att upprätta ett annat förmånstagar-förordnande avseende återbetalningsskyddet. Detta ska skickas till Försäkringsbolaget. 
Reglerna i inkomstskattelagen innebär att den krets av personer som är möjliga att sätta in som förmånstagare till återbetalningsskyddet är begränsad. Tillåtna förmånstagare enligt inkomstskattelagen är den försäkrades nuvarande eller före detta make/registrerad partner, sambo, samt barn och fosterbarn till dessa personer eller till den försäkrade. Med barn avses arvsberättigade barn i första led.
PlaceringsberättigadOm inget annat framgår av försäkringsavtalet gäller följande avseende rätten att placera och omplacera försäkringskapitalet. I en privatägd tjänstepensionsförsäkring och en privat pensionsförsäkring är försäkrings-tagaren placeringsberättigad. I en företagsägd tjänstepensionsförsäkring är den försäkrade placeringsberättigad. I samtliga fall gäller dock vid den försäkrades dödsfall, under förutsättning att det finns ett återbetalnings-skydd och ett giltigt förmånstagarförordnande för detta, att bestämmande-rätten övergår till förmånstagarna. 
Försäkringstagaren eller den placeringsberättigade har inte rätt att närvara vid bolagsstämma eller utöva någon rösträtt som följer av de finansiella instrument som hör till försäkringen.
Försäkringsbolaget är ägare till de finansiella instrument som hör till försäkringen, men kommer normalt inte att närvara vid bolagsstämmor eller i övrigt utöva rösträtt som eventuellt följer av innehavet av finansiella instrument.
FörsäkringsvillkorFör försäkringen gäller Villkor år 2014 för depåförsäkring. 
PremieberäkningPremien för försäkringsskydd bestäms med hjälp av antaganden om framtida försäkringsrisker, driftskostnader och skatt. Dessa antaganden kan ändras under försäkringstiden. Försäkringsrisker beräknas med hänsyn till den försäkrades ålder.
PremiebetalningPremien skall betalas senast på förfallodagen. Extra premier kan betalas till försäkringen när som helst fram till dess att utbetalningen ska påbörjas.
Försäkringsbolaget har rätt att begära en särskild premie om-         värdet av de fondandelar och andra tillgångar som hör till försäkringen         skulle vara lägre än de förväntade avgifterna för risktäckning, drift och         skatt för tiden intill dess att dessa avgifter tas ut nästa gång-         försäkringens tekniska återköpsvärde är mindre än tio procent av ett         prisbasbelopp eller-         om försäkringen är en pensionsförsäkring som ännu inte börjat         utbetalas och försäkringens tekniska återköpsvärde är lika med eller         mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp.
Om premien inte betalas inom en månad från det att kravet avsänts har Försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen och återköpa försäkringsavtalet.
Om premien betalas inom tre månader från det att uppsägningen fått verkan, återupplivas försäkringen att gälla enligt sin tidigare omfattning från och med den dag då premien betalas.
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Mer information om vilka fonder som vid var tid ingår Fondutbudet finns att läsa i en förteckning över fonderna som finns att tillgå via vårt Kundcenter eller din försäkringsrådgivare/försäkringsförmedlare. 
Placering i depåPlacering inom ramen för depån kan ske i sådana finansiella instrument och med de begränsningar som vid var tid anvisas och meddelas av Försäkringsbolaget. Vilka finansiella instrument som är tillåtna framgår av en separat  värdepapperslista som finns att tillgå via vårt Kundcenter eller din försäkringsrådgivare/försäkringsförmedlare. Fonder som ingår i Fondutbudet kan inte ingå i en depå. 
Vid hanteringen av depån och för transaktioner och handel avseende de finansiella instrumenten som vid var tid hör till depån gäller depåinstitutets allmänna bestämmelser samt övriga regler och villkor som gäller för handeln, specifika handelsplatser samt eventuella bestämmelser som gäller för det aktuella slaget av finansiellt instrument. Den placeringsberättigade är skyldig att känna till och följa sådana regler, villkor samt tillämpliga lagar och föreskrifter. 
Försäkringskapitalet kan också vara placerat i likvida medel inom ramen för depån. För likvidkonton gäller depåinstitutets särskilda bestämmelser. Placering av premier sker alltid i fonder inom ramen för Fondutbudet om Försäkringsbolaget och försäkringstagaren inte kommer överens om annat. Placering av försäkringskapitalet i depån sker om inte annat avtalas genom en omplacering från befintligt innehav i fonder och kan endast ske till den 
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del av försäkringskapitalet som överstiger minimibeloppet. Placering i värdepapper kan sedan endast ske om det finns likvida medel på det till försäkringen och depån hörande likvidkontot. 
Eftersom Försäkringsbolaget i förhållande till respektive depåinstitut betraktas som en (1) kund enligt gällande lagstiftning om insättningsgaranti, begränsas denna garanti till totalt EURO 100.000 per depåinstitut. Insättningsgarantin avseende kontanta medel vid en eventuell konkurs hos depåinstitutet är med andra ord mycket begränsad och den placeringsberättigade bör vid var tid agera med beaktande av detta.
ÄndringsmöjligheterI en privatägd tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring kan försäkringstagaren ändra försäkringen i enlighet med vad som framgår av försäkringsavtalet. 
I en företagsägd tjänstepensionsförsäkring kan arbetsgivaren som utgångspunkt inte ändra försäkringen utan den försäkrades medgivande.I en företagsägd tjänstepensionsförsäkring kan den försäkrade utan arbetsgivarens medverkan ändra förmånstagarförordnande samt ta bort eller lägga till ett återbetalningsskydd i enighet med reglerna för optionsrätten. Den försäkrade i en företagsägd tjänstepensionsförsäkring och en förmånstagare till efterlevandepension kan i samband med att utbetalning ska påbörjas göra viss ändring av utbetalningstidpunkt och utbetalningstidens längd. Läs mer under avsnitten Utbetalning av ålderspension och Utbetalning av efterlevandepension. 
Rätt att ändra villkorFörsäkringsbolaget förbehåller sig rätten att ändra försäkringens villkor under försäkringstiden bland annat om detta blir nödvändigt med hänsyn 
till lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning. En sådan ändring träder i kraft enligt vad som anges i försäkringens allmänna villkor.
AvgifterAvgifterna i försäkringen framgår av offerten.
Avgifter tas ut för risktäckning, drift och skatt. Om inte annat har avtalats, fastställs avgifterna kvartalsvis. Avgifterna tas ut genom att Försäkringsbolaget tar i anspråk ett så stort antal som behövs av de fondandelar som hör till försäkringen. Dessa tas ut från och med den dag försäkringen blir gällande. Avgiften för drift kan tas ut i form av premieavgift, fast och rörlig administrativ avgift, fondbytesavgift,
återupplivningsavgift, avgift för särskild underrättelse vid obetald premie, flyttavgift samt utbetalningsavgift. 
Utöver dessa avgifter tar fondbolaget ut avgifter för respektive fond som tillhör försäkringen. I fondens årliga avgift ingår kostnader för att bland annat förvalta (fondförvaltningsavgift), administrera, marknadsföra och distribuera fonden. Årlig avgift är ett standardiserat mått som är framtaget för att underlätta jämförelser mellan fonder i hela Europa. Transaktionskostnader och eventuell prestationsbaserad avgift ingår inte i den årliga avgiften.  Vid handel och transaktioner i depån kan avgifter tas ut av depåinstitut och vissa finansiella instrument kan vara förenat med extra kostnader.
Administration0,65 procent per år av värdet i försäkringen och 316 kr i fast årlig avgift.
Fondavgift – årlig avgift0,10 – 2,35 procent (2022-01-01) beroende på val av fond. Avgiften är avräknad i kursen. Mer information om fondernas avgifter finns på seb.se/fonder.
Avgift för avkastningsskattenAvgiften för avkastningsskatt baseras på försäkringens värde vid årets ingång multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år, dock alltid minst 0,5 procent. Detta belopp multipliceras därefter med 15 procent. Avgiften tas ut kvartalsvis i efterskott.
Ändring av avgifterDe avgifter som Försäkringsbolaget tillämpar gäller tills vidare, tills information lämnas om förändring i avgiftsnivåerna.
ÅterköpEtt återköp innebär att Försäkringsbolaget köper tillbaka försäkringsavtalet innan det löper ut. Möjligheten till återköp av en pensionsförsäkring är mycket begränsad enligt inkomstskattelagen. Enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) tillåts för närvarande inte återköp under det första året.
Kan försäkringen återköpas enligt Försäkringsbolagets regler och inkomst-skattelagen utbetalas försäkringens aktuella värde minskat med upplupna avgifter och avkastningsskatt samt den eventuella återköpsavgiften.
Försäkringsbolaget har kostnader för den administrativa hantering som krävs vid återköp av försäkringskapitalet. Om försäkringens värde överstiger ett prisbasbelopp har Försäkringsbolaget rätt att ta ut avgifter för
PlaceringPremierna placeras i första hand i ett specifikt angivet urval av fonder som Försäkringsbolaget vid var tid anvisar. Detta urval av fonder kallas fortsättningsvis för Fondutbudet. Alla premier upp till 200 000 kr, eller annat belopp som Försäkringsbolaget senare meddelar ("minimibeloppet"), ska placeras i Fondutbudet. Alla uttag ur försäkringen som t.ex. avgifter, skatter och pensionsutbetalningar från försäkringen tas från försäkringensinnehav i Fondutbudet. Nedan beskrivs närmare hur placeringen i Fondutbudet går till och hur Fondutbudet för närvarande ser ut.
Till den del försäkringskapitalet överstiger minimibeloppet kan kapitalet placeras i en värdepappersdepå som är kopplad till försäkringen. Denna depå ägs av Försäkringsbolaget, men den placeringsberättigade bestämmer hur kapitalet i depån vid var tid ska vara placerat. Försäkringsbolaget bestämmer dock vilka finansiella instrument som vid var tid är godtagna att placera i. Fonder som ingår i Fondutbudet kan inte ingå i innehavet i depån.
FondutbudetVid tecknandet av en depåförsäkring får den placeringsberättigade fritt välja att placera sitt sparande i Fondutbudet. Försäkringsbolaget köper fondandelar enligt anvisningarna så snart som möjligt efter det att försäkringen beviljats och premien kommit Försäkringsbolaget tillhanda. Den placeringsberättigade kan när som helst under försäkringstiden ändra inriktning på sparandet. Fondbyten sker skriftligen eller på annat sätt som Försäkringsbolaget vid var tid tillåter. 
Inbetalning av premie eller extra premie, placeras så snart som möjligt när den har kommit Försäkringsbolaget tillhanda. Vid förstagångspremie är en förutsättning för placering att försäkringen har beviljats.
Fondbyten utförs så snart som möjligt efter det att Försäkringsbolaget tagit emot begäran.
Premier får placeras i upp till tolv fonder. Högst tjugo fonder får samtidigt höra till en försäkring. För närvarande (2022-01-01) ser fondutbudet ut enligt följande.
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att täcka dessa kostnader. Avgiften får högst uppgå till 0,0127 prisbas-belopp och är för närvarande 600 kronor. För täckning av dessa kostnader har Försäkringsbolaget rätt att ta ut avgifter.  
De avgifter som Försäkringsbolaget tillämpar gäller tills vidare till dess information lämnas om förändringar i avgiftsnivåerna. 
Rätt att förfoga över försäkringenFörsäkringen får inte pantsättas, belånas eller ändras så att den inte uppfyller inkomstskattelagens föreskrifter för pensionsförsäkringar.
FlytträttDet finns en rätt att få försäkringens värde, efter avgifter, överfört till en annan försäkring som uppfyller samtliga villkor som anges i inkomst-skattelagen (1999:1229) för att vara pensionsförsäkring. Överföringen får dock tidigast ske ett år efter att försäkringen tecknats. Försäkringsbolaget har kostnader för den administrativa hantering som krävs vid flytt av försäkringskapitalet. För täckning av dessa kostnader har Försäkrings-bolaget rätt att ta ut avgifter. Om försäkringens värde överstiger ett prisbasbelopp har Försäkringsbolaget rätt att ta ut avgifter för att täcka dessa kostnader. Avgiften får högst uppgå till 0,0127 prisbasbelopp och är för närvarande 600 kronor. 
De avgifter som Försäkringsbolaget tillämpar gäller tills vidare till dess information lämnas om förändringar i avgiftsnivåerna. 
UtbetalningInnan utbetalningen kan påbörjas ska hela försäkringskapitalet vara placerat i fonder inom ramen för Fondutbudet.
Utbetalningsbeloppets storlek uppgår normalt till värdet av samtliga fondandelar som tillhör försäkringen dividerat med förväntat antal kvarvarande utbetalningstillfällen, med hänsyn tagen till aktuella antaganden om avkastning, försäkringsrisker, avgifter och skatt. Utbetalning sker genom att dessa fondandelar inlöses.
Första utbetalningstillfället för såväl ålderspension som efterlevande-pension kan som senast vara när den försäkrade fyller 99 år. Utbetalningen får som utgångspunkt inte vara kortare än 5 år och kan som längst vara50 år. Sista utbetalning kan inte ske senare än när den försäkrade fyller eller  skulle ha fyllt 105 år.
Utbetalning av ålderspensionÅlderspensionen utbetalas från vald ålder, dock tidigast från den månad den försäkrade fyller 55 år, och pågår under vald utbetalningstid, dock som huvudregel under minst fem år. 
I en företagsägd tjänstepensionsförsäkring kan den försäkrade utan arbetsgivarens medverkan i samband med att utbetalning ska påbörjas inom vissa ramar skjuta upp utbetalningstidpunkten och ändra utbetalningstidens längd.
Utbetalning av efterlevandepensionOm den försäkrade avlider innan den avtalade utbetalningstidpunkten, utbetalas eventuellt återbetalningsskydd som efterlevandepension till insatta förmånstagare under minst fem års tid. Återbetalningsskyddet uppgår till 100 procent av försäkringens värde vid det tillfälle Försäkringsbolaget får kännedom om dödsfallet.
Om den försäkrade avlider efter den avtalade utbetalningstidpunkten, fortsätter utbetalningarna under återstoden av den avtalade utbetalnings-tiden till insatta förmånstagare. Utbetalningarna upphör dock om återbetalningsskyddet valts bort. 
Förmånstagare till efterlevandepension kan i samband med att utbetalning av efterlevandepension ska påbörjas under vissa förutsättningar skjuta upp utbetalningstidpunkten och ändra utbetalningstidens längd.
SkattereglerPremien till en tjänstepensionsförsäkring är avdragsgill i den omfattning som framgår av inkomstskattelagen (1999:1229). Premien till en privat pensionsförsäkring är endast avdragsgill för den som är näringsidkare eller helt saknar pensionsrätt i sin anställning.
Utfallande belopp, såväl ålderspension som efterlevandepension, beskattas hos mottagaren som inkomst av tjänst. Detsamma gäller vid ett eventuellt återköp.
Arbetsgivaren ska betala särskild löneskatt på tjänstepensionspremier.
Därutöver tar Försäkringsbolaget varje år ut en avgift som ska täcka den avkastningsskatt som gäller för försäkringen. Underlaget för skatten fastställs genom att värdet den 1 januari varje år multipliceras med statslåneräntan för föregående år. Det resultat som erhålls multipliceras därefter med 15 procent.
VinstdelningFörsäkringstagaren eller den försäkrade har inte någon rätt till del i den vinst som kan uppstå genom försäkringsrörelsen.
Försäkringens värdeFörsäkringsavtalets värde består i sin helhet av villkorad återbäring och bestäms vid var tid av värdet av de tillgångar som är kopplade till försäkringen. Dessa tillgångar kan utgöras av dels andelar i fonder inom ramen för Fondutbudet, dels andra finansiella instrument som förvaras i depån som är kopplad till försäkringen samt dels likvida medel i anslutningtill depån. Värdet på försäkringen förändras med inbetalda premier, utdelning, förändringar i tillgångarnas värde samt i vissa fall även med försäkringsöverskott. Värdet minskar med utbetalningar, avgifter för avkastningsskatt och försäkringens andel av administrations- och förvaltningskostnader. 
ÅngerrättEn försäkringstagare som tecknar pensionsförsäkring har rätt att ångra sitt försäkringsavtal inom trettio (30) dagar från och med det att premie kommit Försäkringsbolaget tillhanda.
Försäkringstagaren har under de förutsättningarna rätt att få tillbaka insatt premie, dock högst fondandelarnas/tillgångarnas värde, efter avdrag för eventuell skatt och upplupna avgifter. Om försäkringens värde, vid tidpunkten för återbetalning, är högre än inbetald premie, så har försäkringstagaren endast rätt att få tillbaka det belopp som inbetalts i premie. Om försäkringens värde är lägre än inbetald premie, så har försäkringstagaren endast rätt att få tillbaka det värde som försäkringen har vid tidpunkten för återbetalning av premien.
Försäkringstagaren ska inkomma med en undertecknad skriftlig handling av vilken det ska framgå att försäkringstagaren vill avsluta försäkringsavtalet. Handlingen skickas till SEB Pension och Försäkring AB, 106 40 Stockholm.
Begränsning av försäkringsgivarens ansvarFörsäkringsbolaget är inte ansvarigt för en sådan skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse eller terrorhandling eller någon liknande omständighet. Försäkringsbolaget är heller inte ansvarigt för en skada som beror på strejk, blockad, bojkott eller lockout, även om Försäkringsbolaget självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Försäkringsbolaget är inte heller ansvarigt för en sådan skada som uppstår i samband med köp och försäljning av fondandelar och som beror på fel i datasystem, dataprogram och/eller annan teknisk utrustning. Vidare är Försäkringsbolaget inte skyldigt att i andra fall ersätta en skada som uppstår, om Försäkringsbolaget har varit normalt aktsam.
Försäkringsbolaget ansvarar inte för depåinstitutets eventuella brister i utförandet av sitt uppdrag. Försäkringsbolaget ansvarar inte heller för konsekvenser av att ett depåinstitut hamnar på obestånd eller för andra omständigheter hos depåinstitutet som kan påverka värdet av tillgångarna på depå- och likvidkontot samt möjligheterna att få ut tillgångarna från depåinstitutet. Försäkringsbolagets åtagande i förhållande till försäkringstagaren utgår alltid från fondandelarnas värde samt det faktiska värdet av tillgångarna på depå- och likvidkontot och det som Försäkringsbolaget kan erhålla från depåinstitutet. Försäkringstagaren har alltså inte, med undantag för de försäkringsmoment som framgår av försäkringsavtalet, en bättre rätt än försäkringstagaren skulle ha haft om denne hade varit innehavare av den till försäkringen kopplade depån hos depåinstitutet.
Om den placeringsberättigade, med stöd av sin rätt enligt försäkrings-avtalet, lämnar uppdrag till depåinstitutet att köpa och sälja finansiella tillgångar, ansvarar Försäkringsbolaget inte för depåinstitutets försummelse eller åtgärd. Försäkringsbolaget kommer således inte bevaka depåinstitutets fullgörande eller underlåtenhet att fullgöra den placeringsberättigades instruktioner, och den placeringsberättigade har att i eget intresse reklamera eventuella fel i samband med förekommande transaktioner i finansiella instrument eller hantering av likvida medel på konto i depåinstitutet.
Utfall av placering m.m.Försäkringsbolaget är inte heller ansvarig för utfallet av de placeringar och investeringar som den placeringsberättigade, med eller utan att det föregåtts av finansiella råd, väljer att göra inom ramen för försäkringen.
Försäkringsbolaget har inte och kommer inte att lämna några finansiella råd om inte annat uttryckligen anges. Placeringsberättigad är ansvarig för utfallet av de investeringar och placeringar som görs i försäkringen. Den placerings-berättigade ska anses förstå och acceptera de risker som de olika placeringarna innebär.
Inskränkningar i försäkringens giltighetVid självmord, missbruk, eget vållande eller kriminell handling, flygning, särskilt riskfylld verksamhet, särskilda sjukdomar, vistelse utomlands eller krig och politiska oroligheter gäller särskilda bestämmelser för försäkringens giltighet vilka närmre framgår av villkoren.
Förköpsinformation Depåförsäkring
Oriktiga uppgifterI försäkringsavtalslagen (2005:104) regleras konsekvenserna av att försäkringstagaren lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Om en sådan uppgift har lämnats av den försäkrade gäller detsamma som om den försäkrade hade varit försäkringstagare.
Tillämplig lagFör försäkringsavtalet gäller Försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk allmän lag i övrigt. Om försäkringstagaren är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i en stat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets (EES-stat), tillämpas dock lagen i den staten i denomfattning som följer av vad som 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. Om försäkringstagaren är en juridisk person, tillämpas i samma omfattning lagen i den EES-stat där det driftsställe som avtalet gäller för är beläget. Svensk lag om marknadsföring är tillämplig på försäkringsavtalet.
TillsynsmyndighetSEB Pension och Försäkring AB ("Försäkringsbolaget") är ett försäkringsföretag och står under Finansinspektionens tillsyn.
Kontaktuppgifter till Finansinspektionen är:Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-408 980 00,e-post finansinspektionen@fi.se, www.fi.se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försäkringsbolaget står även, vad avser marknadsföring, under Konsumentverkets tillsyn.
Kontaktuppgifter till Konsumentverket är:Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon 0771-42 33 00,e-post konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se
MeddelandenMeddelanden och information med anledning av försäkringsavtalet,bl.a. årsbesked, kontrolluppgifter, ändring av villkor eller motsvarande, kan komma att tillhandahållas via de digitala plattformar som försäkrings-bolaget vid var tid använder sig av och som är tillgängliga för mottagaren. Den som önskar att få information via brev har möjlighet att kontaktaförsäkringsbolaget och begära detta.ÖvrigtFörsäkringsbolagets senaste årsredovisning kan hämtas frånseb.se/pension.
Uppgift om aktuellt tillämpat livslängdsantagande för Pension & Försäkring finns på sebgroup.com/antaganden. 
Försäkringsvillkor och information om försäkringen tillhandahålls på
svenska. Kommunikation mellan Försäkringsbolaget och kunderna sker på
svenska.
Förköpsinformation Depåförsäkring
Om du inte är nöjd
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 digtill 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 vadditt klagomål gäller samt vem du har varit i kontakt med tidigare.SEB, Pension & Försäkring, Klagomålsansvarig, 106 40 Stockholm
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 upplysningaroch råd i försäkringsfrågor till konsumenter.Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm,telefon 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se
Konsumentverket lämnar webbaserad konsumentupplysning genomHallå 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/personforsakringsnamnden/provning-i-namnden-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 onlineOm 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
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
Information enligt dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) om behandling av personuppgifter m.m. iSEB 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 påseb.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, elleri 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. 
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