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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 
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ), Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer: 516401-6536 www.seb.se/pension

Anslutning till digital tjänst 
Administrera tjänstepension (Digitalt) 

Administration via tredje part (Digitalt) 
OrganisationsnummerBlanketten skickas till: 

SEB, Pension & Försäkring, Scanning, Box 50778, 202 71 Malmö

Det är viktigt att samtliga fält för personnummer och e-postadress fylls i för att tjänsten(-erna) ska kunna användas.

Kundföretaget

Utdelningsadress (gata, box e.d.) Ortsadress (postnr, ortnamn)

Administratör (utses samtidigt som användare)
Det måste alltid finnas en administratör för tjänsten(-erna) och denne är kontaktperson. I verktyget hanterar administratören vilka på företaget  
som ska ha behörighet till tjänsten(-erna) och styr vem som får se vilka uppgifter.

Förnamn Efternamn Personnummer

E-postadress Mobilnummer

Borttag av administratör
Tänk på att det alltid måste finnas minst en administratör för tjänsten (-erna).

Datum Förnamn Efternamn Personnummer

Tjänsten – Administrera Tjänstepension (Digitalt)
Kundföretaget ansluter sig härmed till Administrera tjänstepension (Digitalt) som är en plattform med elektroniska tjänster 
tillhandahållen av Pension & Försäkring. För Administrera tjänstepension och vid var tid tillgängliga elektroniska tjänster, gäller 
allmänna villkor för Administrera tjänstepension. Genom undertecknande av denna handling bekräftar Kundföretaget att det tagit 
del av och godkänt de allmänna villkoren som gäller för Tjänsten och som biläggs denna handling.

Tilläggstjänsten – Administration via tredje part (Digitalt)

Kundföretaget ansluter sig härmed även till Administration via tredje part (Digitalt) Ja Nej

Tilläggstjänsten utgör elektroniska tjänster tillhandahållna av Pension & Försäkring som möjliggör för Kundföretaget att, från sitt 
digitala användargränssnitt hos nedan vald tredje part, skicka information till Pension & Försäkring och hämta information om sitt 
försäkringsinnehav. Ovan angiven Administratör är även Administratör för Tilläggstjänsten. Genom att kryssa ja i rutan ovan, 
bekräfta vald tredje part nedan och underteckna denna handling ansluter sig Kundföretaget till Tilläggstjänsten och bekräftar att 
det tagit del av och godkänt de allmänna villkoren som gäller för Tilläggstjänsten och som biläggs denna handling.

Tredje part utsedd av Kundföretaget

PE Accounting Sweden AB 556830-3324

Underskrift av behörig firmatecknare
Datum Namnteckning Namnförtydligande
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Allmänna villkor 
Administrera tjänstepension 

Uppdaterad per 2021-05-10 

1. Definitioner 
Administratör 
Avser en fysisk person som Kunden ger rätt att på elektronisk väg utfärda, 
ändra eller upphäva behörigheter för Användare. Från och med 2021-07-01 
har Administratören därtill rätt att ansluta Kunden till tjänsten 
Administration via tredje part (Digitalt). 
Allmänna Villkor 
Avser dessa allmänna villkor för Administrera tjänstepension. 
Användare 
Avser en fysisk person som utsetts av Kunden eller av Kunden utsedd 
Administratör att, genom Administrera tjänstepension, lämna uppgifter till 
och ta emot information från Försäkringsbolaget med Säkerhetslösning. 
Avtal 
Avser avtalsblankett, dessa Allmänna Villkor, instruktioner från 
Försäkringsbolaget samt information. 
BankID 
Ett elektroniskt identitetskort bestående ett SIS ID-kort med BankID-chip 
utfärdat av behörig utfärdare, som används tillsammans med en kortläsare 
samt dator med drivrutiner för kortläsaren. 
Försäkringsbolaget 
SEB Pension och Försäkring AB, org.nr. 516401-8243, 106 40 Stockholm, 
telefon: 077-11 11 800. 
Kund 
Fysisk eller juridisk person som har ingått avtal med Försäkringsbolaget om 
tillgång till Administrera tjänstepension. 
Mobil Enhet 
Mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator, klocka, armband eller annan liknande 
utrustning med åtkomst till internet eller annat nätverk för telefon- eller 
datatrafik. 
Mobilt BankID 
Ett elektroniskt identitetskort på en Mobil Enhet bestående av en BankID 
säkerhetsapp och ett elektroniskt certifikat utfärdat av behörig utfärdare. 
Administrera tjänstepension 
Plattform med elektroniska tjänster som tillhandahålls av 
Försäkringsbolaget. 
Säkerhetslösning 
Elektronisk identifierings- och säkerhetsutrustning, exempelvis elektroniska 
identitetskort (som BankID eller Mobilt BankID) eller annan 
identifieringslösning godkänd av Försäkringsbolaget, med vilka 
Administratör och Användare kan styrka sin identitet och signera uppdrag, 
ändringar eller andra åtgärder i Administrera tjänstepension enligt sin 
behörighet. 
Tjänsterna 
De elektroniska tjänster som Försäkringsbolaget vid var tid tillhandahåller 
via Administrera tjänstepension. 
 

2.  Allmän information 
Försäkringsbolaget har tillstånd att bedriva försäkringsrörelse och står 
under Finansinspektionens tillsyn. 

Försäkringsbolaget tillhandahåller Tjänsterna enligt Avtalet och den 
information som finns tillgänglig på Försäkringsbolagets webbplats.   

Om inget annat särskilt överenskommits är svenska det språk som används 
i Administrera tjänstepension, i Tjänsterna och i kontakterna mellan Kunden 
och Försäkringsbolaget. 
 

3.  Om Administrera tjänstepension 
Kunden kan genom Användare använda Administrera tjänstepension och 
där tillgängliga Tjänster för att administrera sina försäkringar såsom bland 
annat på- och avanmälan av anställda, löneändring samt lämna vissa 
uppgifter till Försäkringsbolaget.  

De Tjänster som Försäkringsbolaget erbjuder via Administrera 
tjänstepension kan över tid komma att variera i omfattning och utformning 
och dessa framgår vid var tid på Försäkringsbolagets webbplats.  Den 
information som kan lämnas i Administrera tjänstepension kan vara 
begränsad i enlighet med Försäkringsbolagets interna riktlinjer.

4. Tillgång till Administrera tjänstepension 
Administrera tjänstepension finns tillgänglig genom Försäkringsbolagets 
webbplats som nås via uppkoppling på Internet. Kunden får tillgång till 
Administrera tjänstepension genom att underteckna Avtalet och utse en 
Administratör samt genom att ha en premiedragande försäkring hos 
Försäkringsbolaget. 

Tillgängligheten till Administrera tjänstepension och Tjänsterna kan av 
säkerhetsskäl eller andra skäl vara begränsad bland annat genom 
behörighetsbegränsningar m.m. Information om sådana vid var tid gällande 
begränsningar finns på Försäkringsbolagets webbplats eller på 
Administrera tjänstepension.  

Försäkringsbolaget ska på sin webbsida eller på Administrera 
tjänstepension i möjligaste mån lämna Kunden besked om när Administrera 
tjänstepension och Tjänster inte kan tillhandahållas på grund av underhåll 
eller planerade driftsstopp. Om fel eller störning föreligger kan 
Försäkringsbolaget i allmänhet istället ta emot uppdrag på annat sätt. 
Försäkringsbolaget är inte ansvarig för skada som beror av driftavbrott eller 
andra kommunikationsstörningar.  

Försäkringsbolaget har rätt att spärra Kundens tillgång till Administrera 
tjänstepension om: 

- Kunden använder Administrera tjänstepension eller Tjänsterna på ett 
 bedrägligt, osäkert eller på annat sätt som inte är godkänt eller om 
 Försäkringsbolaget har anledning att anta detta; 

- Kunden bryter mot eller kommer att bryta mot Avtalet eller om 
 Försäkringsbolaget har anledning att anta detta; 

- Försäkringsbolaget har grund för uppsägning enligt punkten 11 i dessa 
 Allmänna Villkor eller  

- Kunden på annat sätt handlar eller kommer att handla på sätt som kan 
 orsaka Försäkringsbolaget eller annan skada eller om Försäkringsbolaget 
 har anledning att anta detta. 
 

5.  Behörighet att använda Administrera tjänstepension 
Kunden ansvarar för uppläggning och ändring av behörighet för 
Administratör och Användare. Återkallelse eller ändring av behörighet för 
Administratör eller Användare är giltig först när en skriftlig begäran 
mottagits av Försäkringsbolaget eller sådan ändring skett i Administrera 
tjänstepension. 

Kunden ansvarar för att Administratör och Användare har behörighet att 
företräda Kunden avseende de åtgärder som ankommer på respektive roll 
och att de har en Säkerhetslösning. Kunden är alltid ensamt ansvarig för de 
åtgärder som Administratör och Användare genomför eller underlåter att 
genomföra och för att Administratör och Användare agerar inom sin 
behörighet.  

Kunden ansvarar för att Administratör och Användare tar del av och följer 
Avtalet.  

Försäkringsbolaget har rätt att spärra Administratör och Användare från att 
använda Administrera tjänstepension om: 

- Kunden, Administratör eller Användare åsidosätter eller kommer att 
 åsidosätta Avtalet eller om Försäkringsbolaget har anledning att anta 
 detta; 

- Kunden, Administratör eller Användare agerar på ett sätt som kan orsaka 
 Försäkringsbolaget eller annan skada eller om Försäkringsbolaget har 
 anledning att anta detta; 

- någon utnyttjat Säkerhetslösning obehörigen eller om 
 Försäkringsbolaget har anledning att anta detta; eller 

- om någon gör upprepade misslyckade inloggningsförsök. 
 

6.  Identifiering och säkerhet 
För att logga in på Administrera tjänstepension måste Administratör och 
Användare identifiera sig med Säkerhetslösning. Kunden är skyldig att tillse 
att Administratör och Användare skyddar sin Säkerhetslösning på 
betryggande sätt. Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada som orsakas 
av att någon obehörigen använt Säkerhetslösning. 

Kunden är skyldig att vid misstanke eller vetskap om förlust av eller vid 
obehörig användning av Säkerhetslösning snarast anmäla detta till 
Försäkringsbolaget.
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Allmänna villkor Administrera tjänstepension

 7. Kundens ansvar 
Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i Administrera 
tjänstepension är korrekta.  

Kunden är införstådd med att de åtgärder som utförs av och den 
information som lämnas av Administratör och Användare i Administrera 
tjänstepension är bindande för Kunden.  

Kunden ansvarar mot Försäkringsbolaget för skada som orsakats av att 
Kunden inte följt Avtalet och för skada som drabbar Försäkringsbolaget 
genom fel, försummelse eller brott. Det gäller även om sådan skada 
orsakats av Administratör eller Användare.  

Kunden ansvarar själv för eventuella brister i de uppgifter som Kunden 
lämnat, utrustning, programvara etc. Kunden åtar sig att vid vetskap om 
sådan brist eller om Kunden har anledning att anta att sådan brist 
uppkommit skyndsamt rapportera det till Försäkringsbolaget. 
 

8.  Ansvarsbegränsning 
Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada som beror på att Kunden inte 
följt Avtalet. 

Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada som beror på fel eller 
förseningar i kommunikationsförbindelse utanför Försäkringsbolaget eller 
att informationen som tillförts Försäkringsbolagets datorsystem är felaktig 
eller försenad.  

Försäkringsbolaget är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt 
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, 
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout 
gäller även om Försäkringsbolaget själv är föremål för eller vidtar sådan 
konfliktåtgärd.  

Skada som uppkommer i annat fall ska inte ersättas av Försäkringsbolaget 
om Försäkringsbolaget varit normalt aktsam.  

Försäkringsbolaget är inte i något fall ansvarig för indirekt skada. 

Vidare är Försäkringsbolaget inte ansvarig för skada som 
Försäkringsbolaget inte skäligen kunnat förutse och minskat följderna av 
och som beror på tekniskt fel, såsom störningar i Försäkringsbolagets 
datasystem vilket omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Tjänsterna. 
 

9.  Rådgivning 
Det material som återfinns och den information som visas på Administrera 
tjänstepension är, om inget annat uttryckligen framgår, endast avsett som 
allmän information och utgör inte någon rådgivning eller rekommendation. 
 

10.  Ändring av villkor och tjänster 
Försäkringsbolaget äger rätt att ändra omfattning, innehåll och villkor för 
Administrera tjänstepension och Tjänsterna. Försäkringsbolaget äger också 
rätt att ändra de tekniska förutsättningarna för nyttjandet av Administrera 
tjänstepension och Tjänsterna i takt med att ny teknik och programvara 
utvecklas. Om sådan ändring är väsentlig träder ändringen i kraft tidigast 
trettio (30) dagar efter det att Försäkringsbolaget tillsänt kunden 
information om ändringarna. Om en ändring beror på att ny lagstiftning, 
myndighetsföreskrift eller riktlinjer omedelbart träder i kraft och detta 
medför att förutsättningarna för Administrera tjänstepension Tjänsterna 
förändras har Försäkringsbolaget rätt att omedelbart ändra innehållet i 
Avtalet. 

Om Försäkringsbolaget gör någon ändring enligt denna punkten 10 har 
Kunden rätt att säga upp Avtalet före den dag då ändringarna ska börja 
gälla. Om uppsägning inte sker inom föreskriven tid anses Kunden ha 
godkänt ändringarna.

11.  Avtalstid och uppsägning 
Avtalet gäller tills vidare från undertecknande av Avtalet. Kunden kan när 
som helst säga upp Avtalet utan kostnad.  

Försäkringsbolaget har rätt att säga upp Avtalet och/eller enskild Tjänst 
med en uppsägningstid om trettio (30) dagar.  

Försäkringsbolaget har rätt att säga upp Avtalet och/eller enskild Tjänst till 
omedelbart upphörande om: 

- Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt Avtalet eller annat åtagande 
 som ingåtts eller kan komma att ingås med Försäkringsbolaget; 

- det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra 
 sina förpliktelser mot Försäkringsbolaget; 

- Kunden använder Administrera tjänstepension eller Tjänster i strid med 
 gällande lagstiftning, förordning eller myndighetsföreskrift; eller 

- Försäkringsbolaget har anledning att anta att Kunden kan antas vara 
 eller är på obestånd eller försätts i konkurs. 
 

12.  Support 
För frågor om Administrera tjänstepension och försäkringsavtal eller 
produkter som tillhandahålls av Försäkringsbolaget hänvisas till 
Försäkringsbolagets kundcenter på telefonnummer 0771-43 10 00. 
 

13.  Meddelanden 
Meddelanden som Försäkringsbolaget lämnar till Kunden enligt Avtalet, 
eller andra produktvillkor, får lämnas elektroniskt via Administrera 
tjänstepension. Meddelande som Försäkringsbolaget lämnar till Kunden via 
Administrera tjänstepension anses ha nått Kunden i samband med att 
meddelandet gjorts tillgängligt för Kunden på Administrera tjänstepension. 
 

14.  Immateriella rättigheter 
Äganderätten samt upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till 
Administrera tjänstepension, dokumentation och övrigt material tillkommer 
Försäkringsbolaget eller tredje part. Rättigheterna övergår inte i något 
avseende till Kunden genom Avtalet. 
 

15.  Tillämplig lag och tvist 
Svensk lag ska vara tillämplig på Avtalet.  

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol. 
 

16.  Klagomål 
Om Kunden är missnöjd med Administrera tjänstepension eller någon av 
Tjänsterna är det viktigt att Kunden kontaktar Försäkringsbolaget och 
framför sina synpunkter. Mer information och kontaktuppgifter finns på 
Försäkringsbolagets webbplats. 
 

17.  Behandling av personuppgifter  
Försäkringsbolaget behöver i vissa fall samla in och behandla 
personuppgifter, bl.a. om Kundens företrädare och anställda (de 
”registrerade”). Försäkringsbolaget är i egenskap av personuppgiftsansvarig 
skyldig att lämna de registrerade information om den behandling som 
Försäkringsbolaget utför. Kunden åtar sig genom detta Avtal att 
tillhandahålla de registrerade information om Försäkringsbolagets 
behandling av personuppgifter, i enlighet med vad som framgår nedan i 
avsnittet INFORMATION. Det som sägs om Försäkringsbolaget i denna 
punkt gäller i tillämpliga fall även Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB 
Trygg Liv (publ), org.nr. 516401-6536. 
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Allmänna villkor Administrera tjänstepension

Information enligt dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) 
om behandling av personuppgifter m.m. i något av 
SEB-koncernens försäkringsbolag 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är det 
försäkringsbolag inom SEB i vilket försäkringen tecknas. Dessa bolag 
kan vara följande: 

SEB Pension och Försäkring AB 
Org.nr 516401-8243 

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)  
Org.nr 516401-6536 

Adress till båda bolagen: 
106 40 Stockholm 

Telefon 077-11 11 800 

I texten nedan benämns varje bolag för sig Försäkringsbolaget. 

Försäkringsbolagets integritetspolicy, med fullständig information om 
Försäkringsbolagets personuppgiftsbehandling, hittar du på 
seb.se/personuppgifter-pf respektive seb.se/personuppgifter-gl. 
Du kan också vända dig till Försäkringsbolagets kundcenter för att få 
informationen per post. 

Nedan följer en sammanfattning av hur Försäkringsbolaget 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 
Försäkringsbolaget per telefon kan samtalet komma att spelas in.  

Ändamål 
Försäkringsbolaget 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 Försäkringsbolaget och har därmed rätt att få ett 
registerutdrag. 

Du kan även vända dig till Försäkringsbolaget 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 

Försäkringsbolaget och som Försäkringsbolaget 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 Försäkringsbolaget 
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 Försäkringsbolaget på telefonnummer ovan. På samma sätt kan 
du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Försäkringsbolaget. 

Dataskyddsombud 
Försäkringsbolaget har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift 
att övervaka att Försäkringsbolaget 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.

www.seb.se/personuppgifter-pf
www.seb.se/personuppgifter-gl
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Allmänna villkor 
Administration via tredje part 

2021-07-01 

Genom Kundens anslutning till Tjänsten har Kunden rätt att från sitt digitala användargränssnitt hos Tredje part att ombesörja viss administration 
och informationsöverföring för tjänstepensioner eller andra försäkringar hos Försäkringsbolaget. För Tjänsten gäller dessa allmänna villkor mellan 
Försäkringsbolaget och Kunden (nedan gemensamt Parterna).

1. Definitioner 
Administratör 
Avser en fysisk person som Kunden ger rätt att på elektronisk väg utfärda, 
ändra eller upphäva behörigheter för Användare. 
Allmänna Villkor 
Avser dessa allmänna villkor för Tjänsten. 
Användare 
Avser en fysisk person som utsetts av Kunden eller av Kunden utsedd 
Administratör att, genom Tjänsten, lämna uppgifter till och ta emot 
information från Försäkringsbolaget med Säkerhetslösning. 
Avtal 
Avser avtalsblankett, dessa Allmänna Villkor, instruktioner samt information 
från Försäkringsbolaget. 
Försäkringsbolaget 
SEB Pension och Försäkring AB, org.nr. 516401-8243, 106 40 Stockholm, 
telefon: 077-11 11 800. 
Kund 
Fysisk eller juridisk person som har ingått avtal med Försäkringsbolaget om 
tillgång till Tjänsten. 
Mobil Enhet 
Mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator, klocka, armband eller annan liknande 
utrustning med åtkomst till internet eller annat nätverk för telefon- eller 
datatrafik. 
Mobilt BankID 
Ett elektroniskt identitetskort på en Mobil Enhet bestående av en BankID 
säkerhetsapp och ett elektroniskt certifikat utfärdat av behörig utfärdare. 
Säkerhetslösning 
Mobilt BankID eller annan identifieringslösning godkänd av 
Försäkringsbolaget, med vilka Administratör och Användare kan styrka sin 
identitet och signera ändringar eller andra åtgärder i försäkringsinnehav hos 
Försäkringsbolaget enligt sin behörighet. 
Tjänsten 
De elektroniska tjänster som Försäkringsbolaget tillhandahåller för att 
Kunden från sitt digitala användargränssnitt hos Tredje part ska kunna 
skicka information till Försäkringsbolaget och hämta information om sitt 
försäkringsinnehav från Försäkringsbolaget. 
Tredje part 
Avser den tredje part som finns angiven på avtalsblankett, eller senare 
meddelad till Försäkringsbolaget, och som ingått avtal med 
Försäkringsbolaget om elektroniskt informationsutbyte via API. 
 

2.  Allmän information 
Försäkringsbolaget har tillstånd att bedriva försäkringsrörelse och står 
under Finansinspektionens tillsyn. 

Försäkringsbolaget tillhandahåller Tjänsten enligt Avtalet och den 
information som finns tillgänglig på Försäkringsbolagets webbplats.   

Information som skickas mellan Försäkringsbolaget och Tredje part sker på 
engelska. I övrigt är, om inget annat särskilt överenskommits, svenska det 
språk som används i Tjänsten och i kontakterna mellan Kunden och 
Försäkringsbolaget. 
 

3.  Om Tjänsten 
Kunden kan genom Användare använda Tjänsten för att från sitt digitala 
användargränssnitt hos Tredje part med Säkerhetslösning skicka in 
ändringar eller andra åtgärder i sitt försäkringsinnehav hos 
Försäkringsbolaget och hämta information om sitt försäkringsinnehav från 
Försäkringsbolaget.   

Kunden kommer genom Användare att ge Tredje part i uppdrag att inhämta 
information från Försäkringsbolaget samt skicka information till 

Försäkringsbolaget som rör Kundens försäkringsinnehav hos 
Försäkringsbolaget. När Tredje part från Försäkringsbolaget mottagit sådan 
information som avses i detta avtal ska Kundföretaget anses ha mottagit 
informationen. 

De försäkringar som inte kan administreras via Tjänsten ska administreras 
av Kunden på sedvanligt sätt i enlighet med Försäkringsbolagets ordinarie 
regler. 

  

4. Tillgång till Tjänsten 
Kunden får tillgång till Tjänsten genom att underteckna Avtalet och utse en 
Administratör samt vara kund till Tredje part. Det behöver även finnas ett 
gällande avtal mellan Försäkringsbolaget och Tredje part för att Tjänsten 
ska vara tillgänglig. 

Försäkringsbolaget har rätt att spärra Kundens tillgång till Tjänsten om: 

- Kunden använder Tjänsten på ett bedrägligt, osäkert eller på annat sätt 
 som inte är godkänt eller om Försäkringsbolaget har anledning att anta 
 detta; 

- Kunden bryter mot eller kommer att bryta mot Avtalet eller om 
 Försäkringsbolaget har anledning att anta detta; 

- Försäkringsbolaget har grund för uppsägning enligt punkten 10 i dessa 
 Allmänna Villkor eller 

- Kunden på annat sätt handlar eller kommer att handla på sätt som kan 
 orsaka Försäkringsbolaget eller annan skada eller om Försäkringsbolaget 
 har anledning att anta detta. 

  

5.  Behörighet att använda Tjänsten 
Kunden ansvarar för uppläggning och ändring av behörighet för 
Administratör och Användare. Återkallelse eller ändring av behörighet för 
Administratör eller Användare är giltig först när en skriftlig begäran 
mottagits av Försäkringsbolaget eller sådan ändring skett i Tjänsten. 

Kunden ansvarar för att Administratör och Användare har behörighet att 
företräda Kunden avseende de åtgärder som ankommer på respektive roll 
och att de har en Säkerhetslösning. Kunden är alltid ensamt ansvarig för de 
åtgärder som Administratör och Användare genomför eller underlåter att 
genomföra och för att Administratör och Användare agerar inom sin 
behörighet.  

Kunden ansvarar för att Administratör och Användare tar del av och följer 
Avtalet.  

Försäkringsbolaget har rätt att spärra Administratör och Användare från att 
använda Tjänsten om: 

- Kunden, Administratör eller Användare åsidosätter eller kommer att 
 åsidosätta Avtalet eller om Försäkringsbolaget har anledning att anta 
 detta; 

- Kunden, Administratör eller Användare agerar på ett sätt som kan orsaka 
 Försäkringsbolaget eller annan skada eller om Försäkringsbolaget har 
 anledning att anta detta; 

- någon utnyttjat Säkerhetslösning obehörigen eller om 
 Försäkringsbolaget har anledning att anta detta; eller 

- om någon gör upprepade misslyckade inloggningsförsök. 
 

6.  Identifiering och säkerhet 
För att använda Tjänsten måste Administratör och Användare identifiera sig 
med Säkerhetslösning. Kunden är skyldig att tillse att Administratör och 
Användare skyddar sin Säkerhetslösning på betryggande sätt. 
Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada som orsakas av att någon 
obehörigen använt Säkerhetslösning. 

Kunden är skyldig att vid misstanke eller vetskap om förlust av eller vid 
obehörig användning av Säkerhetslösning snarast anmäla detta till 
Försäkringsbolaget.
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 7. Kundens ansvar 
Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i Tjänsten är 
korrekta.  

Kunden är införstådd med att de åtgärder som utförs av och den 
information som lämnas av Administratör och Användare i Tjänsten är 
bindande för Kunden.  

Kunden ansvarar mot Försäkringsbolaget för skada som orsakats av att 
Kunden inte följt Avtalet och för skada som drabbar Försäkringsbolaget 
genom fel, försummelse eller brott. Det gäller även om sådan skada 
orsakats av Administratör eller Användare.  

Kunden ansvarar själv för eventuella brister i de uppgifter som Kunden 
lämnat, i utrustning, i programvara eller motsvarande. Kunden åtar sig att 
vid vetskap om sådan brist eller om Kunden har anledning att anta att 
sådan brist uppkommit skyndsamt rapportera det till Försäkringsbolaget. 
 

8.  Ansvar 
Om inte annat följer av tvingande lag ansvarar Försäkringsbolaget för 
Tjänsten i enlighet med vad som framgår av denna punkt. 

Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada som beror på att Kunden inte 
följt Avtalet. 

Försäkringsbolaget ansvarar för hantering av den information som 
Försäkringsbolaget har mottagit genom Tjänsten under förutsättning att 
överföringen skett i enlighet med vad Tredje part och Försäkringsbolaget 
överenskommit om. Försäkringsbolaget bär inget ansvar om en överföring 
av information från Kundföretaget har skett i strid med vad som överens-
kommits mellan Försäkringsbolaget och Tredje part. 

Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada som beror på fel eller 
förseningar i kommunikationsförbindelse utanför Försäkringsbolaget eller 
att informationen som tillförts Försäkringsbolagets datorsystem är felaktig 
eller försenad.  

Försäkringsbolaget är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt 
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigs-
händelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout 
gäller även om Försäkringsbolaget själv är föremål för eller vidtar sådan 
konfliktåtgärd.  

Skada som uppkommer i annat fall ska inte ersättas av Försäkringsbolaget 
om Försäkringsbolaget varit normalt aktsam.  

Försäkringsbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. 

Vidare är Försäkringsbolaget inte ansvarigt för skada som 
Försäkringsbolaget inte skäligen kunnat förutse och minskat följderna av 
och som beror på tekniskt fel, såsom störningar i Försäkringsbolagets 
datasystem vilket omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Tjänsten.  

Försäkringsbolaget ansvarar inte för eventuella fel som uppstår mellan 
Kunden, dess anställda och Tredje part. Åtaganden som Tredje part åtagit 
sig gentemot Kunden gäller inte i förhållande till Försäkringsbolaget och 
Kunden kan inte grunda någon rätt mot Försäkringsbolaget med anledning 
av sådana åtaganden. Tredje part kan aldrig binda Försäkringsbolaget eller 
på annat sätt agera i Försäkringsbolagets namn. 
 

9.  Ändring av villkor och tjänster 
Försäkringsbolaget äger rätt att ändra omfattning, innehåll och villkor för 
Tjänsten. Försäkringsbolaget äger också rätt att ändra de tekniska 
förutsättningarna för nyttjandet av Tjänsten i takt med att ny teknik och 
programvara utvecklas. Om sådan ändring är väsentlig träder ändringen i 
kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att Försäkringsbolaget tillsänt 
kunden information om ändringarna. Om en ändring beror på att ny 
lagstiftning, myndighetsföreskrift eller riktlinjer omedelbart träder i kraft 
och detta medför att förutsättningarna för Tjänsten förändras har 
Försäkringsbolaget rätt att omedelbart ändra innehållet i Avtalet. 

Om Försäkringsbolaget gör någon ändring enligt denna punkt 9 har Kunden 
rätt att säga upp Avtalet före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om 
uppsägning inte sker inom föreskriven tid anses Kunden ha godkänt 
ändringarna. 

  

10.  Avtalstid och upphörande 
Avtalet gäller tills vidare från undertecknande av Avtalet med en 
uppsägningstid om trettio (30) dagar.  

Om avtal mellan Tredje part och Försäkringsbolaget eller avtal mellan 
Kunden och Tredje part upphör att gälla ska även detta Avtal och därmed 
Tjänsten omedelbart upphöra.

Försäkringsbolaget har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande 
om: 

- Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt Avtalet eller annat åtagande 
 som ingåtts eller kan komma att ingås med Försäkringsbolaget; 

- Kunden efter ingående av detta Avtal inte använder Tjänsten under 
 sex (6) månader; 

- det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra 
 sina förpliktelser mot Försäkringsbolaget; 

- Kunden använder Tjänsten i strid med gällande lagstiftning, förordning 
 eller myndighetsföreskrift; eller 

- Försäkringsbolaget har anledning att anta att Kunden kan antas vara 
 eller är på obestånd eller försätts i konkurs. 

Om Tjänsten upphör enligt denna punkt 10 kommer försäkringarna att 
administreras på sedvanligt sätt i enlighet med Försäkringsbolagets 
ordinarie regler. 
  

11.  Support 
Frågor om Tjänsten och försäkringsavtal eller produkter som tillhandahålls 
av Försäkringsbolaget hänvisas till Försäkringsbolagets kundcenter på 
telefonnummer 0771-43 10 00.  

Frågor relaterade till Tredje parts digitala användargränssnitt och 
tillgängliggörande av information däri hänvisas till Tredje part. 
 

12.  Meddelanden 
Meddelanden som Försäkringsbolaget lämnar till Kunden enligt Avtalet, 
eller andra produktvillkor, får lämnas elektroniskt via Tjänsten. Meddelande 
som Försäkringsbolaget lämnar till Kunden via Tjänsten anses ha nått 
Kunden i samband med att meddelandet gjorts tillgängligt för Kunden på 
Tjänsten. 

Det föregående förhindrar inte Försäkringsbolaget att lämna meddelanden 
genom andra kommunikationsvägar så som exempelvis e-post eller vanlig 
post. 
 

13.  Immateriella rättigheter 
Äganderätten samt upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till 
Tjänsten, dokumentation och övrigt material tillkommer Försäkringsbolaget 
eller tredje part. Rättigheterna övergår inte i något avseende till Kunden 
genom Avtalet. 

  

14.  Force majeure 
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse om 
underlåtenheten har sin grund i omständighet som förhindrar eller avsevärt 
försvårar fullgörande i rätt tid, exempelvis vid elektronisk 
informationsbehandling och överföring eller systemtekniska problem, och 
som därtill ligger utanför partens kontroll. 

Part som med hänvisning till force majeure hävdar befrielse från skyldighet 
att fullgöra förpliktelse ska utan dröjsmål underrätta andra parten om detta. 

Som force majeure räknas bl.a. krig, krigshandling, naturkatastrof, 
inskränkningar i den allmänna samfärdseln eller energiförsörjningen, 
åtgärd/underlåtenhet av myndighet, ny/ändrad lagstiftning, konflikt på 
arbetsmarknad, blockad, lockout, brand, översvämning, omfattande förlust 
eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfattning. 

  

15.  Tillämplig lag och tvist 
Svensk lag ska vara tillämplig på Avtalet.  

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol. 
 

16.  Behandling av personuppgifter  
Försäkringsbolaget behöver i vissa fall samla in och behandla 
personuppgifter, bl.a. om Kundens företrädare och anställda (de 
”registrerade”). Försäkringsbolaget är i egenskap av personuppgiftsansvarig 
skyldig att lämna de registrerade information om den behandling som 
Försäkringsbolaget utför. Kunden åtar sig genom detta Avtal att 
tillhandahålla de registrerade information om Försäkringsbolagets 
behandling av personuppgifter, i enlighet med vad som framgår nedan i 
avsnittet INFORMATION. Det som sägs om Försäkringsbolaget i denna 
punkt gäller i tillämpliga fall även Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB 
Trygg Liv (publ), org.nr. 516401-6536. 
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Information enligt dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) 
om behandling av personuppgifter m.m. i något av 
SEB-koncernens försäkringsbolag 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är det 
försäkringsbolag inom SEB i vilket försäkringen tecknas. Dessa bolag 
kan vara följande: 

SEB Pension och Försäkring AB 
Org.nr 516401-8243 

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)  
Org.nr 516401-6536 

Adress till båda bolagen: 
106 40 Stockholm 

Telefon 077-11 11 800 

I texten nedan benämns varje bolag för sig Försäkringsbolaget. 

Försäkringsbolagets integritetspolicy, med fullständig information om 
Försäkringsbolagets personuppgiftsbehandling, hittar du på 
seb.se/personuppgifter-pf respektive seb.se/personuppgifter-gl. 
Du kan också vända dig till Försäkringsbolagets kundcenter för att få 
informationen per post. 

Nedan följer en sammanfattning av hur Försäkringsbolaget 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 
Försäkringsbolaget per telefon kan samtalet komma att spelas in.  

Ändamål 
Försäkringsbolaget 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 Försäkringsbolaget och har därmed rätt att få ett 
registerutdrag. 

Du kan även vända dig till Försäkringsbolaget 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 

Försäkringsbolaget och som Försäkringsbolaget 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 Försäkringsbolaget 
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 Försäkringsbolaget på telefonnummer ovan. På samma sätt kan 
du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Försäkringsbolaget. 

Dataskyddsombud 
Försäkringsbolaget har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift 
att övervaka att Försäkringsbolaget 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.

www.seb.se/personuppgifter-pf
www.seb.se/personuppgifter-gl
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