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Ansökningar: 
Personuppgifter 
Behandling av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådan uppgift (GDPR). 

Uppgifter som lämnas till försäkringsgivaren, eller annat bolag inom Försäkringsgivarens koncern samt dess 

samarbetspartners kommer att behandlas av bolagen för att bolagen skall kunna fullgöra begärda åtgärder, 

ingångna avtal eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. Vissa känsliga personuppgifter, såsom 

sjukdomsinformation och uppgifter om hälsotillstånd, kan komma att inhämtas och behandlas i samband med 

riskbedömning och skadereglering. Försäkringstagaren/försäkrad är införstådd med att sådana uppgifter kan 

vara nödvändiga att inhämta och behandla för att avtalet skall kunna fullgöras. Personuppgifter kan även 

komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. 

Personuppgiftsansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera 

registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. 

Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern 

försäkringsgivaren tillhör och till andra bolag, såväl inom som utom EU- och EES-området, och som bolag i 

denna koncern samarbetar med. All behandling av personuppgifter kommer att ske med stor försiktighet för 

att skydda den enskildes personliga integritet. Personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för 

person som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifter kommer vidare 

endast att göras tillgängliga i den utsträckning som behövs för ovanstående ändamål. Försäkringstagare/den 

försäkrade som önskar upplysningar om vilka personuppgifter som finns kan efter skriftlig ansökan, som skall 

vara egenhändigt undertecknad och med angivande av försäkrings- eller personnummer, ställt till Nordeuropa 

Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm, Sverige, erhålla sådan information samt begära rättelse av 

felaktiga uppgifter. Se mer på www.nordeuropa.se/integritetspolicy 

 

Hälsodeklaration: 
Uppgifterna skall lämnas personligen av den som skall försäkras Ovan meddelade uppgifter skall ligga till grund 

för försäkringsavtalet. Jag är medveten om att oriktiga/ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. 

Förutom Nordeuropa Försäkring och försäkringsgivaren kommer eventuella återförsäkringsbolaget att hantera 

ansökningshandlingar, hälsoförklaring och övriga inhämtade uppgifter oavsett om försäkringen beviljas eller 

inte. Jag medger att lämnade uppgifter får delges anlitad återförsäkringsbolag 

  



 

Skadeanmälningsblanketter: 
Personuppgifter 
Behandling av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU9 2016/679). 

Uppgifter som lämnas till försäkringsgivaren, eller annat bolag inom försäkringsgivaren koncernen, samt dess 

samarbetspartners kommer att behandlas av bolagen för att bolagen skall kunna fullgöra begärda åtgärder, 

ingångna avtal eller skyldigheter som följer av lag eller 

annan författning. Vissa känsliga personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och uppgifter om hälsotillstånd, 

kan komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning och skadereglering. 

Försäkringstagaren/försäkrad är införstådd med att sådana uppgifter kan 

vara nödvändiga att inhämta och behandla för att avtalet skall kunna fullgöras. Personuppgifter kan även 

komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. 

Personansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. 

Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. 

Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern 

försäkringsgivaren tillhör och till andra bolag, såväl inom som utom EU-och EES-området, och som bolag i 

denna koncern samarbetar med. All behandling av 

personuppgifter kommer att ske med stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. 

Personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för person som behöver ha tillgång till uppgifterna 

för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifter kommer vidare 

endast att göras tillgängliga i den utsträckning som behövs för ovanstående ändamål. Försäkringsbolaget har 

rätt att registrera anmälda skador med anledning av detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister som 

är gemensamt för försäkringsbranschen. 

  



 

Villkor – Liv 
Personuppgifter 
Behandling av personuppgifter enligt 2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd 

för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter 

(GDPR). Uppgifter som lämnas till försäkringsgivaren, eller annat bolag inom Försäkringsgivarens koncern samt 

dess samarbetspartners kommer att behandlas av bolagen för att bolagen skall kunna fullgöra begärda 

åtgärder, ingångna avtal eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. Vissa känsliga 

personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och uppgifter om hälsotillstånd, kan komma att inhämtas och 

behandlas i samband med riskbedömning och skadereglering. Försäkringstagaren/försäkrad är införstådd med 

att sådana uppgifter kan vara nödvändiga att inhämta och behandla för att avtalet skall kunna fullgöras. 

Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och 

metodutveckling. Personuppgiftsansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte 

att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och 

marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom 

den koncern försäkringsgivaren tillhör och till andra bolag, såväl inom som utom EU- och EES-området, och som 

bolag i denna koncern samarbetar med. All behandling av personuppgifter kommer att ske med stor 

försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Personuppgifter kommer därför endast att vara 

tillgängliga för person som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifter 

kommer vidare endast att göras tillgängliga i den utsträckning som behövs för ovanstående ändamål. 

Försäkringstagare/ den försäkrade som önskar upplysningar om vilka personuppgifter som finns kan efter 

skriftlig ansökan, som skall vara egenhändigt undertecknad och med angivande av försäkrings eller 

personnummer, ställt till Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm, Sverige erhålla sådan 

information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. Se mer på www.nordeuropa.se/integritetspolicy. 

Villkor - Sak 
 

Personuppgifter 
Behandling av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter 

(GDPR). Uppgifter som lämnas till försäkringsgivaren, eller annat bolag inom Försäkringsgivarens koncern samt 

dess samarbetspartners kommer att behandlas av bolagen för att bolagen skall kunna fullgöra begärda 

åtgärder, ingångna avtal eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. Vissa känsliga 

personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och uppgifter om hälsotillstånd, kan komma att inhämtas och 

behandlas i samband med riskbedömning och skadereglering. Försäkringstagaren/försäkrad är införstådd med 

att sådana uppgifter kan vara nödvändiga att inhämta och behandla för att avtalet skall kunna fullgöras. 

Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och 

metodutveckling. Personuppgiftsansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte 

att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och 

marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom 

den koncern försäkringsgivaren tillhör och till andra bolag, såväl inom som utom EU- och EES-området, och som 

bolag i denna koncern samarbetar med. All behandling av personuppgifter kommer att ske med stor 

försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Personuppgifter kommer därför endast att vara 

tillgängliga för person som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifter 

kommer vidare endast att göras tillgängliga i den utsträckning som behövs för ovanstående ändamål. 

Försäkringstagare/ den försäkrade som önskar upplysningar om vilka personuppgifter som finns kan efter 

skriftlig ansökan, som skall vara egenhändigt undertecknad och med angivande av försäkrings eller 

personnummer, ställt till Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm, Sverige erhålla sådan 

information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. Se mer på www.nordeuropa.se/integritetspolicy. 

 

http://www.nordeuropa.se/integritetspolicy


 

Autogiro 
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av 

angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren 

samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens 

betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen 

BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är 

betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. 

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta 

betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med 

betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst 

återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. 

 


