NYTECKNING
Volvofinans Privatleasingskydd

Skicka blanketten portofritt till:
Volvofinans Bank
Finansieringsgruppen
Svarspost 20603663
401 10 GÖTEBORG

Datum, ort
Leasetagarens namn
Personnummer
Avtalsnr/Reg.nr
För att kunna teckna försäkringen ber vi dig svara på följande frågor. Markera med JA eller NEJ i rutan.
JA

NEJ
Har du fyllt 18 år, men inte 64 år?
Har du tillsvidareanställning om minst 50 % eller är egenföretagare och arbetar
minst 20 timmar/vecka?
Är du fullt frisk och fullt arbetsför och har ingen kännedom om allvarlig sjukdom,
sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning?
Har du kännedom om förestående varsel om uppsägning eller förestående
arbetslöshet?

I enlighet med försäkringsförmedlingslagen är vi skyldiga att ge information om försäkringen.
Vänligen markera att du tagit del av informationen.
Volvofinans Bank AB är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till
If Skadeförsäkring AB och If Livförsäkring AB och Volvofinans Bank står under tillsyn av Finansinspektionen för att du som kund ska känna dig trygg.
För förmedlandet av denna försäkring har Volvofinans Bank rätt till provision från försäkringsbolaget. Den genomsnittliga nivån är cirka 41 % av den totala premien.
Du har 30 dagars ångerrätt på detta köp och kan under denna tid muntligen säga upp försäkringen utan kostnad. Du kan när som helst säga upp försäkringen även efter denna tid, då skickas
en skriftlig uppsägning till Volvofinans Bank.
Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring och If Livförsäkring under varumärket Volvia. Om du
behöver åberopa ersättning från försäkringen eller har frågor kan If Skadeförsäkring kontaktas
på telefon 08-792 72 27.
Om du har synpunkter såsom frågor, klagomål eller övrigt kan du alltid vända dig till vår Kundservice på telefon 031-83 89 30.
Med ditt undertecknande har du nu tecknat Volvofinans Privatleasingskydd och försäkringen
gäller från och med den dag blanketten inkommit till oss. Inom ett par dagar kommer du att få
hem försäkringsbesked och fullständiga försäkringsvillkor, som du kan läsa igenom i lugn och
ro. Den första månadspremien kommer att synas på nästkommande faktura.

Namnunderskrift

Namnförtydligande
Volvofinans Bank AB (publ) | Org.nr 556069-0967
Bohusgatan 15 | Box 198 | 401 23 GÖTEBORG |Telefon 031-83 88 00 | volvofinans.se

