Volvofinans Bank AB
Trygghetsförsäkring

Med leasingtagare menas gäldenären i
förhållande till Volvofinans för det slutna
leasingavtalet som därigenom försäkras enligt
gruppavtalet.

Gruppförsäkring vid olycksfall för lån
och leasing

Låne- och leasingavtal

Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2014-0101 och tillsvidare.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för livskyddet är BNP
Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 5164060559 och för övriga moment BNP Paribas
Cardif Försäkring AB org. nr 516406-0567.
Bolagen kallas i dessa försäkringsvillkor
gemensamt för ”BNP Paribas Cardif”.
Adressen till BNP Paribas Cardif är Box 24110,
400 22 Göteborg. Tfn: 020-52 52 56

Definitioner
Försäkrad
Den nyckelperson i gruppmedlemmens
verksamhet vars liv och hälsa omfattas av
försäkringsskyddet.

Försäkringsfall
Den tidpunkt under försäkringstiden då
olycksfallet inträffar.

Försäkringstagare
Försäkringstagare är Volvofinans Bank AB org
nr 556069-0967 som tecknat denna försäkring
till förmån för sina lån- och leasingtagare.
Försäkringstagaren kallas i dessa
försäkringsvillkor ”Volvofinans”.
Adressen till Volvofinans är Box 198, 401 23
Göteborg.

Gruppföreträdare
Gruppföreträdare är lån- eller leasinggivaren,
d.v.s.Volvofinans.

Gruppmedlem
Gruppmedlem är den lån- eller leasingtagare
hos Volvofinans som definierats i gruppavtalet.

Leasingtagare

Avtal om finansiering och långtidshyra av
lastvagn/ar d.v.s. chassier, bussar, släp,
påbyggnationer eller dylikt (”objektet”) som
avtalats med Volvofinans.

Låneskuld
Den vid försäkringsfallet gällande och icke
förfallna låneskulden för det förvärvade
objektet (ränta och amortering).
Med ränta avses inte dröjsmålsränta.

Lån- och leasinggivare
Lån- eller leasinggivare är Volvofinans.

Låntagare
Med låntagare menas gäldenären i förhållande
till Volvofinans för låneavtalet.

Nyckelperson
Med nyckelperson avses:
-

i enskild näringsverksamhet - ägaren,
i handelsbolag och kommanditbolag samtliga ägare,
i aktiebolag - samtliga som äger minst
en femtedel av aktierna i bolaget,
verkställande direktör (VD).

Restvärde
Objektets värde som fastställts för
leasingperiodens slut samt de vid
försäkringsfallet återstående leasingavgifterna
för avtalsperioden. Räntedelen i dessa
leasingavgifter ska exkluderas vid beräkning.
Ersättningen omfattar varken avgifter eller
påminnelseavgifter eller andra kostnader som
dröjsmålsränta, böter eller annat som följer av
att leasingtagaren har handlat i strid med
leasingavtalet.

1 Trygghetsförsäkringen
Trygghetsförsäkringen kan som högst ge
ersättning med 50 procent av den försäkrade

låneskulden eller, vid leasingavtal, restvärdet
och är en obligatorisk gruppförsäkring.

gruppmedlemmarna snarast möjligt innan den
genomförs.

Den lägsta låne- eller leasingskuld per avtal
som kan försäkras genom denna försäkring är
50 000 kronor. Högsta försäkringsbara låneeller leasingskuld är 3 000 000 kronor per
avtal.

Ett olycksfall som omfattas av försäkringen
regleras enligt de villkor som gäller när
försäkringsfallet inträffar.

Den högsta ersättning som kan medges för ett
skadefall är 15 000 000 kronor, oavsett antal
låne- eller leasingavtal som gruppmedlemmen
ingått och som är kopplade till försäkringen.

2 Allmänna
avtalsbestämmelser
2.1 Gruppavtalet/Försäkringsavtalet
BNP Paribas Cardif och Volvofinans har
tecknat gruppavtal som ligger till grund för
försäkringen. Försäkringen är en obligatorisk
gruppförsäkring. Gruppavtalet utgör
försäkringsavtalet tillsammans med dessa
försäkringsvillkor.
För försäkringsavtalet gäller också vad som
anges i försäkringsinformationen,
försäkringsbeviset med tillhörande information
som BNP Paribas Cardif utfärdar för
gruppförsäkringen och vad som anges i dessa
försäkringsvillkor.
För försäkringen gäller dessutom vad som
anges i försäkringsavtalslagen och övrig
svensk lag.
Om försäkringsavtalet sägs upp kommer
gruppföreträdaren att informera gruppmedlemmarna om detta skriftligen senast en
månad innan försäkringsavtalet upphör.

2.2 Försäkringstid och ändring av
villkor
Försäkringsskyddet gäller under hela den
period som låne- eller leasingskulden består,
dock längst till den tidpunkt som anges i punkt
10.
BNP Paribas Cardif har rätt att omedelbart
ändra villkoren om förutsättningarna för
försäkringsavtalet ändras till följd av ändrad
författning eller kollektivavtal eller ändrad
tillämpning av sådan. Ändringen ska meddelas

2.3 Vem kan omfattas av försäkringen?
För att omfattas av försäkringsskyddet ska
nyckelperson vid tiden för anslutningstillfället:

-

ha fyllt 18 men ännu inte 65 år,
vara folkbokförd i Sverige, samt
försäkrad för sjukpenning i
Försäkringskassan eller motsvarande
norsk eller dansk instans.

3 När försäkringen börjar
gälla
Vid leasing:
Försäkringsskyddet gäller från och med det att
leasingtagaren mottagit och godkänt det
leasingobjekt som finansierats genom
Volvofinans.
Vid lån:
Försäkringsskyddet gäller från och med den
dag avtal om lån ingås med Volvofinans för
finansiering av objektet.
Försäkringen gäller för nyckelpersoner från
och med den tidpunkt då dessa inträder som
nyckelpersoner i den verksamhet som drivs av
gruppmedlemmen. Försäkringsskyddet upphör
på motsvarande sätt vid utträde ur
gruppmedlemmens verksamhet eller när
uppdraget som nyckelperson upphör.

4 Vad försäkringen gäller för
4.1 Omfattning
Försäkringen gäller för olycksfall som inträffar
under försäkringstiden och omfattar följande
moment.

Medicinsk invaliditet
Om den försäkrade drabbas av bestående
funktionsnedsättning om minst fem procent på
grund av olycksfallskada.

Ekonomisk invaliditet
Om den försäkrade drabbas av hel och
bestående nedsättning av arbetsförmågan på
grund av olycksfallskada.

Livskydd
Om den försäkrade avlider på grund av
olycksfallskada.

4.2 Olycksfallsskada
En olycksfallsskada är kroppsskada som den
försäkrade drabbas av vid en plötslig, yttre och
ofrivillig händelse som uppstår vid en
identifierbar tidpunkt och plats.
Den som gör anspråk på ersättning ska kunna
styrka att olycksfall har inträffat.
Vridvåld samt hälseneruptur betraktas som
olycksfallsskada även om kriterierna (se ovan)
som kännetecknar ett olycksfall inte är
uppfyllda. Detsamma gäller för sjukdom på
grund av smitta till följd av fästingbett. Med
olycksfallskada jämställs också kroppsskada
som uppkommit genom förfrysning, värmeslag
eller solsting. Sådana skador anses ha
uppkommit den dag de visade sig.
Såsom olycksfallsskada räknas inte
kroppsskada som uppkommit genom

-

överansträngning eller sjukliga
förändringar,

-

smitta genom bakterier eller virus (med
undantag för sjukdom till följd av
fästingbett), inte heller smitta eller
förgiftning genom intagande av mat
och dryck,

-

användning av medicinska preparat,
ingrepp, behandling eller undersökning
som inte har föranletts av
olycksfallsskada som omfattas av
denna försäkring eller

-

kärnexplosion eller radioaktiv strålning
(atomkärnreaktion).

Försäkringen gäller om försäkrad drabbas av
olycksfallsskada som inträffar under
försäkringstiden och omfattar både arbetstid
och fritid. Har olycksfallet inträffat i eller på väg
till/från arbetet bör anmälan också göras till
Försäkringskassan och om trygghetsförsäkring
vid arbetsskada finns, även till AFA

Trygghetsförsäkring. Vid en trafikolycka med
personskador bör skadan även anmälas till
trafikförsäkringsbolaget.
Försäkringen ersätter endast följder av en av
BNP Paribas Cardif godkänd olycksfallsskada.
Om den försäkrades hälsotillstånd försämrats
beroende på ett kroppsfel som antingen redan
fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare
utan samband med olycksfallsskadan, lämnas
ingen ersättning för den invaliditet som
försämringen medfört. Med kroppsfel avses
sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men.
En förutsättning för rätt till ersättning vid
olycksfall är att den försäkrade:

-

snarast anlitar läkare,

-

iakttar läkarens föreskrifter och

under sjukperioden står under
fortlöpande läkartillsyn,
följer BNP Paribas Cardifs föreskrifter.

5 Ersättning vid invaliditet
5.1 Ersättning vid medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas den fysiska
eller psykiska funktionsnedsättning som
fastställs oberoende av den försäkrades yrke
och arbetsförhållanden eller fritidsintressen.
Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna
fastställas.
En förutsättning för rätt till ersättning är att
olycksfallsskadan inom tre år medfört en
medicinsk invaliditet som uppgår till minst fem
procent. Slutbedömningen ska dock göras först
när invaliditetsgraden är definitivt fastställd.
Kan förlorad kroppsdel ersättas av en protes
bestäms invaliditetsgraden med hänsyn även
till protesfunktionen. Motsvarande gäller
korrektion som vid syn och hörselskador kan
ske med hjälp av glasögon, kontaktlinser eller
hörapparat.
När olycksfallsskadan medfört bestående
nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion
och tillståndet är stationärt, utbetalas
invaliditetsersättning, dock tidigast ett år efter
skadetillfället.

5.1.1 Beräkning av ersättning
Ersättningens storlek bestäms av graden av
medicinsk invaliditet, den aktuella
låneskuldens/restvärdets storlek samt antalet
försäkrade nyckelpersoner hos
låntagaren/leasingtagaren vid tiden för
försäkringsfallet. Ersättningen baseras på 50
procent av låneskulden/restvärdet vid
tidpunkten för olycksfallet.
Vid låneavtal ger 100 procent medicinsk
invaliditet ersättning med ett belopp som
baseras på 50 procent av den låneskuld som
inte förfallit och som förelåg vid tidpunkten för
olycksfallet. Vid leasingavtal ger 100 procent
medicinsk invaliditet ersättning med ett belopp
som baseras på 50 procent av det restvärde
som förelåg vid tidpunkten för olycksfallet.
Beloppet delas med antalet försäkrade
nyckelpersoner vid försäkringsfallet.
Vid bedömning av medicinsk invaliditet
fastställs graden av medicinsk invaliditet till en
viss procentsats. Bestämning av
invaliditetsgraden sker med ledning av en
branschgemensam tabell, utgiven av Svensk
Försäkring.
Exempel: En låntagare/leasingtagare har fyra
försäkrade nyckelpersoner varav en har fått en
bestående nedsättning av kroppsfunktionen
som berättigar till ersättning enligt ovan. Den
medicinska invaliditetsgraden har bestämts till
40 procent. En fjärdedel av 20 procent, det vill
säga fem procent, av låneskulden/restvärdet
betalas ut.

En förutsättning är att olycksfallsskadan inom
fem år från tidpunkten för olycksfallet har
medfört en total förlust av arbetsförmågan och
att den 100 procentiga nedsättningen bedöms
som bestående av BNP Paribas Cardif.
Ersättning lämnas endast om sjukersättningen/
aktivitetsersättningen i sin helhet är orsakad av
olycksfallskadan.

5.2.1 Beräkning av ersättning
Ersättningens storlek bestäms av
låneskuldens/restvärdets storlek samt antalet
försäkrade nyckelpersoner hos låntagaren/
leasingtagaren vid tiden för försäkringsfallet.
Vid låneavtal kan ersättning ges med ett
belopp som baseras på 50 procent av den
låneskuld som inte förfallit och som förelåg vid
tidpunkten för olycksfallet. Vid leasingavtal kan
ersättning ges med ett belopp som baseras på
50 procent av det restvärde som förelåg vid
tidpunkten för olycksfallet.
Beloppet delas med antalet försäkrade
nyckelpersoner vid försäkringsfallet.
Exempel: En låntagare/leasingtagare har fyra
försäkrade nyckelpersoner varav en har fått en
bestående nedsättning av arbetsförmågan som
berättigar till ersättning enligt ovan. En
fjärdedel av 50 procent, det vill säga 12,5
procent, av låneskulden/restvärdet betalas ut.
Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk
invaliditet utbetalas ersättning beräknad efter
den medicinska invaliditeten, om detta leder till
högre ersättning. Ersättning kan aldrig lämnas
för både medicinsk och ekonomisk invaliditet.

5.2 Ersättning vid ekonomisk invaliditet
Med ekonomisk invaliditet menas den
bestående nedsättningen av den försäkrades
arbetsförmåga till följd av olycksfallsskadan.
En förutsättning för rätt till ersättning för
ekonomisk invaliditet är att olycksfallsskadan
inom fem år medfört en medicinsk invaliditet.
Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när
samtliga möjligheter till arbete i eget eller annat
yrke prövats och Försäkringskassan beviljat
hel sjukersättning/aktivitetsersättning (inte
tidsbegränsad) på grund av olycksfallsskadan.

5.3 Utbetalning av
invaliditetsersättning
Slutreglering av skadan görs först när den
medicinska eller i förekommande fall den
ekonomiska invaliditeten är fastställd.
För medicinsk invaliditet kan förskott på
invaliditetsersättningen betalas ut. Förskottet
ska motsvara den lägst förväntade medicinska
invaliditeten. Sådant förskott, uttryckt i kronor,
avräknas från den ersättning som ska betalas
ut när invaliditetsgraden har fastställts.
Förskott lämnas inte om den lägst förväntade
graden understiger fem procent.

Vid dödsfall innan slutreglering skett utbetalas
till Volvofinans det belopp som svarar mot den
säkerställda medicinska invaliditet som förelåg
före dödsfallet.

5.4 Omprövning av invaliditeten
Om – efter det att slutreglering skett –
olycksfallsskadan medför att den försäkrades
kroppsfunktion väsentligt försämras eller att
den försäkrade förlorar ytterligare
arbetsförmåga, har den försäkrade rätt att
återkomma och få invaliditetsgraden
omprövad. Omprövning medges dock inte
sedan mer än fem år förflutit från tidpunkten för
olycksfallet.
Den väsentligt försämrade kroppsfunktionen
eller den ökade nedsättningen av
arbetsförmågan ska objektivt kunna fastställas.

7 Undantag och
begränsningar
7.1 Undantag
Försäkringen omfattar inte olycksfallskada
som är en direkt eller indirekt följd av att den
försäkrade deltagit i:

-

sport/idrottsutövning/träning där den
försäkrades utövning inbringar en
inkomst/sponsring med mer än 0,5
prisbasbelopp per år.

-

brottslig handling, som kan leda till
fängelse.

Försäkringsskyddet för den försäkrade
omfattar heller inte skador:

-

till följd av brukande av alkohol,
läkemedel, sömnmedel, narkotiska
eller prestationshöjande medel såvida
inte de förskrivits av läkare,

-

vars uppkomst har direkt eller indirekt
samband med spridning av biologiska
eller kemiska ämnen eller
atomkärnreaktion, kärnämnen,
kärnavfall eller andra ämnen med
skadlig strålning eller

-

ifall den försäkrade har deltagit i krig
eller politiska oroligheter utanför
Sverige. Försäkringen gäller inte heller
för olycksfallsskada som inträffar inom
ett år efter sådant deltagande och som
kan anses vara en direkt eller indirekt
följd av kriget eller de politiska
oroligheterna.

6 Livskydd -ersättning vid
dödsfall
6.1 Dödsfall
Om den försäkrade avlider på grund av
olycksfallsskadan inom tre år från tidpunkten
för olycksfallet, utbetalas dödsfallsersättning.

6.1.1 Beräkning av ersättning
Ersättningens storlek bestäms av
låneskuldens/restvärdets storlek samt antalet
försäkrade nyckelpersoner hos
låntagaren/leasingtagaren vid försäkringsfallet.
Vid låneavtal baseras ersättningen på ett
belopp som motsvarar 50 procent av den
låneskuld som inte förfallit och som förelåg vid
tidpunkten för dödsfallet. Vid leasingavtal
baseras ersättningen på ett belopp som
motsvarar 50 procent av det restvärde som
förelåg vid tidpunkten för dödsfallet.

Exempel: En låntagare/leasingtagare har fyra
försäkrade nyckelpersoner varav en har avlidit.
En fjärdedel av 50 procent, det vill säga 12,5
procent, av låneskulden/restvärdet betalas ut.

Försäkringen gäller inte heller om den
försäkrade vistas i länder där krig eller politiska
oroligheter pågår utan att själv delta i kriget
eller oroligheterna, om olycksfallet kan anses
vara en direkt eller indirekt följd av kriget eller
de politiska oroligheterna. Om krig eller
politiska oroligheter utbryter medan den
försäkrade vistas i området gäller försäkringen
under den första månaden under förutsättning
att försäkrad inte deltar i kriget eller de politiska
oroligheterna.

Har ersättning för medicinsk- eller ekonomisk
invaliditet tidigare utbetalats dras det utbetalda
beloppet av från dödsfallsersättningen.

Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada
som inträffar medan krigsförhållanden råder i
Sverige, om olycksfallsskadan kan anses vara

Beloppet delas med antalet försäkrade
nyckelpersoner vid försäkringsfallet.

orsakad av krigsförhållandena. Försäkringen
gäller inte heller för olycksfallsskada som
inträffar inom ett år efter krigsförhållandenas
upphörande och som kan anses vara orsakad
av krigsförhållandena.

eller försäkringsinrättning (inklusive
Försäkringskassan) eller skattemyndighet.

Har den försäkrade uppsåtligen eller genom
grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall
eller förvärrat dess följder kan ersättningen
bortfalla eller komma att sättas ned.

Kostnad för intyg och journaler som inhämtats
från annan än den försäkrade ersätts i de fall
dessa efterfrågats av försäkringsgivaren.

7.2 Begränsningar vid ekonomisk och
medicinsk invaliditet
Ersättning betalas inte vid ekonomisk och
medicinsk invaliditet som är orsakad av
självförvållad kroppsskada.

7.3 Begränsningar vid dödsfall
Försäkringen ersätter inte dödsfall genom
självmord inom ett år från anslutningen till
försäkringen, om det inte måste antas att
anslutningen skett utan tanke på självmordet.

8 Utbetalningen

Vid dödsfall ska dödsfallsintyg samt intyg om
dödsorsak bifogas skadeanmälan.

Om medgivande inte lämnas kan ersättning
komma att avböjas.
För att fastställa rätt till ersättning kan
önskemål komma att framställas om att den
försäkrade ska inställa sig för undersökning
hos särskilt anvisad läkare. Kostnader för
sådan särskild undersökning betalas av BNP
Paribas Cardif.
Om intyg eller övriga handlingar som
efterfrågas inte lämnas till BNP Paribas Cardif
eller om den försäkrade inte följer förpliktelser
enligt villkoret kan BNP Paribas Cardif komma
att avböja ersättning.

8.1 Mottagare av ersättningen

8.3 Tidpunkt för utbetalning och
räntebestämmelser

Ersättning enligt dessa försäkringsvillkor
utbetalas till Volvofinans och avräknas på
gruppmedlemmens återstående låneskuld eller
leasingåtagande till Volvofinans.

Sedan rätt till ersättning har uppkommit ska
utbetalning ske senast en månad efter att den
som begär utbetalning har:

Volvofinans är förpliktad att nedsätta
låneskulden/restvärdet med motsvarande det
belopp som utbetalats av BNP Paribas Cardif.

8.2 Åtgärder för utbetalning
Den som begär ersättning ska skicka en
skadeanmälan till BNP Paribas Cardif så snart
som möjligt. Vid begäran om ersättning ska en
kopia av leasingavin/fakturan för månaden
innan försäkringsfallet inträffade samt övriga
handlingar som behövs för att kunna bedöma
rätten till ersättning bifogas. Den som begär
ersättning ska själv bekosta de intyg som krävs
för att bedöma rätten till ersättning.
Om det behövs upplysningar om den
försäkrade för att bedöma
ersättningsanspråket och göra en korrekt och
komplett skadereglering ska den försäkrade
skriftligen medge att informationen får
inhämtas hos läkare, sjukhus, annan vård-

-

fullgjort de åtgärder som angivits för
utbetalning och,

-

lagt fram den utredning som skäligen
kan begäras för att fastställa BNP
Paribas Cardifs betalningsskyldighet.

Sker utbetalning senare, betalas
dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver
ansvarar BNP Paribas Cardif inte för förlust
som kan uppstå om utredning rörande
försäkringsfall eller utbetalning fördröjs.
Dröjsmålsränta betalas inte om den skulle
understiga 0,25 procent av prisbasbeloppet för
det år ersättningen betalas ut.
Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet
beror på krig eller politiska oroligheter.
BNP Paribas Cardif svarar inte för skada som
kan uppstå om utredning rörande
försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på
grund av krig, politiska oroligheter, lagbud,

myndighetsåtgärder eller stridsåtgärder i
arbetslivet. Förbehållet avseende
arbetsmarknadskonflikt gäller även om BNP
Paribas Cardif vidtagit eller är föremål för
konfliktåtgärd.

11.3 Preskription

10 När försäkringsskyddet
upphör att gälla

Den som vill göra anspråk på
försäkringsersättning måste väcka talan mot
försäkringsgivaren inom tre år efter att ha fått
kännedom om att anspråket kunde göras
gällande och i varje fall inom tio år från det att
anspråket tidigast kunde göras gällande.
Annars går rätten till ersättning förlorad. Om
anspråk har framställts till BNP Paribas Cardif
inom denna tid är fristen enligt första meningen
alltid minst sex månader från det att BNP
Paribas Cardif har förklarat att det har tagit
slutlig ställning till anspråket.

Försäkringsskyddet upphör att gälla den dag:

11.4 Behandling av personuppgifter

9 Premie
Premien för Trygghetsförsäkringen betalas av
Volvofinans.

a) till vilken försäkringen sagts upp av
försäkringstagaren
b) låne- eller leasingavtalet upphör eller
den dag till vilken de är uppsagda,
c) den försäkrade fyller 70 år,
d) gruppavtalet upphör eller
e) försäkrad upphör att vara
nyckelperson.

11 Allmänna bestämmelser
11.1 Återköp och överlåtelse m.m.
Försäkringen har inget återköpsvärde och kan
varken utmätas, överlåtas eller pantsättas.

11.2 Upplysningsplikt
Om försäkringstagaren eller den försäkrade
uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är
ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av betydelse för försäkringen, kan det
medföra att BNP Paribas Cardif säger upp
försäkringen för upphörande eller ändring och
att BNP Paribas Cardif blir fritt från ansvar för
inträffade försäkringsfall.
Har försäkringstagaren eller den försäkrade i
övrigt vid fullgörande av upplysningsplikten
förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder
kan försäkringsavtalet bli ogiltigt.
Om BNP Paribas Cardif har betalat ut
ersättning till följd av oriktig uppgift, har BNP
Paribas Cardif rätt att återkräva utbetalt belopp
samt att vidta rättsliga åtgärder.

Den försäkrades personuppgifter behandlas av
BNP Paribas Cardif och kan komma att lämnas
ut till och behandlas av ett annat bolag inom
den koncern BNP Paribas Cardif tillhör eller en
samarbetspartner till BNP Paribas Cardif, såväl
inom som utom EU- och EES-området. Skälet
till behandlingen är att personuppgifterna är
nödvändiga för att BNP Paribas Cardif ska
kunna ingå försäkringsavtal eller fullgöra
skyldigheter som föreligger enligt t.ex. avtal,
lag eller annan författning. Personuppgifter kan
också komma att behandlas för affärs- och
produktutveckling samt för informations-,
statistik- och marknadsföringsändamål.
Vissa uppgifter, t.ex. känsliga personuppgifter
om den försäkrades hälsa, kan komma att
inhämtas och behandlas i samband med
skadereglering. Personuppgifter kan dessutom
komma att inhämtas och behandlas för att
förhindra bedrägeri, penningtvätt eller
terrorismfinansiering.
För att skydda den försäkrades personliga
integritet kommer all behandling av
personuppgifter att ske med stor försiktighet.
Den försäkrades personuppgifter kommer
därför endast att vara tillgängliga för personer
som behöver uppgifterna för att kunna utföra
sitt arbete och endast i den utsträckning som
är nödvändig.
BNP Paribas Cardif kan komma att spela in
eller på annat sätt dokumentera
telekommunikation med bolaget.
Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig.
Om den försäkrade vill kontrollera vilka

personuppgifter som är registrerade, kan han
eller hon vända sig till BNP Paribas Cardif för
ett registerutdrag. Den försäkrade kan också
begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om den försäkrade inte önskar få direkt
marknadsföring avseende nya
försäkringsprodukter och tjänster kan han eller
hon skriftligen anmäla det till BNP Paribas
Cardif. BNP Paribas Cardifs adress är: Box
24110, 400 22 Göteborg.

11.5 Gemensamt
skadeanmälningsregister
För att minska försäkringsbolagens kostnader
för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter
använder sig BNP Paribas Cardif av ett för
försäkringsbranschen gemensamt
skadeanmälningsregister (GSR). Registret
innehåller vissa uppgifter om skadan samt
uppgift om vem som begärt ersättning och
används endast i samband med
skadereglering. Det innebär att BNP Paribas
Cardif får reda på om den försäkrade tidigare
har anmält någon skada hos annat
försäkringsbolag.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB,
Box 24171, 104 51 Stockholm.

ska den som anmält skadan vända sig till BNP
Paribas Cardifs Skadenämnd.
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Box 24110, 400 22 Göteborg

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Vid missnöje med ett beslut i ett skadeärende
kan detta beslut prövas genom att den som
anmält skadan eller annan rättsinnehavare
skriftligen begär omprövning direkt hos
skadehandläggaren eller begär att ärendet
omprövas i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd.
BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG
Om missnöjet kvarstår efter att BNP Paribas
Cardif har tagit slutlig ställning i frågan finns
det fler möjligheter att få beslutet överprövat.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Prövning kan begäras i ARN.
Box 174,101 23 STOCKHOLM
Tfn: 08-508 860 00
ARN gör t.ex. inga medicinska bedömningar

11.6 Tillsynsmyndighet och lag

Personförsäkringsnämnden (PFN)

Ansvarig tillsynsmyndighet för BNP Paribas
Cardif är Finansinspektionen.

Om tvisten avser medicinska bedömningar kan
prövning begäras i PFN. Nämnden lämnar ett
rådgivande yttrande.

Svensk lag och föreskrift gäller avseende
försäkringsavtalet, förmedlingen av
försäkringen och i förkommande fall vid
distansförsäljning. All kommunikation med
kunder sker på svenska, villkor och information
om försäkringen tillhandahålls på svenska.

12 Prövning av beslut
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Vid missnöje med BNP Paribas Cardifs service
eller hanteringen av den försäkring som avses
i dessa villkor är det möjligt att skriftligen vända
sig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd.
Nämnden består av personer från flera olika
avdelningar för att säkerställa att klagomålet
får en rättvis och fullständig behandling. Om
missnöjet avser ett beslut i ett skadeärende

Box 24067, 104 50 STOCKHOLM
Tfn: 08-522 787 20

Allmän Domstol
Vid missnöje efter att BNP Paribas Cardif har
tagit slutlig ställning i frågan finns det möjlighet
att pröva försäkringsärendet i svensk domstol, i
första hand vid tingsrätt.

13 Vid skada eller allmänna
frågor om försäkringen
Vid skada eller frågor om försäkringen
kontaktas BNP Paribas Cardifs kundtjänst på
telefonnummer 020-52 52 56 eller e-post
info@bnpparibascardif.se.

