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Allmän information
Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns
att hämta på svedea.se. I försäkringsbrevet anges försäkringens omfattning.
ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR
För försäkringen tillämpas de vid var tid gällande försäkringsvillkoren. Om Svedea har begärt villkorsändring i ett skriftligt meddelande som har avsänts till dig senast trettio dagar före försäkringstidens
utgång, gäller din förnyade försäkring för den tid och på de nya villkor som Svedea har erbjudit. Om du
grovt åsidosatt dina förpliktelser eller det annars finns synnerliga skäl, får Svedea begära villkorsändring under försäkringstiden.
PREMIEBETALNINGEN
Vid nyteckning träder försäkringen i kraft omedelbart vid tecknandet, under förutsättning att premien
betalas senast fjorton dagar efter att Svedea avsänt krav på betalning. Detsamma gäller vid teckning
av tilläggsförsäkring eller höjning av försäkringsomfattning samt om du på annat sätt fått en premiehöjning. Om försäkringen innebär en förnyelse av redan gällande försäkring, ska premien senast ha
bokförts på Svedeas konto samma dag som den nya försäkringsperioden börjar. Vid betalningspåminnelse tillkommer en avgift på 60 kr.
PREMIEBERÄKNING
För att fastställa försäkringens premie tar vi hänsyn till en rad olika faktorer t.ex var företaget är
beläget, eller vem som huvudsakligen brukar fordonet. Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter.
I annat fall påverkar det möjligheten att få rätt ersättning vid skada.
FÖRSÄKRINGENS LÖPTID OCH UPPSÄGNING
Försäkringen löper under ett år och förnyas automatiskt vid periodens slut. Försäkringstagaren kan säga
upp försäkringen vid försäringstidens utgång under förutsättning att ny trafikförsäkring tecknats i annat
försäkringsbolag eller att bilen är avställd.
UPPLYSNINGSPLIKTEN
Försäkringstagaren måste lämna korrekta uppgifter och upplysningar som kan ha betydelse för Svedea
vid tecknandet av försäkringen. Detsamma gäller om försäkringstagaren först senare inser eller borde
ha insett att han lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Om något förhållande som påverkar den
försäkrade egendom ändras, måste detta snarast möjligt meddela oss, exempelvis vid byte av huvudsaklig brukare. Förhållanden som innebär en riskökning, kan vid underlåtenhet att meddela dem, innebära att ersättningen sätts ned eller helt utebli vid inträffad skada.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För att få full ersättning från försäkringen måste angivna säkerhetsföreskrifter följas. Annars kan ersättningen minskas. Hur mycket vi minskar ersättningen beror på hur oaksamheten påverkat skadans
omfattning.
KRAV PÅ BILEN
Bilen ska ha lagstadgad utrustning och får inte användas om den har körförbud. Du ska följa 		
fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll och service samt se till att reparation och service är
fackmannamässigt utförd.
LÅSKRAV OCH FÖRVARING AV NYCKLAR
När fordonet lämnas ska ratt- och tändningslås vara låst. Nyckeln till tändningslåset får inte förvaras
eller gömmas i eller i närheten av bilen och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt. Nycklarna får inte ha
uppgift om namn, adress eller registreringsnummer.
FÖRVARING AV BILDELAR
Avmonterad bildel, till exempel vinter-/sommardäck ska vara inlåsta i bilen eller förvaras i låst utrymme
som endast försäkringstagaren eller den huvudsaklige brukaren och dennes familj disponerar.
HUVUDSAKLIG BRUKARE
Om annan än den huvudsakliga brukaren som anges i försäkringsbrevet helt eller delvis är vållande till
skada gäller Trafik- och Vagnskadeförsäkringen med dubbel självrisk. Med huvudsaklig brukare avses
person som brukar fordonet till minst 70 % av den tid fordonet brukas.
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Försäkringens omfattning och självrisker
I försäkringsbrevet
anges försäkringens omfattning.
		
DET HÄR INGÅR I FÖRSÄKRINGEN

SJÄLVRISK		TRAFIKFÖRSÄKRING

HALVFÖRSÄKRING

HELFÖRSÄKRING

Trafikskada*

2 000 kr / 4 000 kr / 6 000 kr		

•

•

•

Brand

2 000 kr / 4 000 kr / 6 000 kr			

•

•

Allrisk

1 500 kr			

•

•

Glaslagning
Glasbyte
Maskinskada**

0 kr			

•

•

35 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr			

•

•

3 000 kr upp till 6 000 mil, därefter 5 000 kr			

•

•

1 500 kr			

•

•

20 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr			

•

•

2 000 kr / 4 000 kr / 6 000 kr			

•

•

4 000 kr / 7 000 kr / 10 000 kr				

•

Räddning
Rättsskydd
Stöld
Vagnskada***
*
**

Om annan än registrerad huvudsaklig brukare (eller dennes maka/make/sambo) orsakar skada tillämpas dubbel självrisk.
Maskinskada gäller för bil som är högst 8 år gammal räknat från bilens första registreringsdag och som körts högst 10 000 mil och upphör så snart någon
av gränserna passerats. För direktimporterad bil gäller maskinskada med dubbel självrisk.
*** Vid skada genom skadegörelse eller kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan reduceras vald självrisk med 50 %. Ersättning
lämnas inte om fordonet omfattas av vagnskadegaranti. Polisanmälan om sådan händelse ska alltid sändas till Svedea.

TILLÄGGSFÖRSÄKRING XL
Har halv- eller helförsäkring med XL-tillägg tecknats ingår räddnings- och bärgningsassistans 		
dygnet runt helt utan självrisk. Ersättning lämnas också för hyrbil i högst 65 dagar i samband med
skada som är ersättningsbar enligt villkoret. Ersättning lämnas med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Om hyrbil inte nyttjas lämnas i stället ersättning med 100 kr per dag. Dessutom ingår 		
självriskeliminering vid djurkollision och skadegörelse samt kris- och olycksfallsförsäkring för både
förare och passagerare.
GARAGEFÖRSÄKRING
Om halv- eller helförsäkring tecknats och fordonet ställs ur trafik görs försäkringen automatiskt om
till en garageförsäkring. Om fordonet var halvförsäkrat vid avställningstillfället omfattas garage-		
försäkringen av stöld, brand och rättsskydd. Var fordonet vid avställningstillfället helförsäkrat omfattas
garageförsäkringen även av skadegörelse, transportskada samt annan yttre olyckshändelse. 		
Garageförsäkringen gäller endast inom Sverige och gäller inte om bilen brukas.
VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet och vid transport
mellan dessa länder. Information kring vilka länder som omfattas av gröna kortsystemet finner du på
vår hemsida svedea.se. Det gröna kortet kan du kostnadsfritt beställa genom att kontakta vårt kundnav
senast tre arbetsdagar före avresa.
Garageförsäkring gäller endast i Sverige.
VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för försäkringstagaren. Men den gäller endast om denne är bilens verklige ägare.
Det innebär att ingen del av egendomsskyddet gäller om någon annan står som ägare och försäkringstagare till fordonet.
TRAFIKFÖRSÄKRING
Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen (TSL) för person- och sakskada som uppkommer i följd av trafik med fordonet. Skada utanför Sverige som inte omfattas av TSL regleras enligt
det landets lagstiftning där skadan inträffade.
Trafikförsäkringen gäller inte för skada
• Som uppstått vid tävling, träning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.
• På försäkrat fordon och heller inte för skada på egendom som transporteras i eller på försäkrat
		 fordon.
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Egendomsskydd och ersättningsbelopp
EGENDOMSSKYDDET GÄLLER FÖR
• Det försäkrade fordonet.
• Tillbehör och utrustning till det försäkrade fordonet.
• Avmonterad fordonsdel och tillbehör enligt ovan om inte annan del monterats i dess ställe.
• En extra uppsättning hjul.
EGENDOMSSKYDDET GÄLLER INTE OM
• Fordonet har hyrts ut eller lånats ut mot betalning.
• Skadan ska ersättas enligt lag, garanti eller annat åtagande.
• Fordonet används för yrkesmässig trafik eller på annat sätt använts mot betalning.
• Föraren själv orsakar skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet.
• Föraren är straffbart påverkad av alkohol, medicin eller annat berusningsmedel.
• Föraren kör utan giltigt körkort.
• Handledaren eller eleven övningskör utan att uppfylla kraven för tillåten övningskörning.
• Skadan uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande ändamål.
Utöver ovanstående undantag gäller särskilt undantag för avställningsförsäkring som innebär att egendomsförsäkringen inte gäller vid skada i följd av trafik.
HÖGSTA ERSÄTTNINGSBELOPP
• Fordonets ersättningsbelopp grundas på dess marknadsvärde omedelbart före skadan.
• För stöld av hjul, som inte tillhandahas av återförsäljare av aktuellt märke/modell, är högsta 		
ersättningsbelopp 30 000 kr.
• För eftermonterad ljud och bildutrustning lämnas ersättning med högst 10 000 kr.
BRAND
Försäkringen gäller för skada:
• Genom brand, åskslag eller explosion. Med brand avses eld som kommit lös.
• Genom kortslutning i elektriska kablar samt direkta följdskador på elektriska komponenter.
•		Genom anlagd brand av tredje man. Med tredje man menas annan än försäkringstagaren som 		
handlat utan försäkringstagarens samtycke.
Brandförsäkringen gäller inte för skada:
• På motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom explosion i dessa.
• Genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, åskslag, explosion eller
kortslutning.
ALLRISK
Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på inredningen i fordonets kupé
eller bagageutrymme. Skadad inredning eller stolsklädsel ersätts med liknande sådan om det skadade
inte längre tillverkas. Ersättning lämnas inte för skada orsakad av djur, slitage eller vanvård. Ersättning
lämnas med högst 30 000 kr.
Försäkringen ersätter kostnader för bilnyckel och/eller bilnyckelkort som innehåller elektronisk startspärrfunktion (s.k. immobilizer). Ersättning lämnas när dessa blivit stulna eller förlorats genom plötslig
och oförutsedd händelse. Nycklarna ska vara avsedda för att öppna och starta bilen. Ersättning lämnas
vid ett skadetillfälle under avtalsperioden, upp till 10 000 kr hos auktoriserad märkesverkstad/återförsäljare för följande kostnader:
•
•
•

avprogrammering av förlorad fordonsnyckel/fordonsnyckelkort
inprogrammering av ny fordonsnyckel/fordonsnyckelkort
ny fordonsnyckel/fordonsnyckelkort.

Stöld eller förlust av fordonsnyckel/fordonsnyckelkort ska polisanmälas.
Sanering av fordonets bränsletank. Vid feltankning ersätts kostnader för rengöring av bränsletank och
ledningar inklusive byte av bränslefilter. Bärgning till närmaste verkstad ingår. Ersättning lämnas med
högst 10 000 kr. Om motorskador uppstår på grund av feltankningen kan dessa ersättas genom din maskinskadeförsäkring.
GLAS
Försäkringen gäller för skada:
• På vindruta, sidoruta eller bakruta som krossats, spräckts eller genombrutits
Glasförsäkringen gäller inte för skada:
• Som uppstått vid kollision, vältning eller när bilen körts av vägen. Detta omfattas av vagnskadeförsäkringen.
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MASKINSKADA
Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar bilens funktion och
gäller för serietillverkat fordon som är högst 8 år gammalt räknat från fordonets första registreringsdag och som körts högst 10 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats. Om
försäkringstagaren inte kan visa att skadan eller felet uppstått inom nämnda gränser ska den anses ha
uppkommit den dag skadan eller felet anmäldes till oss.
Försäkringen gäller för skada eller fel på följande komponenter:
• motor för framdrift av fordonet inklusive styrelektronik
• startmotor
• motor till cabriolet, tak och taklucka
• generator (och följdskador som påverkar fordonets elektroniska funktion i dess standardutförande
från fabrik)
• elektronikbox, säkringsdosa
• 		tändsystem och dess reglerfunktioner inklusive tändlås men inte tändningsnyckel/kort/smartkey,
tändstift och batteri.
• 		bränslesystem inklusive insprutningssystem och dess reglerfunktioner men inte ledningar, filter och
bränsletank
• grenrör, avgasturbo, laddluftkylare, överladdningsaggregat inklusive styrsystem
• system för avgasrening inklusive dess styrsystem men inte ljuddämpare och avgasrör
• 		motorns kylsystem inklusive oljekylare och värmeelement samt fabriksmonterad kupévärmare som
är integrerad i fordonets kyl/värmesystem
• kraftöverföring inklusive styrelektronik men inte nedslitna lamellbelägg och följdskador därav
• servosystem för bromsar inklusive styr- och reglersystem för låsningsfria bromsar men inte huvudoch hjälpcylindrar, bromsskivor, bromstrummor och bromsbelägg
• anti sladd-/spinnsystem samt elektronik till stabiliseringssystem för chassi
• styrinrättning inklusive servosystem men inte styrstag och styrstagsändar
• fabriksmonterad klimatanläggning
• airbag inklusive givare och sensorer samt bältesförsträckare
• 		fabriksmonterat elektroniskt stöldskydd inklusive larm och centrallåsenhet men inte dörrlås, 		
nycklar/kort/smartkey och fjärrkontroll
• fabriksmonterad färddator, farthållare
• torkarmotor för vind- och bakruta samt regnsensor
• flerfunktion/kombinationsinstrument (hastighetsmätare, motorinformation)
• 		fabriksmonterat kollisionsvarningssystem, informations- och kommunikations-system för data,
navigering, audio, TV och video
• styrenhet och motor för elektronisk parkeringsbroms men inte wire
• 		styrenhet till fabriksmonterad xeonljus och adaptiva strålkastare men inte lampa och glas
• batteri för drivning av el- eller hybridfordon
För att maskinförsäkringen ska gälla måste följande uppfyllas:
• Fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll och drift ska följas.
• Försäkringstagaren ska genom dokumentation kunna styrka att tillverkarens bestämmelser om
service och underhåll på bilen följts och att sådant arbete är fackmannamässigt utfört.
• Försäkringstagaren eller den huvudsaklige brukaren måste se till att bilens oljenivåer är korrekta,
andra smörjmedel har rätt mängd och kylsystem innehållande vatten har tillräckligt med 		
frostskyddsmedel.
• Rätt bränsle ska användas i bilen.
Maskinförsäkringen gäller inte för skada:
• Som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande.
• På del med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakades av felet.
• För fel som uppstår på grund av slitage, bristfälligt underhåll eller följdfel av detta.
• För fel som uppstår på grund av uppenbart felaktig reparation.
• På bil där komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande används eller använts, 		
exempelvis trimning.
• Som orsakats av köld, väta, fukt eller korrosion.
• Som uppkommit genom brand, stöld eller annan yttre olyckshändelse. Händelser härigenom ersätts
genom respektive försäkringsmoment.
RÄDDNING
Ersätter kostnader för person- och fordonstransporter om fordonet råkar ut för en olycka eller drabbas
av driftstopp.
Räddningsförsäkringen gäller inte för:
• Skada som skett inom inhägnat tävlingsområde.
• Hemtransport eller hämtning som överstiger bilens värde.
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RÄTTSSKYDD
Ersätter kostnader för vissa tvistemål som kan prövas av allmän domstol. Högsta ersättningsbelopp är
200 000 kr.
Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte vissa typer av mål:
• Att den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak behandlad. Sådant intresse anses t.ex.
inte föreligga om domstol eller rättshjälpsnämnd på den grunden avslagit ansökan om rättshjälp eller
beslutat att rättshjälpen ska upphöra.
• Sådana skador som avser skadeståndsanspråk mot dig som försäkrad om ansvarsförsäkringen täcker
sådant ansvar.
• Som har samband med ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller 		
omfattning.
• Där bestridande av krav inte kan visas med övervägande sannolikhet.
• Där det omtvistade värdet understiger 50 % av ett prisbasbelopp.
• Som väcks med stöd av Lagen (2002:599) om grupprättegång och du är kärande.
• Som handläggs enligt Lagen (1996:242) om domstolsärenden.
STÖLD
Försäkringen gäller för skada:
• Genom stöld, tillgrepp eller rån av fordonet. Vi ersätter också skador som uppstått vid försök till
stöld, tillgrepp eller rån som uppstått genom skadegörelse i samband med sådan händelse.
Vid förlust av fordonet lämnas ersättning om den inte kommit tillrätta inom 30 dagar från det
polisanmälan samt skadeanmälan gjorts.
Stöldförsäkringen gäller inte för skada:
• Om någon som är anställd eller tillhör den huvudsaklige brukarens hushåll tar bilen utan lov och
använder den (tillgrepp).
• Om någon annan som har tillgång till bilen använder den utan lov (olovligt brukande).
• Vid bedrägeri- eller förskingringsbrott (om bilen exempelvis inte återlämnas vid provkörning).
VAGNSKADA
Försäkringen gäller för skada:
• Genom trafikolycka.
• Skadegörelse.
• Vid transport på annat sätt exempelvis färja, tåg och släp. Vid transport på annat fordon ska 		
bilen vara fastspänd enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om säkring av last på fordon under
färd (TSVFS 1978:10).
• Annan yttre olyckshändelse, exempelvis djurkollision.
Vagnskadeförsäkringen gäller inte för skada:
• Som uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande ändamål.
• På del med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakades av felet.
• Genom köld, väta eller korrosion.
• Orsakade av djur/skadedjur exempelvis möss eller andra gnagare.
XL (TILLÄGGSFÖRSÄKRING)
XL är ett tillägg som går att teckna till halv- eller helförsäkrat fordon och gäller för förare och 		
passagerare.
HYRBIL/AVBROTTSERSÄTTNING
Hyrbil omfattar ersättning för hyrbil eller kontant ersättning om den försäkrade bilen inte kunnat
användas på grund av skada som är ersättningsbar enligt villkoret. Hyrbil ersätts från och med den dag
fordonet inte kunde användas och under högst 65 dagar. Vid totalskada lämnas ersättning för hyrbil
under högst 14 dagar. Ersättning lämnas med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för standardutrustat fordon av motsvarande storlek som det försäkrade fordonet. Om du avstår från att hyra fordon
lämnas ersättning med 100 kr per dag.
ASSISTANS
Lämnar ersättning för avtalad självrisk vid nyttjande av räddningsförsäkring.
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OLYCKSFALL
Försäkringen lämnar ersättning för personskada på förare och passagerare som uppkommer i följd av
trafik med det försäkrade fordonet.
Vid sjukhusvistelse i minst tre sammanhängande nätter lämnas en engångsersättning med 10 000 kr.
Vid medicinsk invaliditet och/eller psykisk funktionsnedsättning gäller följande:
• Ersättning lämnas om det gått minst ett år sedan olycksfallet och en bestående invaliditetsgrad på
		 minst 20 procent har inträtt inom tre år från olycksfallet.
• Ersättningen baseras på graden av livslång medicinsk invaliditet. Bedömning av invaliditetsgraden
		 sker med ledning av en branschgemensam tabell, Gradering av medicinsk invaliditet, utgiven av
		 Svensk Försäkring
• Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr och ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet
		 som svarar mot invaliditetsgraden. Det innebär exempelvis att en invaliditetsgrad på 20 procent ger
		 200 000 kr i ersättning.
VID DÖDSFALL
Försäkringen lämnar ersättning vid dödsfall till förare och/eller passagerarens dödsbo med 100 000 kr
vardera.
KRISHANTERING
Försäkringen ersätter kristerapi hos legitimerad psykolog upp till 25 000 kr för förare och/eller 		
passagerare som drabbats av traumatiskt tillstånd på grund av trafikolycka eller polisanmält rån av det
försäkrade fordonet.
SJÄLVRISKELIMINERING VID DJURKOLLISION
Vid kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan och om skadan kan omfattas
av vagnskadeförsäkringen, gäller vagnskadeförsäkringen utan självrisk.
Vid skada på älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn, mufflonfår och tamdjur måste
anmälan göras till ägaren eller jakträttsinnehavaren. Kan denne inte anträffas ska anmälan göras till
polisen. Kopia av anmälan ska sändas till oss.
SJÄLVRISKELIMINERING VID SKADEGÖRELSE
Vid skadegörelse utförd av tredje man gäller vagnskadeförsäkringen utan självrisk.
Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen och kopia av polisanmälan ska sändas till oss.
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Allmän information
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER
Svedea AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den
svenska marknaden för International Insurance Company of Hannover SE:s räkning. Svedea har sin ansvarsförsäkring
hos QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden branch.
Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE (Inter Hannover). Svedea får ersättning från
Inter Hannover för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen i kombination med
försäkringsaffärens tekniska resultat. Hannover Rück SE har ett kvalificerat innehav i Svedea AB.
Svedea AB är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Detta kan kontrolleras hos
respektive myndighet.
TILLÄMPADE LAGAR
På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen 2008:486), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen 2005:104) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.
VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Svedea använder personuppgifter i vår försäkringsverksamhet och för marknadsföringsändamål. Uppgifterna
kompletteras med uppgifter ur offentliga register, främst statens person- och adressregister (SPAR), och kan komma
att lämnas ut till bolag inom samma koncern och samarbetspartners. I vissa fall är vi också enligt lag skyldiga att lämna
ut uppgifter till bland andra Finansinspektionen och Skatteverket. Vid skada lämnas uppgifter till försäkringsbranschens
gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och
sparas inte längre tid än nödvändigt.
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och att få dem rättade, raderade, begränsade och flyttade.
Du har också rätt att säga nej till reklamutskick från oss. Vill du göra något av detta skickar du en begäran per post eller
mejl till Svedea.
OM DU HAR KLAGOMÅL
Om du har generella klagomål mot Svedea gällande till exempel försäljning kan du vända dig till Svedeas klagomålsansvarige. Vid tvist kan du vända dig till Allmän domstol. Om du har klagomål gällande skadereglering hänvisar vi till
besvärshänvisningen i skaderegleringsbeslutet. Har du klagomål på vår hantering av personuppgifter kan du vända dig
till Datainspektionen.
VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER OCH ADRESSER
Svedea AB

International Insurance Company
Hannover Rück SE
of Hannover SE, Sverige filial		
Org.nr: 556786-1678
Org.nr: HRB 211924 (Reg. i Tyskland)
Org.nr: HRB 6778
Box 3489
Box 22085
Karl-Wiechert-Alee 50
103 69 Stockholm
104 22 Stockholm
30625 Hannover
08-790 03 00		
Tyskland
info@svedea.se
svedea.se				
Datainspektionen
Bolagsverket
Box 8114		
104 20 Stockholm
851 81 Sundsvall
08-657 61 00
0771-670 670
datainspektionen@datainspektionen.se
bolagsverket@bolagsverket.se
datainspektionen.se
bolagsverket.se
QBE Insurance (Europe)
Limited, Sweden branch
Org.nr: 516404-1880
Sveavägen 13
111 57 Stockholm
qbeeurope.com
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Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
fi.se

