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De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om
försäkringsavtal som inte presenteras nedan.
I de allmänna avtalsvillkoren fastställs allmänna frågor som gäller försäkringsavtalet, såsom bl.a. giltighet, betalningsvillkor och försäkringens upphörande.
Försäkringsspecifika uppgifter, såsom bl.a. försäkringsskydd, ersättningsbelopp, självrisk och begränsningar framgår av villkoren för produkten.
Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas på alla de försäkringsavtal i vars försäkringsbrev så anges.
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CENTRALA BEGREPP
Försäkring
Med försäkring avses det skydd som tagits för ett objekt och som anges i
försäkringsvillkoren. Med personförsäkring avses en försäkring, där en fysisk
person är försäkringsobjekt. Med skadeförsäkring avses en försäkring, som
tas mot förluster som beror på sakskada, skadeståndsskyldighet eller någon
annan förmögenhetsskada.

(försäkringsgivaren). Det försäkringsbolag som beviljat försäkringsskyddet
(försäkringsgivaren) framgår av försäkringsbrevet.
Försäkringsfall
Ett försäkringsfall är en händelse av sådant slag som enligt
försäkringsavtalet är avsedd att ersättas ur försäkringen.
Försäkringsperiod och årsförfallodag
Försäkringsperioden är en bestämd tidsperiod, som antecknats i
försäkringsbrevet som försäkringens giltighetstid. Försäkringsavtalet fortgår
en avtalad försäkringsperiod åt gången, och ett tidsbundet försäkringsavtal
är i kraft den avtalade tiden, såvida ingendera avtalsparten säger upp
avtalet. Årsförfallodagen inleder försäkringsperioden, som är högst ett år.
Den första försäkringsperioden kan dock avtalas avvikande från detta.

Försäkringsavtal
Det centrala innehållet i försäkringsavtalet fastställs i försäkringsbrevet,
försäkringsvillkoren för de enskilda objekten och skydden samt i de
allmänna avtalsvillkoren. Till försäkringsavtalet kan också fogas
säkerhetsföreskrifter och individuella begränsande villkor.
Försäkringstagare
Försäkringstagare är den som har ingått ett försäkringsavtal med
försäkringsbolaget.

Premieperiod
Premieperioden är den tidsperiod för vilken försäkringspremie enligt avtalet
ska betalas.

Försäkrad
Försäkrad är den person som är föremål för en personförsäkring eller till
vars förmån en skadeförsäkring är i kraft.

Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsföreskrifterna är bestämmelser som gäller en anordning, ett
förfarande eller annat arrangemang och som medtagits i försäkringsavtalet i
syfte att förebygga eller begränsa skada. Säkerhetsföreskrifterna ges i
försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller som separata
skyddsanvisningar.

Försäkringsavtalsparter
Försäkringsavtalsparter är försäkringstagaren och försäkringsbolaget
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1 INFORMATION INNAN FÖRSÄKRINGSAVTAL INGÅS
1.1 Försäkringsbolagets informationsplikt
Innan ett försäkringsavtal ingås ger försäkringsbolaget försäkringssökanden
den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för
valet av försäkring. Sådan information är exempelvis uppgifter om de
försäkringsformer som försäkringsbolaget erbjuder, premierna och villkoren
för dem samt väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet.

Försäkringsbolaget ansvarar för försäkringsfall som inträffat efter att en
skriftlig försäkringsansökan överlämnats eller avsänts, även om ansökan
ännu inte har handlagts, om det är uppenbart att bolaget skulle ha godkänt
ansökan.
För rese- och licensförsäkringar är betalning av premien en förutsättning för
att försäkringsbolagets ansvar ska inträda, såvida annat inte
överenskommits med försäkringsbolaget. Om det inte finns utredning om
vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts,
anses detta ha skett klockan 24.00.

1.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt
1.2.1 Person- och skadeförsäkring
Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge
korrekta och fullständiga svar på de frågor som bolaget ställer för
bedömningen av sitt ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade ska
dessutom under försäkringsperioden utan dröjsmål rätta upplysningar som
de gett försäkringsbolaget och därefter konstaterat vara oriktiga eller
bristfälliga.

2.4.2 Grunder för beviljande av personförsäkring
Premier och andra avtalsvillkor bestäms på basis av den försäkrades
hälsotillstånd vid den tidpunkt då försäkringsansökan lämnades in eller
avsändes. Försäkringsbolaget kan avslå försäkringsansökan eller från sitt
ansvar utesluta sådana sjukdomar och skador som existerat eller visat
symptom innan försäkringen söktes. Försäkringsbolaget avslår inte en
ansökan om personförsäkring på den grunden att ett försäkringsfall har
inträffat eller den tilltänkte försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter det
att ansökningshandlingarna överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligen vid
uppfyllandet av ovannämnda upplysningsplikt, är försäkringsavtalet inte
bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har i det fallet rätt att
behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller.

2.5 Försäkringsavtalets giltighet
Försäkringsavtalet är fortlöpande om parterna inte avtalat om att det är
tidsbundet. Försäkringsavtalet är efter den första försäkringsperiodens slut i
kraft en avtalad försäkringsperiod åt gången, om inte försäkringstagaren
eller försäkringsbolaget säger upp avtalet. Försäkringsbolaget har inte
denna uppsägningsrätt i fråga om livförsäkring (Dödsfallsskydd).

1.2.2 Skadeförsäkring
Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet,
som inte kan anses vara ringa, har åsidosatt sin upplysningsplikt, kan
ersättningen sänkas eller helt förvägras.
Ersättningen sänks, om premien på grund av att försäkringstagaren eller den
försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter har avtalats till ett
lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga
uppgifter hade lämnats. Ersättningen nedsätts enligt förhållandet mellan den
avtalade premien och premien som beräknats enligt de riktiga och
fullständiga uppgifterna. Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock
inte rätt till nedsättning av försäkringsersättningen.

Försäkringsavtalet kan också upphöra av andra orsaker, vilka nämns nedan
i punkterna 3.3 och 14. Ett tidsbundet försäkringsavtal gäller under avtalad
tid.
2.6 Förmånstagarförordnande
Försäkringstagaren har rätt att förordna en person (förmånstagare) som har
rätt till den ersättning som betalas ut på basis av en personförsäkring.
Försäkringstagaren kan ändra eller återkalla förmånstagarförordnandet, om
något försäkringsfall i samband med vilket förordnandet är avsett att
tillämpas inte har inträffat. Anmälan om förmånstagarförordnande samt om
ändring eller återkallande av förordnande ska göras skriftligen till
försäkringsbolaget.

1.2.3 Personförsäkring
Försäkringsbolaget är fritt från ansvar, om försäkringstagaren eller den
försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa,
har åsidosatt sin upplysningsplikt och försäkringsbolaget inte
överhuvudtaget skulle ha beviljat försäkring i det fall att bolaget hade fått
korrekta och fullständiga svar. Om försäkringsbolaget visserligen skulle ha
beviljat försäkring men endast mot högre premie eller annars på andra
villkor än de avtalade, begränsas försäkringsbolagets ansvar till vad som
motsvarar den avtalade premien eller de villkor på vilka försäkringen skulle
ha beviljats.

3 FÖRSÄKRINGSPREMIE
3.1 Försäkringspremie och betalning av premien, allmänna
bestämmelser
I försäkringsbrevet antecknas huruvida bestämmelserna i punkt 3.2 eller 3.3
i villkoren ska tillämpas på försenad skadeförsäkringspremie.

2 IF AVTALET OCH ÖVRIGA KUNDFÖRMÅNER
2.1 If Avtalet
If Avtalet är en förmån för Ifs kunder. I If Avtalets avtalsbrev sammanställs
samtliga försäkringar som omfattas av avtalet. If Avtalskunden har rätt att
betala försäkringspremierna i avtalade rater.

Försäkringspremien ska betalas senast på förfallodagen.
För betalningsanmodan som sänds med anledning av försenad
försäkringspremie uppbärs separata handläggningskostnader. Om premien
inte betalas inom utsatt tid, uppbärs för förseningstiden en årlig
dröjsmålsränta enligt räntelagen.

If Avtalskunden använder beslutanderätt i ärenden som gäller If Avtalet. Om
försäkringar för andra personer har fogats till If Avtalet, kan de om de så vill
flytta bort sina försäkringar från If Avtalet.

Reseförsäkringens första premie ska betalas senast vid den tidpunkt när
försäkringen ska träda i kraft, om inte annat överenskommits med
försäkringsbolaget.

2.2 Övriga kundförmåner
If kan också erbjuda sina kunder övriga förmåner. Förmånerna och
förutsättningarna för dem fastställs i enlighet med separata regler. Att
förmånerna ändras eller upphör inverkar inte på de enskilda försäkringarna.

Försäkringspremierna ska betalas i avtalade rater. Om försäkringspremien
betalas i flera rater är det minsta premiebeloppet 30 euro för varje
delbetalning (för e-faktura 8 euro). Försäkringspremien kan betalas i 12 rater
endast om kunden har tagit i bruk e-faktura. Om nämnda förutsättningar inte
uppfylls, kan antalet rater ändras. Antalet faktureringsrater kan också ändras
till följd av försummelse av premie.

2.3 Ändring samt beräkning av rabatter och tillägg
Om individuella rabatter eller tillägg har avtalats på premien, kan
förutsättningarna för dem och eventuella ändringar justeras på
årsförfallodagen.

Försäkringstagarens betalning identifieras i första hand på basis av
referensuppgifterna på räkningen. Om försäkringstagarens betalning inte
täcker försäkringsbolagets alla premiefordringar, har försäkringstagaren rätt
att bestämma vilka premiefordringar som ska avkortas med det belopp som
betalats. Försäkringstagaren ska bestämma avkortningsordningen senast
när premien betalas.

Rabatterna beräknas i form av successiva räkneoperationer utgående från
det föregående rabatterade priset.
2.4 Försäkringsavtalets ikraftträdande
2.4.1 Allmänt
Försäkringen träder i kraft, när den ena parten har överlämnat eller avsänt
ett antagande svar på den andra partens anbud, såvida ingen särskild
begynnelsetidpunkt avtalats.

3.2 Försenad försäkringspremie vid fortlöpande utsökningsgilla
skadeförsäkringar
Även om premien för en fortlöpande skadeförsäkring inte skulle ha betalats
inom utsatt tid, gäller försäkringsskyddet fram till följande årsförfallodag. Om
premien inte betalats i sin helhet före följande årsförfallodag, upphör
försäkringsavtalet och försäkringsbolagets ansvar. Försenad
skadeförsäkringspremie jämte dröjsmålsränta och indrivningskostnader
indrivs genom utsökning utan separat dom eller beslut.
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Innan utsökningsförfarande inleds, informerar försäkringsbolaget
försäkringstagaren om beloppet av och grunden för den försäkringspremie
som ska indrivas. Samtidigt informeras om att försäkringsbolaget vidtar
verkställighetsåtgärder i det fall att försäkringstagaren inte inom 14 dagar
från det att meddelandet avsänts skriftligen bestrider sin
betalningsskyldighet. Om försäkringstagaren bestrider sin
betalningsskyldighet, är ett domstolsavgörande en förutsättning för att
indrivning ska verkställas.

Försäkringspremien återbetalas inte, om försäkringstagaren eller den
försäkrade har förfarit svikligen i sådana situationer som avses i punkt 1.2 i
villkoren.

3.3 Försenad försäkringspremie vid personförsäkringar och icke
utsökningsgilla skadeförsäkringar
Om försäkringstagaren inte har betalat premien på förfallodagen, har
försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter
det att uppsägningsmeddelandet avsändes.

4 INFORMATION UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID
4.1 Försäkringsbolagets informationsplikt
Efter att ett försäkringsavtal ingåtts ger försäkringsbolaget
försäkringstagaren försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Under
försäkringens giltighetstid sänder försäkringsbolaget årligen ett
försäkringsbrev till försäkringstagaren.

Försäkringsbolaget har rätt att debitera skälig handläggningskostnad för
försäkring som avslutats under pågående försäkringsperiod. I
handläggningskostnad uppbärs 10 % av premien för hela
försäkringsperioden, dock minst 8 euro.

3.3.1 Försenad försäkringspremie vid personförsäkringar
Om en personförsäkring har upphört på grund av att någon annan premie än
den första premien inte har betalats, träder försäkringen på nytt i kraft, om
försäkringstagaren betalar den premie som lämnats obetald i sin helhet inom
sex (6) månader efter att försäkringen upphört att gälla.

4.2 Försäkringstagarens allmänna upplysningsplikt
Försäkringstagaren ska underrätta försäkringsbolaget, om det skett
förändringar i de uppgifter som uppgavs när försäkringen tecknades eller
som antecknats i försäkringsbrevet. Anmälan ska göras så fort som möjligt,
dock senast en månad efter den årsförfallodag som följer efter ändringen.

Om över sex (6) månader har förflutit från det att personförsäkringen
upphörde eller om försäkringen har upphört att gälla på grund av att den
första premien har försummats, avgör försäkringsbolaget huruvida och på
vilka villkor försäkringen kan återupplivas.

4.2.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt när risken för skada ökar
Om det i de förhållanden beträffande försäkringens objekt som uppgavs för
försäkringsavtalet eller som antecknats i försäkringsbrevet under
försäkringsperioden skett en sådan förändring som försäkringsgivaren inte
kan anses ha beaktat när avtalet ingicks och som väsentligt ökar risken för
skada, ska försäkringstagaren underrätta försäkringsbolaget om detta
senast en månad efter den årsförfallodag som följer efter ändringen.

3.3.2 Försenad försäkringspremie vid icke utsökningsgilla
skadeförsäkringar (punkt 3.2)
Om en skadeförsäkring har upphört på grund av att någon annan premie än
den första premien inte har betalats, träder försäkringen på nytt i kraft, om
försäkringstagaren betalar hela den premie som lämnats obetald före
utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden. Detsamma
gäller sådana situationer där en förutsättning för att försäkringsbolagets
ansvar ska inträda är att den första premien har betalats men den betalas
försenad.

Sådana förändringar kan vid skadeförsäkring vara till exempel ändrad
användning av försäkringsobjektet, reparations-, ändrings- eller
utvidgningsåtgärder samt byte av försäkringstagarens boningsort.
Vid personförsäkring kan sådana ändringar vara till exempel byte av den
försäkrades yrke, boningsort, idrottsintresse eller övriga fritidsintressen,
upphörande av medlemskap i en organisation eller ett samfund som
anmälts, upphörande av lagstadgad olycksfallsförsäkring eller annat
försäkringsskydd, pensionering eller vistelse i utlandet i över sex (6)
månader. Förändringar i en persons hälsotillstånd behöver inte meddelas.

En skadeförsäkring träder emellertid inte i kraft på nytt, om
försäkringsbolaget inom 14 dygn efter att premien betalats meddelar
försäkringstagaren sin vägran att ta emot betalningen.
3.3.3 Tidpunkt för när försäkringen träder i kraft på nytt
Om försäkringen träder i kraft på nytt, inträder försäkringsbolagets ansvar
dagen efter att premien betalats. I detta fall täcker den premie som betalats
efter att försäkringen upphört att gälla först premien för det försäkringsskydd
som redan varit i kraft och först därefter används premien för den tid som
följer på ikraftställandet.

4.2.2 Följder av försummelse vid skadeförsäkring
Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses
vara ringa, har åsidosatt sin upplysningsplikt när risken ökat, kan
ersättningen vid skadeförsäkring sänkas eller förvägras.
Ersättningen sänks, om premien på grund av att försäkringstagaren eller
den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter har avtalats till
ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga
uppgifter hade lämnats. Ersättningen nedsätts enligt förhållandet mellan den
avtalade premien och premien som beräknats enligt de riktiga och
fullständiga uppgifterna. Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock
inte rätt till nedsättning av försäkringsersättningen.

3.4 Betalningssystem
Premien för varje försäkring i ett If Avtal uppbärs för den tid som premieraten
gäller. Om premien uppbärs försenad, uppbärs hela premien för den tid som
redan förflutit i första möjliga premierat.
Om ett nytt försäkringsskydd inkluderas under pågående försäkringsperiod,
tillämpas på det nya skyddet vid ändringstidpunkten gällande villkor och
premier.

4.2.3 Följder av försummelse vid personförsäkring
Försäkringsbolaget är fritt från ansvar, om försäkringstagaren uppsåtligen
eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har åsidosatt sin
upplysningsplikt när risken ökat och försäkringsbolaget på grund av de
ändrade omständigheterna inte skulle ha hållit försäkringen i kraft. Om
försäkringen skulle ha fortsatts mot högre premie eller annars på andra
villkor, begränsas försäkringsbolagets ansvar till vad som motsvarar den
avtalade försäkringspremien eller de villkor på vilka försäkringen skulle ha
fortsatts.

Betalningen överförs till förmån för alla försäkringar på räkningen enligt det
förhållande mellan debiteringarna som framgår av räkningen, dock på så
sätt att från betalningen avdras först eventuella dröjsmålsräntor.
Påminnelse- och indrivningskostnader avdras efter dröjsmålsräntorna och
de egentliga försäkringspremierna.
Försäkringspremier som ska återbetalas till följd av förändringar i avtalet
betalas inte till försäkringstagaren separat, utan de minskar följande
premierater.

5 SKYLDIGHET ATT FÖREBYGGA OCH BEGRÄNSA SKADA
5.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter
5.1.1 Skadeförsäkring
Den försäkrade ska iaktta säkerhetsföreskrifterna. Om den försäkrade
uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har
åsidosatt sin skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifterna, kan den ersättning
som ska utbetalas till den försäkrade när en skada inträffat sänkas eller helt
och hållet förvägras.

3.5 Återbetalning av försäkringspremie vid försäkringens slut
Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt, har försäkringsbolaget rätt till
premien endast för den tid under vilken bolagets ansvar varit i kraft.
Vid beräkningen av det belopp som återbetalas används 360 dagar/år och
30 dagar/månad.

5.1.2 Ansvarsförsäkring
Vid ansvarsförsäkring sänks eller förvägras inte ersättning på grund av den
försäkrades oaktsamhet. Om den försäkrade emellertid uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet har försummat att iaktta säkerhetsföreskrifter eller om den
försäkrades bruk av alkohol eller berusande medel har varit en bidragande
orsak till försummelsen, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

För tiden efter att försäkringen upphört räknas den betalda premien enligt
tiden och återbetalas till försäkringstagaren eller krediteras dennes If Avtal.
Försäkringspremien återbetalas inte separat, om det premiebelopp som ska
återbetalas är mindre än 8 euro.
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6.2 Personförsäkring
6.2.1 Försäkringsfall framkallat av den försäkrade
Försäkringsbolaget är fritt från ansvar, om den försäkrade har framkallat
försäkringsfallet uppsåtligen. Om den försäkrade har framkallat
försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan försäkringsbolagets ansvar
reduceras enligt vad som är skäligt med beaktande av förhållandena.

Även om den försäkrade har försummat att iaktta säkerhetsföreskrifter av
grov oaktsamhet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller berusande
medel har varit en bidragande orsak till försummelsen, utbetalar
försäkringsbolaget likväl till en skadelidande fysisk person den del av
ersättningen som den skadelidande inte har lyckats driva in på grund av att
den försäkrade konstaterats vara insolvent till följd av utsökning eller
konkurs.

6.2.2 Försäkringsfall framkallat av person som är berättigad till
försäkringsersättning
Om någon annan som är berättigad till försäkringsersättning än den
försäkrade har framkallat ett försäkringsfall uppsåtligen, är
försäkringsbolaget fritt från ansvar gentemot honom.

5.2 Skyldighet att avvärja och begränsa skada
5.2.1 Skadeförsäkring
När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart
förestående, ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja
eller begränsa skadan samt delta i utredningen av skadan på skadeplatsen
och bidra till utredningen av orsaken till skadan.

Om en person har framkallat ett försäkringsfall av grov oaktsamhet eller i en
sådan ålder eller ett sådant sinnestillstånd att han inte skulle kunna dömas
till straff för brott, kan han få ut försäkringsersättningen eller en del av den
endast, om detta anses skäligt med beaktande av de förhållanden under
vilka försäkringsfallet har framkallats.

Den försäkrade är skyldig att vidta åtgärder för att bevara
försäkringsbolagets rätt, till exempel genom att hjälpa till att utreda eventuell
skadevållare och vittnenas namn.
Den försäkrade ska fortast möjligt underrätta försäkringsbolaget om
försäkringsfallet och, om det är fråga om ett brott, även polisen. Brand- och
hjortdjursskada på fordon ska alltid omedelbart anmälas till polisen.
Polisundersökning ska företas på försäkringsbolagets begäran och straff ska
yrkas för förövare av brott.

Om den försäkrade har avlidit, utbetalas den del av försäkringsersättningen
som inte utbetalas till den eller dem som framkallat försäkringsfallet till de
övriga ersättningsberättigade.
7 IDENTIFIKATION
Med identifikation avses att de bestämmelser som gäller för den försäkrade
tillämpas på annan person som är jämställbar med den försäkrade.

Försäkringsbolaget ska beredas tillfälle att inspektera skadan innan den
skadade egendomen repareras eller förstörs.

Vad som ovan nämns om den försäkrade i fråga om framkallande av
försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt
tillämpas på motsvarande sätt på den som
- med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet
fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg
- tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom
- bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad
egendom tillsammans med honom.

Om en försäkrad person uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan
anses vara ringa, har åsidosatt sin plikt att avvärja eller begränsa skada, kan
ersättningen till honom sänkas eller helt och hållet förvägras.
5.2.2 Ansvarsförsäkring
Vid ansvarsförsäkring sänks eller förvägras inte ersättning på grund av den
försäkrades oaktsamhet. Om den försäkrade emellertid uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet har åsidosatt sin räddningsplikt, eller om den försäkrades
bruk av alkohol eller berusande medel varit en bidragande orsak till
försummelsen, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Vad som ovan nämns om den försäkrade i fråga om iakttagande av
säkerhetsföreskrifter, tillämpas på motsvarande sätt på den som på grund
av ett anställnings- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska sörja
för att säkerhetsföreskrifterna iakttas.

Om den försäkrade har åsidosatt sin räddningsplikt av grov oaktsamhet,
eller om den försäkrades bruk av alkohol eller berusande medel har varit en
bidragande orsak till försummelsen, utbetalar försäkringsbolaget likväl från
ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av
ersättningen som den skadelidande inte har lyckats driva in på grund av att
den försäkrade konstaterats vara insolvent till följd av utsökning eller
konkurs.

8 GEMENSAMMA BEGRÄNSNINGAR FÖR SAMTLIGA
FÖRSÄKRINGSSKYDD
Utöver de allmänna begränsningarna för de försäkringsskydd som nämns i
försäkringsvillkoren tillämpas följande gemensamma begränsningar.
Försäkringen ersätter inte skada som har orsakats
1) av krig eller krigsliknande händelse med politiska orsaker
2) av atomvapen, atomskada eller annan därmed jämförbar händelse,
oberoende av orsakerna till ifrågavarande händelse som orsakat
skadan eller de faktorer som bidragit till dess uppkomst
3) av strejk eller arbetsinställelse.

6 FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL
6.1 Skadeförsäkring
Försäkringsbolaget är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som har
framkallat försäkringsfallet uppsåtligen.
Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, eller
om den försäkrades bruk av alkohol eller berusande medel har varit en
bidragande orsak till försäkringsfallet, kan ersättningen till honom sänkas
eller förvägras.

Försäkringen gäller inte för skada eller utbetalning av någon förmån i den
utsträckning villkoret för sådant skydd, betalning av sådan skada eller villkor
för sådan förmån skulle exponera If för någon sanktion, förbud eller
inskränkning under en resolution från FN eller handels- eller ekonomiska
sanktioner, lagar eller föreskrifter från EU, Storbritannien, Nordirland eller
USA.

Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet vid framförande av fordon
i sådant tillstånd att alkoholhalten i hans blod under eller efter färden uppgick
till minst 1,2 promille eller han hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i
sin utandningsluft, eller om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet då
han annars har framfört fordon under sådan påverkan av alkohol eller annat
rusmedel eller under gemensam påverkan av alkohol och annat rusmedel
att hans förmåga till felfria prestationer var kännbart nedsatt, utbetalas
ersättning från en motorfordonsförsäkring bara av särskilda skäl.

9 ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE
9.1 Ersättningssökandens skyldigheter
Som grund för utbetalning av ersättning står en skriftlig ansökan, som
undertecknats av den som ansöker om ersättning. Sökanden ska ge
försäkringsbolaget sådana handlingar och uppgifter som är nödvändiga för
att utreda försäkringsbolagets ansvar. Sådana nödvändiga uppgifter är till
exempel uppgifter om
- försäkringen och dem som ansöker om ersättning inklusive deras
adresser; sökanden ska vid behov förete en utredning om sin rätt till
ersättning
- skadefallet: vad som hänt, var, när och hur
- skadebeloppet.

Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet vid framförande av fordon
under påverkan av alkohol eller annat rusmedel eller under gemensam
påverkan av alkohol och annat rusmedel i andra än i stycket ovannämnda
fall, kan den ersättning som betalas ut från motorfordonsförsäkringen
nedsättas beroende på vilken andel den försäkrade hade i skadan
Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, eller
om den försäkrades bruk av alkohol eller berusande medel har varit en
bidragande orsak till försäkringsfallet, utbetalar försäkringsbolaget likväl från
ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av
ersättningen som den skadelidande inte har lyckats driva in på grund av att
den försäkrade konstaterats vara insolvent till följd av utsökning eller
konkurs.

Som tilläggsutredning ska till ansökan vid behov fogas till exempel
läkarutlåtande, dödsattest och polisundersökningsprotokoll. För
vårdkostnader ska verifikaten vid behov tillställas i original.
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Den som söker ersättning är skyldig att skaffa de utredningar som han har
tillgång till, dock med beaktande av försäkringsbolagets möjligheter att
skaffa utredning.

väcka talan mot försäkringsbolaget.

Talan kan väckas vid tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, på partens
hemort i Finland eller vid tingsrätten i Helsingfors eller Egentliga Finland,
såvida inte annat följer av normer gällande internationellt forum.

Försäkringsbolaget ansvarar inte för kostnader och utredningskostnader
som uppstått innan beslut om ersättning fattats. Försäkringsbolaget är inte
skyldigt att betala ut ersättning förrän bolaget fått alla nödvändiga
utredningar. Vid behov ska försäkringsbolaget beredas tillfälle att låta en av
bolaget utsedd läkare utreda en personskada.

Ändring i försäkringsbolagets beslut ska sökas inom tre (3) år efter att parten
fått skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och denna tidsfrist.
12 FÖRSÄKRINGSBOLAGETS RÄTT ATT ÅTERKRÄVA ERSÄTTNING
12.1 Försäkringsbolagets regressrätt hos tredje man
Den försäkrades rätt till skadestånd av ersättningsansvarig tredje man
övergår till försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp som bolaget
utbetalat.

Om ersättningen uppgår till ett sådant belopp att inteckningshavare som
försäkringsbolaget har kännedom om enligt gällande rätt har rätt till
ersättningen, utbetalas ersättningen till försäkringstagaren, sedan denna har
företett en utredning över att egendomen är fri från inteckningar som
säkerhet för skuld eller att de inteckningshavare som försäkringsbolaget har
kännedom om gett sitt samtycke till att ersättningen utbetalas till den
försäkringstagaren.

Om skadan har orsakats av en fysisk person i egenskap av privatperson
eller arbetstagare, tjänsteman eller annan i 4 kap. 1 § i skadeståndslagen
avsedd person, uppstår för försäkringsbolaget regressrätt hos ifrågavarande
person endast, om denna har framkallat skadan uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet eller om han är ersättningsansvarig för skadan oberoende av
oaktsamhet. Vid personförsäkring gäller denna regressrätt kostnader och
förmögenhetsförluster som orsakas av sjukdom eller olycksfall.

Om den som söker ersättning efter ett försäkringsfall svikligen har lämnat
försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av betydelse
för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar, kan ersättningen sänkas
eller förvägras enligt vad som är skäligt med hänsyn till förhållandena.
9.2 Preskription av rätten till ersättning
Ansökan om försäkringsersättning ska riktas till försäkringsbolaget inom ett
år efter att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringen,
försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäkringsfallet.
Ersättning ska emellertid alltid sökas senast inom tio år efter att
försäkringsfallet inträffat eller, om försäkringen tecknats i händelse av
personskada eller skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden
uppkommit. Anmälan om försäkringsfallet jämställs med framläggande av
ersättningsanspråk. Om något ersättningsanspråk inte läggs fram inom
utsatt tid, förlorar den som söker ersättning sin rätt därtill.

12.2 Försäkringsbolagets regressrätt hos tredje man vid
motorfordonsförsäkring
Vid motorfordonsförsäkring övergår den försäkrades rätt till skadestånd av
ersättningsansvarig tredje man till försäkringsbolaget upp till det
ersättningsbelopp som bolaget betalat ut.
Om tredje man är en privatperson, arbetstagare eller tjänsteman eller någon
annan som enligt 3 kap. 1 § i skadeståndslagen kan jämställas med dem
eller är fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare, övergår rätten
dock endast om tredje man har orsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet, eller om föraren har orsakat skadan medan han framförde
fordonet under sådana förhållanden som avses i 48 § 1 mom. i
trafikförsäkringslagen.

9.3 Försäkringsbolagets skyldigheter
Efter att ett försäkringsfall inträffat ger försäkringsbolaget den som söker
ersättning eller annan ersättningsberättigad uppgifter om försäkringens
innehåll och ger anvisningar om hur ansökan om ersättning ska göras.
Eventuella förhandsuppgifter som den sökande fått om den kommande
ersättningen, ersättningsbeloppet eller det sätt på vilket ersättningen ska
utbetalas inverkar inte på ersättningsskyldigheten enligt försäkringsavtalet.

12.3 Försäkringsbolagets regressrätt vid skadeförsäkring hos
försäkringstagaren, den försäkrade eller med honom jämställbar
person
Försäkringsbolaget har rätt att återkräva den ersättning eller del av den som
bolaget utbetalat till annan försäkrad av sådan försäkringstagare, försäkrad
eller med honom jämställbar person, som har
- framkallat försäkringsfallet (punkt 6 i villkoren)
- åsidosatt sin upplysningsplikt när avtalet ingåtts (punkt 1.2 i villkoren)
- åsidosatt sin plikt att underrätta bolaget om ökning av risken (punkt 4.2 i
villkoren)
- åsidosatt sin plikt att iaktta säkerhetsföreskrifter (punkt 5.1 i villkoren)
- åsidosatt sin plikt att avvärja eller begränsa skada (punkt 5.2 i villkoren).

Med anledning av ett försäkringsfall utbetalar försäkringsbolaget ersättning i
enlighet med försäkringsavtalet, eller meddelar att ersättning inte utbetalas,
senast en månad efter att bolaget fått de handlingar och uppgifter som
behövs för utredning av bolagets ansvar. Om ersättningsbeloppet är stridigt,
är försäkringsbolaget dock skyldigt att inom ovannämnda tid utbetala den
ostridiga delen av ersättningen.
För dröjsmålstiden ska försäkringsbolaget betala en årlig dröjsmålsränta
enligt räntelagen. Med anledning av dröjsmålet betalas inga andra
prestationer.

13 ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTALET
13.1 Ändring av avtalsvillkoren för en skadeförsäkring under
försäkringsperioden
Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringsperioden ändra
försäkringspremien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de nya
omständigheterna, om
- försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin plikt att ge
riktiga och fullständiga uppgifter för bedömning av försäkringsbolagets
ansvar
- det under försäkringsperioden, i de förhållanden som uppgetts för
försäkringsbolaget när avtalet ingicks eller i någon omständighet som
antecknats i försäkringsbrevet har skett en sådan förändring som
väsentligt ökar risken.

9.4 Avdrag för fordran
Från ersättningen kan avdras obetalda försäkringspremier som förfallit till
betalning samt övriga försäkringsbolagets fordringar som förfallit till betalning
i enlighet med de allmänna kvittningsvillkoren.
10 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING VID SKADEFÖRSÄKRING
10.1 Överförsäkring och förbud mot att sko sig
Egendom eller ett intresse har överförsäkrats, om det försäkringsbelopp som
antecknats i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade
egendomens eller det försäkrade intressets värde. Försäkringsbolaget
betalar inte ut mera ersättning för överförsäkrad egendom eller överförsäkrat
intresse än vad som behövs för att täcka skadan.

Efter att försäkringsbolaget fått kännedom om ovannämnda omständighet
sänder bolaget utan obefogat dröjsmål ett meddelande om hur och från
vilken tidpunkt försäkringspremien eller de övriga avtalsvillkoren ändras.
I meddelandet nämner bolaget att försäkringstagaren har rätt att säga upp
försäkringen.

10.2 Underförsäkring
Egendom eller ett intresse har underförsäkrats, om det försäkringsbelopp
som antecknats i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade
egendomens eller det försäkrade intressets värde. För underförsäkrad
egendom eller underförsäkrat intresse ersätter försäkringsbolaget endast en
så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan
försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets värde.

13.2 Ändring av avtalsvillkoren för en personförsäkring under
försäkringsperioden
Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringsperioden ändra
försäkringspremien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de riktiga
eller ändrade förhållandena, om
- försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av
oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har åsidosatt den i punkt
1.2.1 avsedda upplysningsplikten och försäkringsbolaget, i det fall att
bolaget hade fått riktiga och fullständiga upplysningar, endast skulle ha
beviljat försäkring mot högre premie eller annars på andra villkor

11 SÖKANDE AV ÄNDRING I FÖRSÄKRINGSBOLAGETS BESLUT
Om försäkringstagaren eller den som söker ersättning är missnöjd med
försäkringsbolagets beslut,
- kan han hänskjuta ärendet till behandling hos Försäkrings- och
finansrådgivning, www.fine.fi/sv eller konsumenttvistenämnden,
www.kuluttajariita.fi/sv för avgivande av beslutsrekommendation
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det under försäkringsperioden, i de omständigheter som
försäkringstagaren eller den försäkrade uppgett för försäkringsbolaget
när avtalet ingicks inträffat en sådan ändring som avses i punkt 4.2 och
försäkringsbolaget på grund av de ändrade omständigheterna inte
längre skulle bevilja försäkring utom mot högre premie eller på ändrade
villkor.

14 FÖRSÄKRINGSAVTALET UPPHÖR
Försäkringsavtalet eller en del av detta upphör
14.1 På avtalad och i försäkringsbrevet angiven tidpunkt
- samt i fråga om livförsäkring på den dag när den försäkrade avlider.
14.2 På försäkringstagarens skriftliga meddelande
- när som helst under försäkringsperioden. Om försäkringstagaren inte
har angett något slutdatum, upphör försäkringen att gälla, när
meddelandet om uppsägning har överlämnats eller avsänts till
försäkringsbolaget.

13.3 Ändring av avtalsvillkor vid inträdet av en ny försäkringsperiod
13.3.1 Anmälningsförfarande
Försäkringsbolaget har vid inträdet av en ny försäkringsperiod rätt att göra
ändringar i försäkringsvillkoren, premierna, självrisken och andra
avtalsvillkor, om orsaken till ändringen är
- ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse
- förändring i rättspraxis
- en oförutsedd förändring i omständigheter, såsom exceptionellt
naturfenomen, internationell kris eller katastrof
- en förändring i det index som anges i försäkringsavtalet
- en förändring i skadekostnaden eller en förändring i förhållandet mellan
utbetalda försäkringsersättningar och försäkringspremierna
- en förändring i sådana föränderliga omständigheter eller förhållanden
som enligt försäkringsbolagets premiegrunder inverkar på
försäkringspremiens storlek. Sådana kan vara exempelvis förändringar i
den försäkrades, försäkringstagarens eller det försäkrade objektets
ägares eller innehavares ålder eller boningsort liksom även förändringar
exempelvis i försäkringsobjektets egenskaper, försäkringsstället eller
skadeutvecklingen. På basis av ovannämnda förändringar kan
försäkringspremien eller försäkringsvillkoren ändras så att de bättre
motsvarar risken. I försäkringens försäkringsvillkor eller försäkringsbrev
redogörs för de faktorer som inverkar på premien för respektive
försäkring.
- en förändring i avtalsvillkoren för försäkringsbolagets
återförsäkringsskydd
- en förändring i försäkringens administrations- eller omkostnader.

Rätt till uppsägning föreligger emellertid inte, om försäkringsavtalets
överenskomna giltighetstid är kortare än 30 dagar.
14.3 På försäkringsbolagets meddelande vid skadeförsäkring
- om försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen
beviljades har lämnat oriktiga eller bristfälliga upplysningar och
försäkringsbolaget inte skulle ha beviljat försäkringen, om bolaget hade
känt till det rätta sakförhållandet
- per försäkring eller objekt, om det under försäkringsperioden, i de
förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgett för
försäkringsbolaget eller i någon omständighet som antecknats i
försäkringsbrevet har skett en förändring som väsentligt ökar risken och
som försäkringsbolaget inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks
- om den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat
att iaktta en säkerhetsföreskrift
- om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet
- om försäkringstagaren är någon annan än en juridisk person som kan
jämställas med en konsument, som försatts i konkurs eller av
myndighet konstaterats vara insolvent
- om den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har lämnat
försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av
betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar.

Försäkringsvillkoren eller -premierna för en personförsäkring kan inte ändras
av den anledningen att den försäkrade personens hälsotillstånd har
försämrats efter det att försäkringen tecknades eller att ett försäkringsfall i
anslutning till den aktuella försäkringen har inträffat.

Försäkringsbolaget säger skriftligen upp försäkringsavtalet utan obefogat
dröjsmål efter att ha fått vetskap om grund som berättigar till uppsägning.
Försäkringen upphör att gälla en månad efter att uppsägningsmeddelandet
har avsänts. Vid konkurs eller insolvens hos annan än en juridisk person
som kan jämställas med en konsument upphör försäkringsavtalet 14 dagar
efter uppsägningen.

Dessutom har försäkringsbolaget utöver det ovannämnda rätt att i
försäkringspremierna göra ändringar som följer av bonusbestämmelser som
ingår i försäkringsavtalet eller förmåner relaterade till eventuell
helhetskundrelation. På försäkringspremien inverkar också kundförmåner
och rabatter som eventuellt beviljas och vars storlek, grunder för beviljande
samt varaktighet och giltighetstider kan förändras.

Försäkringsbolagets rätt att säga upp skadeförsäkringar i enlighet med
punkt 3.3 i villkoren på grund av försummad premiebetalning bestäms enligt
nämnda villkorspunkt.
14.4 På försäkringsbolagets meddelande vid personförsäkring
- om försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen
beviljades uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara
ringa, har lämnat oriktiga eller bristfälliga upplysningar och
försäkringsbolaget inte skulle ha beviljat försäkringen, om bolaget hade
känt till det rätta sakförhållandet
- om försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen
beviljades svikligen har gett oriktiga och bristfälliga upplysningar och om
försäkringsavtalet trots det är bindande för försäkringsbolaget
- om det under försäkringsperioden, i de omständigheter som
försäkringstagaren eller den försäkrade uppgett för försäkringsbolaget
när avtalet ingicks inträffat en sådan ändring som väsentligt ökar risken
och försäkringsbolaget på grund av de ändrade omständigheterna inte
längre skulle bevilja försäkring
- om den försäkrade har orsakat försäkringsfallet uppsåtligen
- om den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har lämnat
försäkringsbolaget felaktiga eller bristfälliga uppgifter som är av
betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar.

Vid livförsäkring (dödsfallsskydd) har försäkringsbolaget vid inträdet av en ny
premieperiod rätt att göra ändringar i försäkringsvillkoren, premierna och
andra avtalsvillkor, om det på grund av följande orsaker föreligger särskilda
skäl därtill
- den allmänna skadeutvecklingen eller
- förändring i räntenivån
och förutsatt att försäkringsavtalets innehåll inte väsentligt ändras jämfört
med det ursprungliga avtalet.
Försäkringsbolaget kan därtill i försäkringsvillkoren eller övriga avtalsvillkor
göra mindre ändringar, som inte påverkar det centrala innehållet i
försäkringsavtalet.
I fråga om försäkringsavtal som ingåtts med andra än juridiska personer
som kan jämställas med en konsument kan försäkringsvillkor och
premiegrunder alltid ändras genom anmälningsförfarande.
Ändringarna tillämpas från följande årsförfallodag. Försäkringsbolaget ska
meddela om ändringarna och grunderna för dem senast en månad före
årsförfallodagen. Försäkringen fortlöper i ändrad form, såvida
försäkringstagaren inte skriftligen säger upp försäkringen.

Försäkringsbolaget säger skriftligen upp försäkringen utan obefogat
dröjsmål efter att ha fått vetskap om grund som berättigar till uppsägning.
Försäkringen upphör att gälla en månad efter att uppsägningsmeddelandet
har avsänts.

13.3.2 Uppsägningsförfarande
Om försäkringsbolaget vill ändra villkoren eller premierna eller andra
avtalsvillkor på andra grunder än de som anges ovan eller avlägsna en
kraftigt marknadsförd förmån från försäkringen, ska försäkringsbolaget säga
upp försäkringsskyddet att upphöra i slutet av försäkringsperioden.

Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen på grund av försummad
premiebetalning bestäms enligt punkt 3.3 i villkoren.
14.5 Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen vid
försäkringsperiodens slut
Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen så att den upphör i
slutet av försäkringsperioden. Ett skriftligt meddelande om uppsägning
sänds senast en månad före försäkringsperiodens slut.

Försäkringstagaren ska meddelas om uppsägningen och
försäkringsskyddets upphörande senast en månad före försäkringsperiodens
slut.
Denna villkorspunkt tillämpas inte på försäkringsavtal som ingåtts med
andra än juridiska personer som kan jämställas med en konsument.
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14.6 Försäkringsavtalet eller en del av avtalet upphör utan uppsägning
också
- om den försäkrade egendomen byter ägare. Försäkringsavtalet upphör
emellertid inte, om innehavaren av egendom som sålts på avbetalning
blivit ägare, då ett motorfordon med anledning av en rättshandling
övergår till försäkringstagaren och inte heller om egendomen övergår till
ett dödsbo. Då egendomen byter ägare är ett försäkringsskydd som
omfattar direkt sakskada emellertid i kraft till den nya ägarens fördel i 14
dagar, såvida han inte själv tagit en försäkring för egendomen.
Förmögenhetsförsäkringar och övriga tilläggsskydd som ansluter till
egendomsförsäkringen, såsom inlösningsskydd, bilserviceskydd,
kontinuitetsskydd och andra avbrottsförsäkringar,
rättsskyddsförsäkringar och ansvarsförsäkringar, är inte i kraft till den
nya ägarens fördel
- i slutet av den försäkringsperiod för vilken premien dessförinnan inte
betalats i sin helhet (skadeförsäkringar i enlighet med punkt 3.2 i
villkoren)
- när ett fordon anmäls till fordonsregistret som avställt tillsvidare och
dess registreringsskyltar återlämnas, eller när ett fordon anmäls till
fordonsregistret som slutligt taget ur trafik.

15 INFLATIONSSKYDD
Försäkringsbeloppen, maximiersättningarna, försäkringspremierna och
självriskerna är indexbundna, om en sådan bestämmelse ingår i
försäkringsavtalet. Också de övre gränserna för kostnadsposterna och
handläggningskostnaderna kan höjas så att de motsvarar förändringen i
index.
Ersättning utbetalas i enlighet med de försäkringsbelopp, maximiersättningar
och självrisker som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet.
16 VALUTABESTÄMMELSER
Om försäkringspremie, försäkringsersättning eller annan betalning erläggs i
utländsk valuta, används som omräkningskurs sälj- eller köpnoteringen för
debiteringsdagen.
17 TILLÄMPLIG LAG
På försäkringsavtalet tillämpas lagstiftningen i Finland.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATION OM BEHANDLINGEN AV PERSON- OCH SKADEUPPGIFTER
Vi behandlar våra kunders personuppgifter för skötseln av försäkringsärenden i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Uppgifterna
skaffas från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt och från offentliga register som förs av myndigheter samt
kreditupplysningsregistret. Vi kan använda kundregistret även vid marknadsföring till våra kunder samt spela in telefonsamtal för att säkerställa en trygg
skötsel av kundens ärenden. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje man utan kundens samtycke, såvida inte utlämnandet av uppgifterna grundar sig på
bestämmelse i lag.
För att förebygga försäkringsbrottslighet lämnas uppgifter om skador ut till försäkringsbolagens gemensamma datasystem, varifrån försäkringsbolagen i
samband med skaderegleringen kan kontrollera skador som anmälts till andra försäkringsbolag.
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