
Samtliga frågor ska besvaras av den försäkrade.�

SEB Life International
Placeringsskydd

Omfattande hälsodeklaration

Ja Nej1. Har du vårdats inneliggande på sjukhus någon gång under de senaste två åren?

Ja Nej2. Tar du nu eller har du under de senaste två åren blivit ordinerad någon receptbelagd medicin som du   
 använt i tre månader eller mer? (Du behöver inte uppge preventivmedel eller enstaka, korta

 antibiotikabehandlingar eller antihistaminbehandling)

Ja Nej3. Har du som hobby eller har du för avsikt att börja med eller pröva någon riskfylld aktivitet, så som   
 fallskärmshoppning eller motorsport?

Ja Nej4. Har du genomgått en minnesutredning?

Ref8162

Försäkrad
Namn Personbeteckning Längd (cm) Vikt (kg)

Om du svarar ja på någon av frågorna nedan ska du även besvara följdfrågorna nedan.

Har du nu eller har du tidigare haft något av följande tillstånd:

Ja Nej5. Hjärt- och kärlsjukdom, så som t.ex. hjärtinfarkt, kärlkramp, förmaksflimmer, stroke, TIA eller högt   
 blodtryck?

Ja Nej6. Cancer, elakartad tumör eller blodsjukdom?

Ja Nej7. Diabetes eller förhöjt blodsocker?

Ja Nej8. Lungsjukdom, som tex KOL?

Ja Nej9. Sjukdom i lever, njurar eller tarmar så som t.ex. hepatit, eller inflammatorisk tarmsjukdom?

Ja Nej10.Neurologisk eller reumatisk sjukdom som t.ex. MS, ALS eller reumatoid artrit?

Ja Nej11.Psykisk sjukdom som krävt sjukhusvård? Undersökning eller behandling av alkoholproblem eller har du  
 diskuterat dina alkoholvanor med en utbildad person inom hälso- och sjukvården?

Försäkringsnummer 
(endast existerande försäkringar) 

Ja NejRöker du? 

Uppge sjukdom, skada, handikapp eller symtom. Uppge var på kroppen samt om det avser höger eller vänster sida.

Kroppsdel                Sida

Om du har svarat ”ja” på någon av frågorna 1-11 lämna kompletterande information nedan:

När började sjukdomen/ symptomen? 

Månad/År  

Vilka tidsperioder har du varit helt eller delvis sjukskriven?

Månad/År 

Ange sjukvårdsinrättning och läkarens namn och adress.

Vilken vård/behandling har du fått? Uppge operation, strålbehandling, medicinering etc. Uppge vilket/vilka läkemedel, 
dosering samt receptskrivande läkare.

3
0

3
k-

0
-5

-1
8

/A
dd

U
nd

er
w

ri
tin

gQ
ue

st
/F

in
la

nd
/S

w
ed

is
h

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar 
under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Central Bank of Ireland. 
Registrerat i Republiken Irland. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone 
Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Registreringsnummer 
218391. Historisk utveckling är inte någon garanti för framtida resultat. Värdet på dina 
placeringar kan öka, men även minska. All information är korrekt på angivet datum 
augusti 2020 men innehållet kan komma att ändras.

Postadress: SEB Life International, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.       
Kundtjänst: +358 (0)800 9 0805 
(avgiftsfria nummer inom Finland). 
E-post: life.finland@seb.fi                                                                                            
Växel: +353 1 478 07 00
Fax: +353 1 487 07 04 

seb.ie



Ska du på kontroll igen? Om ”Ja”, när?

Månad/År  

Om du är helt återställd och utan symptom, uppge sedan när.

Månad/År 

Om du inte är helt återställd och utan symptom, vilka symtom kvarstår?

Övriga upplysningar du bör lämna (t.ex. vid högt blodtryck uppge senaste värde. Vid riskfyllda aktiviteter uppge vilken).

x

Försäkrads namnteckning

Dataskydd
Jag godkänner härmed att: (a) SEB Life International innehar, behandlar och använder information och personuppgifter i enlighet 
med försäkringsbolagets Integritetspolicy; samt (b) att sådan information och personuppgifter behandlas och används av behöriga 
personer. Om jag har gett SEB Life International tillgång till information eller personuppgifter för någon annan än mig, så bekräftar 
jag härmed följande; (i) att jag har överlämnat en kopia av försäkringsbolagets Integritetspolicy till gällande person/er; och (ii) att 
jag uppfyller alla krav och skyldigheter kring dataskyddregelverket som är tillämpliga på mig. Om den undertecknande är en juridisk 
person, anses den/de som undertecknar för den juridiska personen härmed försäkra att den/de har de nödvändiga befogenheterna 
att göra så och därmed binda den juridiska personen i fråga.

Namnförtydligande Datum

Försäkran
Jag, den försäkrade, tillkännager att ovannämnda uttalanden är sanna och fullständiga enligt min bästa kunskap och kännedom. Jag 
förstår att underlåtenhet att uppge ett väsentligt faktum eller att ge ofullständiga, felaktiga eller osanna uppgifter kan påverka rätten 
till förmåner och kan även utgöra ett skäl att avslå ersättningsansökan.

Jag förstår att Placeringsskyddet inte träder i kraft förrän SEB Life International har godkänt ansökan. Jag förstår även att om mitt, 
den försäkrades, hälsotillstånd förändras eller om jag söker medicinsk rådgivning innan Placeringsskyddet har trätt i kraft, måste 
dessa ändringar av omständigheterna meddelas till SEB Life International, som därefter har rätten att avslå ansökan. Jag har läst och 
förstått den skriftliga förklaringen om min rapporteringsskyldighet. 

Jag godkänner att läkare, hälso-och sjukvård, sjukhus, hälsovårdscentraler, kliniker, vårdgivare, psykiatriska mottagningar och privata 
hälsovårdsanrättningar samt andra försäkringsbolag och pensionsinstitut, som har undersökt och behandlat mig, kan ge information 
om mitt hälsotillstånd till SEB Life International som kan behövas gällande denna ansökan samt hanteringen av fordran.

Jag godkänner även att information om mig kan hämtas från offentliga källor. För att hämta nödvändig information kan SEB Life 
International överlämna uppgifter om mitt hälsotillstånd och identifierad information om min försäkring till ovannämnda parter. Vad 
gäller uppgifter från Folkpensionsanstalten gäller mitt samtycke endast Folkpensionsanstaltens uppgifter som behövs för att hantera 
denna fordranersättningsansökan. 

Jag godkänner att: (a) SEB Life International innehar, behandlar och använder informationen ovan som beskrivs i försäkringsbolagets 
integritetspolicy, vilken jag har läst och förstått; och (b) att sådan information och personuppgifter behandlas och används av 
behöriga personer.

Jag är införstådd med att min elektroniska underskrift av detta dokument har samma rättsliga effekt som en underskrift i original och 
är ett bevis på mitt samtycke och avsikt att vara juridiskt bunden till försäkringsvillkoren.

Observera
SEB Life International har rätt att säga upp en försäkring om:
1) Försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringens godkännande gav SEB Life International oriktiga eller bristfälliga   
 uppgifter uppsåtligen eller av sådan oaktsamhet som inte kan anses vara ringa och SEB Life International inte skulle ha godkänt   
 försäkringen med kännedom om det rätta sakförhållandet, 
2) Försäkringstagaren eller den livsförsäkrade har förfarit svikligen eller lämnat SEB Life International oriktiga eller bristfälliga   
 upplysningar som är av betydelse för bedömningen av försäkringsgivarens ansvar.
3)  Det i en omständighet som hänför sig till den försäkrade och som är av betydelse för bedömningen av försäkringsgivarens   
 ansvar har skett en förändring som ökar risken för skada och SEB Life International inte skulle ha godkänt försäkringen i det   
 fall att omständigheten skulle ha förelegat i förändrad form redan då försäkringen godkändes.

SEB Life International får även säga upp en personförsäkring, om
1)  den försäkrade uppsåtligen har framkallat försäkringsfallet, eller
2) den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har lämnat försäkringsgivaren oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av   
 betydelse för bedömningen av försäkringsgivarens ansvar.

Placeringsskyddet som lagts till försäkringen baserar sig på den information som avgetts i denna ansökan och det är därför av 
väsentlig betydelse att varje fråga besvaras noggrant och korrekt. Försäkringssökaren ansvarar för de givna svaren även när 
en annan person anger uppgifterna å försäkringssökarens vägnar. Oriktiga eller bristfälliga uppgifter kan leda till att SEB Life 
Internationals ansvar begränsas enligt lagen om försäkringsavtal.

Plats
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Försäkrads namnteckning

Namnförtydligande DatumPlats

Ja Nej
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