Villkor }r 2011 f¦r Betalskydd
Livskydd
Inledning
Dessa villkor g{ller i till{mpliga delar f¦r
livf¦rs{kring tecknad i
Fondf¦rs{kringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
organisationsnummer 516401-8243.
Ordlista
I villkoren finns ett antal fackord som inte
f¦rklaras d{r du finner dem i den l¦pande
texten. Vi har samlat f¦rklaringarna p} ett
st{lle, i ordlistan i avsnitt 5.

Gruppavtalet
SEB Kort AB 556574-6624, har med
Fondf¦rs{kringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
nedan kallat SEB Trygg Liv, tecknat avtal
om grupplivf¦rs{kring avseende kunder
med konto- och/eller kreditavtal hos SEB
Kort.
Parter
Parter {r dels f¦rs{kringstagaren, dels SEB
Trygg Liv.
Vem f}r teckna f¦rs{kringen?
F¦rs{kringstagaren ska vara en fysisk
person som {r kund hos SEB Kort eller hos
dotterbolag till SEB Kort som omfattas av
gruppavtalet och som {r beviljad ett kort
och/eller en kredit kopplad till ett konto
med privat betalningsansvar. Om flera
personer har kort kopplade till samma
konto kan endast den som enligt SEB Korts
regler {r huvudkortinnehavare teckna
f¦rs{kringen.
F¦rs{kringen utg¦r en del av Betalskydd
g{llande SEB Kort som ut¦ver Livskydd
inneh}ller f¦rs{kringsskydd vid hel
arbetsof¦rm}ga, arbetsl¦shet,
sjukhusvistelse och kritisk sjukdom.
Sistn{mnda f¦rs{kringsskydd tillhandah}lls
av Financial Insurance Company - Sweden.
F¦rs{kringen kan endast tecknas
tillsammans med ¦vriga delar av
Betalskydd g{llande SEB Kort.
Vem kan vara f¦rs{krad?
Fysisk person som fyllt 18 }r men inte 65 }r
och som inte {r pensionerad kan vara
f¦rs{krad. Vid tecknandet m}ste den som
ska vara f¦rs{krad vara bosatt i Sverige och
fullt arbetsf¦r och f}r inte ha fyllt 63 }r.
F¦rs{krad och f¦rs{kringstagaren ska vara
samma person.
Referens: Betr{ffande ''fullt arbetsf¦r'' se 5.
''Ordlista''.
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F¦rs{krat konto
F¦rs{kringen kan inte avse mer {n ett
konto. Vilket konto f¦rs{kringen avser
framg}r av f¦rs{kringsbeskedet.
Pants{ttning
F¦rs{kringen {r pantsatt till SEB Kort.
Referens: Se 3. ''Utbetalning''.
F¦ruts{ttning f¦r avtalets giltighet
F¦rs{kringsavtalet grundar sig p} de
uppgifter som f¦rs{kringstagaren
skriftligen eller p} annat s{tt enligt avtal
l{mnat till SEB Trygg Liv. F¦r
f¦rs{kringsavtalet g{ller vad som anges i
f¦rs{kringsbekr{ftelsen och de handlingar
som h¦r till denna. Vidare g{ller vad som
anges i dessa villkor.
Till{mpliga lagar
Huvudregel
F¦r f¦rs{kringsavtalet g{ller
f¦rs{kringsavtalslagen (2005:104) och
svensk allm{n lag i ¦vrigt.
Undantag
Tabellen visar undantag fr}n huvudregeln.
N{r f¦rs{kringstagaren ...
 inte {r svensk medborgare och
 har sin vanliga vistelseort i en ESS- stat
s} till{mpas lagen i ...
 Sverige, i den m}n det {r m¦jligt enligt
vad som stadgas om till{mplig lag f¦r
f¦rs{kringsavtal i den staten. I annat fall
till{mpas lagen i den staten.
Observera
Det {r f¦rh}llandet vid den tidpunkt n{r
f¦rs{kringsavtalet tr{ffas som {r avg¦rande
vid bed¦mningen av vilket lands lagar som
g{ller.
SEB Trygg Livs r{tt att {ndra villkoren
SEB Trygg Liv f¦rbeh}ller sig r{tten att
{ndra dessa villkor under f¦rs{kringstiden, i
den m}n detta blir n¦dv{ndigt med h{nsyn
till {ndrad lagstiftning, myndigheters
f¦reskrifter eller {ndrad lagtill{mpning. SEB
Trygg Liv har, f¦rutom i de fall som anges
s{rskilt i dessa villkor, {ven r{tt att {ndra
villkoren om {ndringen generellt sett kan
anses vara gynnsam f¦r f¦rs{kringstagarna
eller om de allm{nna f¦ruts{ttningarna
f¦r{ndras p} s} s{tt att villkors{ndringen
kan anses sakligt befogad med h{nsyn till
f¦rs{kringens art eller n}gon annan s{rskild
omst{ndighet. En s}dan {ndring av
villkoren tr{der i kraft en m}nad efter det
att SEB Trygg Liv skickat information till
f¦rs{kringstagaren om {ndringen samt de
nya villkoren, eller den tidigare tidpunkt
som f¦ljer av lag. En {ndring som generellt
kan anses vara obetydlig eller gynnsam f¦r
f¦rs{kringstagarna f}r genomf¦ras utan att
f¦rs{kringstagarna informeras om detta
s{rskilt.

SEB Trygg Liv har {ven r{tt att till{mpa nya
f¦rs{kringsvillkor f¦r f¦rs{kringen i
samband med att f¦rs{kringen f¦rnyas.
Principen f¦r vinstdelning
F¦rs{kringstagaren har inte n}gon r{tt till
del i den vinst som kan uppst} genom
f¦rs{kringsr¦relsen.
Flytt till annan f¦rs{kringsgivare
F¦rs{kringstagaren har inte r{tt att flytta
sitt f¦rs{kringsavtal
Skaderegister
SEB Trygg Liv har r{tt att registrera
anm{lda skador med anledning av detta
f¦rs{kringsavtal i ett
skadeanm{lningsregister (GSR) som {r
gemensamt f¦r f¦rs{kringsbranschen.
N{r intr{der SEB Trygg Livs ansvar?
Under f¦ruts{ttning att ett f¦rs{kringsavtal
blir g{llande mellan SEB Trygg Liv och
f¦rs{kringstagaren, intr{der SEB Trygg Livs
ansvar dagen efter den dag d}
f¦rs{kringstagaren ans¦kte om
f¦rs{kringen eller antog ett anbud fr}n SEB
Trygg Liv.
Undantag: Om det framg}r av
ans¦kningshandlingarna eller p} annat s{tt
att f¦rs{kringsavtalet ska b¦rja g{lla vid en
senare tidpunkt {n vad som framg}r ovan,
intr{der SEB Trygg Livs ansvar vid den
tidpunkten. Om det av
ans¦kningshandlingarna eller p} annat s{tt
framg}r att en f¦ruts{ttning f¦r SEB Trygg
Livs ansvar {r att den f¦rsta premien
betalas, intr{der SEB Trygg Livs ansvar
enligt ovan, dock tidigast dagen efter den
dag d} premien betalats.
N{r upph¦r f¦rs{kringen att g{lla?
F¦rs{kringstagaren har r{tt att n{r som
helst s{ga upp f¦rs{kringen att genast
upph¦ra. Om gruppavtalet upph¦r p}
grund av upps{gning av SEB Trygg Liv
upph¦r f¦rs{kringen att g{lla en m}nad
efter det att meddelande om upps{gningen
har skickats ut till f¦rs{kringstagaren. Om
gruppavtalet upph¦r p} grund av
upps{gning av SEB Kort upph¦r
f¦rs{kringen tidigast en m}nad efter det att
upps{gningen kom till SEB Trygg Liv.
F¦rs{kringen upph¦r {ven vid utg}ngen av
den m}nad d} f¦rs{kringstagaren inte
l{ngre har det konto som f¦rs{kringen
avser och som framg}r av
f¦rs{kringsbekr{ftelsen. Om det
ursprungliga kontot inom 30 dagar fr}n
upph¦randet ers{tts med ett nytt kontooch/eller kreditavtal med SEB Kort till vilket
Betalskydd kan anslutas forts{tter dock
f¦rs{kringen att g{lla och avser d} det nya
kontot. F¦rs{kringen upph¦r ocks} vid
upps{gning av ¦vriga delar av Betalskydd
g{llande SEB Kort, om inte upps{gningen
sker med anledning av den f¦rs{krades
pensionering f¦re 65 }rs }lder.

Efterskydd och forts{ttningsf¦rs{kring
P} grund av f¦rs{kringens art f¦religger
inte n}gon r{tt till efterskydd och
forts{ttningsf¦rs{kring.
F¦rs{kringstagarens r{tt att f¦rfoga ¦ver
f¦rs{kringen
F¦rs{kringstagaren har r{tt att f¦rfoga ¦ver
f¦rs{kringen i den m}n det framg}r av
f¦rs{kringsavtalet och villkoren i ¦vrigt.
Meddelande om pensionering
F¦rs{kringstagaren ska meddela
f¦rs{kringsbolaget om den f¦rs{krade g}r i
pension f¦re 65 }rs }lder.

F¦rs{kringstagarens skyldighet att
betala premie
F¦rs{kringstagarens skyldighet n{r det
g{ller att uppr{tth}lla f¦rs{kringsavtalet
best}r i att betala premien enligt
f¦rs{kringsavtalet p} det s{tt som
f¦rs{kringsavtalet anger.
Ber{kning av premie
Premien best{ms f¦r en m}nad i taget och
omr{knas bl.a. med h{nsyn till utest}ende
saldo eller kredit per den n{rmast
f¦reg}ende arbetsdagen f¦re den dag d}
SEB Kort ¦vers{nder faktura avseende det
konto som f¦rs{kringen avser. Premien
best{ms {ven med hj{lp av antaganden om
framtida avkastning, f¦rs{kringsrisker och
driftskostnader. SEB Trygg Liv har r{tt att
{ndra antagandena l¦pande. Vid
omr{kningen har SEB Trygg Liv r{tt att
{ndra premien.
N{r ska premien betalas?
Premien ska betalas senast p} den i
fakturan, eller p} annat s{tt, angivna
f¦rfallodagen.
Utebliven eller f¦rsenad betalning
Om premien inte betalas i r{tt tid har SEB
Trygg Liv r{tt att s{ga upp f¦rs{kringen till
upph¦rande. Upps{gningen f}r verkan 14
dagar efter den dag d} upps{gningen
avs{ndes, om inte premien betalas inom
denna frist.
$terupplivning
Om dr¦jsm}let inte avser f¦rsta premien
och premien betalas inom tre m}nader fr}n
det att upps{gningen f}tt verkan,
}terupplivas f¦rs{kringen till att g{lla enligt
sin tidigare omfattning fr}n och med dagen
efter den dag d} premien betalas. Om
f¦rs{kringstagaren beg{r att en f¦rs{kring,
som p} grund av dr¦jsm}l med
premiebetalning upph¦rt att g{lla, ska
}terupplivas, har SEB Trygg Liv r{tt att ta ut
en s{rskild avgift f¦r att genomf¦ra
}terupplivningen av f¦rs{kringen.
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SEB Trygg Liv fastst{ller
}terupplivningsavgiften l¦pande.
Avgift f¦r s{rskild underr{ttelse vid
obetald premie
Den f¦rs{krade eller en innehavare av
pantr{tt i f¦rs{kringen kan beg{ra en
s{rskild underr{ttelse fr}n SEB Trygg Liv f¦r
det fall att f¦rs{kringen s{gs upp p} grund
av obetald premie. SEB Trygg Liv har r{tt
att ta ut en avgift i samband med en s}dan
beg{ran och/ eller i samband med att dessa
underr{ttelser skickas till den som beg{rt
det. SEB Trygg Liv kan beg{ra att avgiften
erl{ggs s{rskilt av f¦rs{kringstagaren, den
f¦rs{krade, panthavaren eller
f¦rm}nstagaren. SEB Trygg Liv fastst{ller
avgiften f¦r s{rskild underr{ttelse l¦pande.
Dr¦jsm}lsr{nta
Om en premie inte betalas p} f¦rfallodagen
har SEB Trygg Liv r{tt att kr{va
dr¦jsm}lsr{nta enligt r{ntelagen
(1975:635).

R{tt till ers{ttning
F¦rs{kringsbeloppet utbetalas om den
f¦rs{krade avlider f¦re fyllda 65 }r
(d¦dsfallskapital).
S{rskild begr{nsning avseende r{tten till
ers{ttning
Om ers{ttning avseende s.k. kritisk sjukdom tidigare har l{mnats fr}n samma
Betalskydd d{r f¦rs{kringen ing}r l{mnas
inte n}gon ers{ttning fr}n f¦rs{kringen f¦r
d¦dsfall som orsakats av samma sjukdom
som f¦ranledde ers{ttningen avseende
kritisk sjukdom.
Vad betalas ut?
Det {r det avtalade f¦rs{kringsbeloppet
som betalas ut med h{nsyn tagen till
eventuell neds{ttning och begr{nsning.
F¦rs{kringsbeloppet motsvarar det
utest}ende saldot inklusive eventuell
upplupen r{nta p} det konto som
f¦rs{kringen avser och som framg}r av
f¦rs{kringsbeskedet. Det saldo och den
r{nta som beaktas {r saldot och r{ntan per
dagen f¦re f¦rs{kringsfallet, dock med de
begr{nsningar som framg}r nedan.
Begr{nsning av f¦rs{kringsbeloppet
D¦dsfallskapitalet f}r vara h¦gst 100.000
kronor. Om den f¦rs{krade omfattas av
flera Betalskydd som avser konto hos SEB
Kort g{ller att det sammanlagda
d¦dsfallskapitalet som utbetalas fr}n dessa
f¦rs{kringar f}r uppg} till h¦gst 300.000
kronor.
Beg{ran om utbetalning
Den som beg{r utbetalning ska styrka sin
r{tt till beloppet och i ¦vrigt f¦lja SEB

Trygg Livs anvisningar om medverkan i
utredning av f¦rs{kringsfallet. Anm{lan om
den f¦rs{krades d¦dsfall ska g¦ras
skriftligen till SEB Trygg Liv eller den SEB
Trygg Liv anvisar snarast m¦jligt. De
handlingar och ¦vriga upplysningar som har
betydelse f¦r bed¦mningen av SEB Trygg
Livs ansvarighet ska anskaffas och skickas
in utan n}gon kostnad f¦r SEB Trygg Liv.
Medgivande att beg{ra in upplysningar
Om SEB Trygg Liv beg{r det, ska den
f¦rs{krade l{mna sitt medgivande till att
SEB Trygg Liv beg{r in upplysningar fr}n
nuvarande, tidigare och blivande
arbetsgivare samt l{kare, sjukhus, n}gon
annan v}rdinr{ttning, GSR,
f¦rs{kringskassan eller n}gon annan
f¦rs{kringsinr{ttning, detta f¦r att kunna
bed¦ma sin ansvarighet.
Neds{ttning av ers{ttning
Om en ers{ttningsber{ttigad inte f¦ljer
f¦rs{kringsvillkoren eller s{rskilt l{mnade
anvisningar n{r det g{ller tidpunkten f¦r
anm{lan om f¦rs{kringsfall och medverkan
i utredning av f¦rs{kringsfallet och SEB
Trygg Livs ansvar och f¦rsummelsen leder
till skada f¦r SEB Trygg Liv, har SEB Trygg
Liv r{tt att s{tta ned ers{ttningen till denne
efter vad som {r sk{ligt.
Mottagare
F¦rs{kringsbeloppet utbetalas till
panthavaren. Om det finns flera Betalskydd
kopplade till konton hos SEB Kort och de
totala f¦rs{kringsbeloppen p} grund av
begr{nsningarna under ''Begr{nsning''
ovan understiger totala utest}ende saldon
eller krediter avr{knas f¦rs{kringsbeloppen
gentemot dessa i den ordning som
panthavaren best{mmer. Om
f¦rs{kringsbeloppet {r st¦rre {n den totala
kapitalskulden j{mte upplupen r{nta och
kostnader per utbetalningsdagen utbetalas
¦verskjutande belopp till
f¦rs{kringstagarens d¦dsbo.
Referens: Betr{ffande panthavaren, se
1. ''Pants{ttning''. Betr{ffande begr{nsning
av f¦rs{kringsbelopp se ''Begr{nsning''
ovan under denna punkt.
Tidpunkt f¦r utbetalning
Utbetalning ska ske senast en m}nad efter
det att den som g¦r anspr}k p}
utbetalningen har fullgjort sina skyldigheter
enligt ovan. Om en utbetalning beg{rs och
det finns anledning att utreda om n}gon
uppgift som lagts till grund f¦r
f¦rs{kringsavtalet varit oriktig eller
ofullst{ndig, beh¦ver SEB Trygg Liv dock
inte g¦ra utbetalningen f¦rr{n en m}nad
efter det att utredningen har avslutats.
Utredningen ska bedrivas skyndsamt.
Motsvarande g{ller om en utbetalning
beg{rs och det finns anledning att utreda
om SEB Trygg Livs betalningsskyldighet och
mot vem denna ska fullg¦ras.

R{ntebest{mmelser
Sker utbetalning senare {n vad som
framg}r ovan betalar SEB Trygg Liv
dr¦jsm}lsr{nta enligt r{ntelagen
(1975:635).
Utbetalning
R{ntan betalas ut samtidigt som
f¦rs{kringsbeloppet. Om den r{nta som ska
betalas ut {r mindre {n en halv procent av
ett prisbasbelopp betalas dock inte n}gon
r{nta ut.
Preskription
R{tten till utbetalning preskriberas i
enlighet med f¦rs{kringsavtalslagen
(2005:104). Detta inneb{r f¦r n{rvarande
f¦ljande. Den som vill g¦ra anspr}k p}
f¦rs{kringsers{ttning ska v{cka talan vid
domstol inom tre }r fr}n det att denne fick
k{nnedom om att anspr}ket kunde g¦ras
g{llande. Talan ska i vart fall v{ckas inom
tio }r fr}n det att anspr}ket tidigast kunnat
g¦ras g{llande. Om anspr}k har gjorts till
f¦rs{kringsbolaget inom denna tid {r
fristen f¦r att v{cka talan alltid minst sex
m}nader fr}n det att f¦rs{kringsbolaget
tagit slutlig st{llning till anspr}ket.

Force majeure
SEB Trygg Liv {r inte ansvarigt f¦r en s}dan
skada som beror p} lagbud, myndighets
}tg{rd, krigsh{ndelse eller terrorhandling
eller n}gon annan liknande omst{ndighet.
SEB Trygg Liv {r inte heller ansvarigt f¦r en
skada som beror p} strejk, blockad, bojkott,
lockout eller annan liknande omst{ndighet,
{ven om SEB Trygg Liv sj{lvt vidtar eller {r
f¦rem}l f¦r n}gon s}dan konflikt}tg{rd.
Vidare {r SEB Trygg Liv inte skyldigt att i
andra fall ers{tta en skada som uppst}r,
om SEB Trygg Liv har varit normalt
aktsamt.
Inskr{nkningar i f¦rs{kringens giltighet
Vid sj{lvmord, flygning, s{rskilt riskfylld
verksamhet, vistelse utomlands, krig och
politiska oroligheter eller atomk{rnprocess
g{ller s{rskilda best{mmelser om
f¦rs{kringens giltighet. Dessa
best{mmelser anges nedan.
Inskr{nkningen i f¦rs{kringens giltighet
h{vs helt eller delvis, om parterna tr{ffar
ett s{rskilt avtal om detta. Premier som har
betalats under f¦rs{kringstiden }terbetalas
inte.
1. Sj{lvmord
Innan ett }r f¦rflutit fr}n det att
f¦rs{kringen tr{dde i kraft g{ller
f¦rs{kringen vid den f¦rs{krades sj{lvmord
om det m}ste antas att f¦rs{kringen
tecknades utan tanke p} sj{lvmordet. Om
en f¦rs{kring har f¦rnyats, r{knas
ett}rstiden fr}n dagen f¦r det f¦rsta
avtalet.
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2. Flygning
Om den f¦rs{krade {r passagerare, g{ller
f¦rs{kringen vid alla slag av flygningar. Om
den f¦rs{krade {r f¦rare eller har n}gon
annan funktion ombord g{ller f¦rs{kringen
inte f¦r den f¦rs{krades d¦dsfall som
intr{ffar till f¦ljd av milit{r flygning,
avancerad flygning, yrkesm{ssig
provflygning eller - utom Europa - bruks-,
skol- eller privatflygning.
3. S{rskilt riskfylld verksamhet
F¦rs{kringen g{ller inte f¦r den f¦rs{krades
d¦dsfall som beror p} att den f¦rs{krade
deltagit i sport, idrotts-, {ventyrs-,
expeditions eller annan riskfylld
syssels{ttning, som inte kan anses som
motions eller fritidssyssels{ttning i normal
omfattning och intensitet. Exempel p}
s}dana syssels{ttningar {r n{r den
f¦rs{krade.
 ut¦var verksamhet som stuntman eller
luftakrobat
 ut¦var bergskl{ttring, dykning, fallsk{rmshoppning, ballong-, glid- eller
drakflygning eller liknande verksamhet
 deltar i motorfordonst{vling p} bana
eller tr{ning inf¦r s}dan t{vling, om den
f¦rs{krade, eller f¦retag som den
f¦rs{krade helt eller delvis {ger, uppb{r
inkomst av verksamheten
 ut¦var boxning, kampsport eller d{rmed
j{mf¦rbar ut¦vning
 ut¦var s{rskild riskfylld yrkesverksamhet,
s}som livvakt eller liknande
 ut¦var fotboll, amerikansk fotboll, rugby,
bandy, innebandy, basketboll, handboll
eller ishockey, om den f¦rs{krade
ut¦vade idrotten i n}gon av de tv}
h¦gsta divisionerna och har eller har haft
inkomst p} grund av denna
 ut¦var utf¦rs}kning p} elitniv}, om den
f¦rs{krade har eller har haft inkomst p}
grund av denna
4. Krigstillst}nd i Sverige
Vid krigstillst}nd i Sverige g{ller s{rskild
lagstiftning i fr}ga om SEB Trygg Livs
ansvarighet och r{tt att ta ut till{ggspremie
(krigspremie).
5. Deltagande i fr{mmande krig eller
politiska oroligheter utom Sverige
F¦rs{kringen g{ller inte f¦r den f¦rs{krades
d¦dsfall som intr{ffar d} den f¦rs{krade
deltar i krig, som inte sammanh{nger med
krigstillst}nd i Sverige, eller i politiska
oroligheter utanf¦r Sverige. F¦rs{kringen
g{ller inte heller f¦r d¦dsfall som intr{ffar
inom ett }r efter s}dant deltagande och
som kan anses ha orsakats av kriget eller
oroligheterna. Deltagande i ett FN-uppdrag
r{knas inte som deltagande i krig eller
politiska oroligheter.
6. Vistelse utom Sverige vid krig eller
krigsliknande oroligheter
F¦rs{kringen g{ller inte f¦r den f¦rs{krades
d¦dsfall som kan anses ha orsakats

av krig, som inte h{nger samman med
krigstillst}nd i Sverige, eller av
krigsliknande politiska oroligheter och som
intr{ffar d} den f¦rs{krade, utan att delta i
kriget eller oroligheterna, vistas utanf¦r
Sverige i ett omr}de d{r s}dana
f¦rh}llanden r}der. F¦rs{kringen g{ller inte
heller f¦r d¦dsfall som intr{ffar inom ett }r
efter en s}dan vistelse och som kan anses
ha orsakats av kriget eller oroligheterna.
Om kriget eller oroligheterna bryter ut
medan den f¦rs{krade vistas i omr}det
g{ller inskr{nkningen inte under de tre
f¦rsta m}naderna d{refter. Inskr{nkningen
g{ller inte f¦r en f¦rs{krad som deltar i ett
FN-uppdrag eller annat organiserat
humanit{rt hj{lparbete, om d¦dsfallet
intr{ffar efter det att tre }r f¦rflutit fr}n den
tidpunkt d} f¦rs{kringen tr{dde i kraft eller
senast }terupptogs.
7. Atomk{rnprocess
F¦rs{kringen g{ller inte f¦r den f¦rs{krades
d¦dsfall, som intr{ffar till f¦ljd av
atomk{rnprocess, till exempel
k{rnklyvning, k{rnsammansm{ltning eller
radioaktivt s¦nderfall.
Oriktiga eller ofullst{ndiga uppgifter
F¦rs{kringstagaren och den f¦rs{krade {r
enligt f¦rs{kringsavtalslagen (2005:104)
skyldiga att p} beg{ran av
f¦rs{kringsbolaget l{mna upplysningar som
kan ha betydelse f¦r fr}gan om en
f¦rs{kring ska meddelas, utvidgas eller
f¦rnyas. I lagen regleras konsekvenserna av
att n}gon av dem l{mnar n}gon uppgift
som {r oriktig eller ofullst{ndig.
Svikligt f¦rfarande m.m.
Om f¦rs{kringstagaren f¦rfarit svikligt eller
i strid mot tro och heder, {r
f¦rs{kringsavtalet ogiltigt. Premier som har
betalats under f¦rs{kringstiden }terbetalas
inte.
Oriktiga uppgifter i ¦vrigt
Om f¦rs{kringstagaren eller den f¦rs{krade
annars upps}tligen eller av oaktsamhet
som inte {r ringa l{mnat oriktiga eller
ofullst{ndiga uppgifter av betydelse g{ller
f¦ljande. Om SEB Trygg Liv med k{nnedom
om det r{tta f¦rh}llandet inte till n}gon del
skulle ha tr{ffat f¦rs{kringsavtal med
f¦rs{kringstagaren, ger f¦rs{kringen inte
n}gon r{tt till ers{ttning. Premier som har
betalats under f¦rs{kringstiden }terbetalas
inte.
Oriktiga uppgifter vid f¦rs{kringsfall
Om den f¦rs{krade eller n}gon annan som
beg{r ers{ttning efter ett f¦rs{kringsfall
upps}tligen eller av grov v}rdsl¦shet
oriktigt har uppgivit eller f¦rtigit eller dolt
n}got av betydelse f¦r bed¦mningen av
r{tten till ers{ttning, kan ers{ttningen till
denne s{ttas ned efter vad som {r sk{ligt
med h{nsyn till omst{ndigheterna.

S} g¦r du
V}r str{van {r givetvis att du som kund
alltid ska vara n¦jd med oss. Skulle du {nd}
k{nna dig missn¦jd vill vi g{rna att du
kontaktar oss. Kanske handlar det om ett
rent missf¦rst}nd eller att all fakta inte har
kommit fram. En ny kontakt {r ofta
tillr{cklig f¦r att klara ut problemet. R{cker
inte detta {r du alltid v{lkommen att v{nda
dig till:
Kundrelationer, SEB Trygg Liv, 106 40
Stockholm, 0771-785 100. Du har ocks}
m¦jlighet att kontakta andra forum utanf¦r
SEB Trygg Liv.
Konsumentv{gledaren i din hemkommun
l{mnar kostnadsfritt information och r}d i
bank- och f¦rs{kringsfr}gor.
Konsumenternas F¦rs{kringsbyr},
Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon
08-22 58 00, fax 08-24 88 91,
www.konsumenternasforsakringsbyra. se,
l{mnar kostnadsfritt upplysningar och r}d i
f¦rs{kringsfr}gor.
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Personf¦rs{kringsn{mnden,
Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon
08-522 787 20.
Personf¦rs{kringsn{mnden avger p}
beg{ran av f¦rs{kringstagare i egenskap av
konsumentr}dgivande yttrande i tvister
mellan f¦rs{kringstagare och
f¦rs{kringsbolag inom sjuk-, olycksfallsoch livf¦rs{kring i de fall d{r det kr{vs
medicinska bed¦mningar.
Allm{nna reklamationsn{mnden
(ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, telefon
08-508 860 00, fax 08-508 860 01,
www.arn.se
ARN {r en statlig myndighet som fungerar
ungef{r som en domstol och har som
huvuduppgift att pr¦va tvister mellan
konsumenter och n{ringsidkare. Anm{lan
g¦rs av konsumenten. ARN l{mnar
rekommendationer p} hur en tvist b¦r
l¦sas. ARN l{mnar dock inte r}dgivning i
enskilda fall. ARN pr¦var inte heller tvister
som r¦r f¦rs{kring, i den m}n tvisten r¦r
tecknande och bibeh}llande av
f¦rs{kringen eller livf¦rs{krings{renden d{r
pr¦vningen avser medicinska bed¦mningar.
En eventuell anm{lan till ARN m}ste

g¦ras inom sex m}nader fr}n det att SEB
Trygg Liv slutligen avvisat ditt krav.
Slutligen kan ett {rende alltid h{nskjutas till
r{ttslig pr¦vning vid allm{n domstol. F¦r
det fall du har nekats att teckna eller f¦rnya
en f¦rs{kring i SEB Trygg Liv eller om SEB
Trygg Liv helt eller delvis har sagt upp en
f¦rs{kring i f¦rtid m}ste en eventuell talan i
allm{n domstol v{ckas inom sex m}nader
fr}n det att SEB Trygg Liv slutgiltigt
meddelat sitt beslut. Ytterligare information
om domstolsv{sendet kan du f} av
Domstolsverket, 551 81 J¦nk¦ping, telefon
036-15 53 00, fax 036-16 57 21, www.dv.se.

Dessa f¦rs{kringsvillkor g{ller f¦r dig som
{r beviljad ett kort och/eller en kredit
kopplat till ett konto med privat
betalningsansvar hos SEB Kort. I dessa
villkor redovisas inneh}llet i det
f¦rs{kringsskydd som SEB Kort har
f¦rmedlat till dig som anslutits till
f¦rs{kringsskyddet genom ans¦kan eller p}
annat s{tt.
Sammanfattande information om din
f¦rs{kring
F¦rs{kringen kan l{mna ers{ttning f¦r
konto- och/eller kreditavtalets
m}nadsbetalningar, r{nta och amortering,
om du skulle drabbas av hel
arbetsof¦rm}ga, sjukhusvistelse eller
arbetsl¦shet till f¦ljd av arbetsbrist. Vid
kritisk sjukdom l¦ser f¦rs{kringen din skuld
till SEB Kort. Nedan finner du ett f¦renklat
schema ¦ver hur f¦rs{kringen fungerar.

1. F@RUTS#TTNINGAR F@R TECKNANDE
OCH GILTIGHET AV F@RS#KRING
F¦rs{kringen kan tecknas av dig som:
‘ {r bosatt i Sverige, Norge eller Danmark,
‘ som {r beviljad ett kort och/eller en
kredit kopplat till ett konto med privat
betalningsansvar hos SEB Kort
‘ ans¦ker om f¦rs{kring och f}r skriftligt
besked om att f¦rs{kring beviljats,
‘ har fyllt 18 }r men inte 63 }r.
F¦rs{kringen g{ller tills den f¦rs{krade
fyllt 65 }r
‘ har en tillsvidareanst{llning om minst 17
timmar per vecka eller {r
egenf¦retagare,
‘ {r fullt frisk och fullt arbetsf¦r,
‘ inte har k{nnedom om allvarlig sjukdom,
sjukdomstillst}nd, skada eller
f¦rest}ende sjukskrivning,
‘ inte {r medveten om f¦rest}ende varsel
om upps{gning eller arbetsl¦shet.
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Konvertering, dvs nytt kort kopplat till
samma konto - och/eller kreditavtal med
SEB Kort eller med SEB Kort n{rst}ende
bolag och som uppr{ttas inom en
premieperiod, dvs inom 30 dagar, i
samband med att ett befintligt kort
avslutas resulterar inte att f¦rs{kringen blir
uppsagd, varvid den f¦rs{krade skall p}
nytt uppfylla en kvalificeringsperiod.
F¦r det fall du byter kort fr}n en korttyp till
en annan, ¦verf¦rs ditt Betalskydd utan att
du beh¦ver avge ny h{lsodeklaration,
varvid du p} nytt skall uppfylla en ny
kvalificeringsperiod.
Ovanst}ende f¦ruts{tter att det {r m¦jligt
att ansluta Betalskydd till ditt nya kort.
2. VAD F@RS#KRINGEN G#LLER F@R
2.1 F¦rs{kringsskyddet omfattar
nedanst}ende h{ndelser som intr{ffar
under f¦rs{kringsperioden:

‘ Hel arbetsof¦rm}ga och arbetsl¦shet
som intr{ffar i Sverige, Norge eller
Danmark,
‘ Hel arbetsof¦rm}ga som intr{ffar
utomlands om arbetsgivaren {r svensk
eller om arbetsf¦rh}llandet omfattas av
svensk lag,
‘ Sjukhusvistelse (f¦r egenf¦retagare) i
Sverige eller utomlands,
‘ Kritisk sjukdom i Sverige eller utomlands
2.2 Allm{nna begr{nsningar
F¦rs{kringsskyddet omfattar inte:
‘ Skada som har samband med krig,
krigsliknande tillst}nd, inb¦rdeskrig,
revolution, terroristattacker eller uppror.
‘ Skada som har samband med alkohol
eller narkotikabruk,
‘ Skada som uppkommit i samband med
att den f¦rs{krade utf¦rt eller medverkat
till brottslig handling,

‘ Skada som {r en f¦ljd av den f¦rs{krades
grovt v}rdsl¦sa beteende,
‘ Skada som har samband med
atomk{rnprocess, t ex
k{rnklyvning, k{rnsammanslagning eller
radioaktivt s¦nderfall.
3. F@RS#KRINGSPERIOD
F¦rs{kringsavtalet b¦rjar g{lla n{r det
tecknas enligt reglerna i punkt 1 och g{ller
under f¦ruts{ttning att premien betalas
senast p} f¦rfallodagen.
F¦rs{kringen g{ller f¦r en m}nad i taget
och f¦rnyas automatiskt varje m}nad om
den inte s{gs upp eller upph¦r enligt nedan.
F¦rs{kringen upph¦r om:
‘ Du, Genworth Financial eller
kreditgivaren har sagt upp f¦rs{kringen
enligt reglerna i punkt 6.
‘ Konto - och/eller Kreditavtalet har
upph¦rt p} grund av upps{gning eller
annan grund.
‘ Du har fyllt 65 }r eller avlidit
dessf¦rinnan.
‘ Du har g}tt i n}gon form av pension eller
uppb{r motsvarande ers{ttning.
‘ Du har f}tt ers{ttning fr}n Kritisk
sjukdom.
Genworth f¦rbeh}ller sig r{tten att inte
erbjuda efterskydd och
forts{ttningsf¦rs{kring till dig p} grund av
f¦rs{kringens art enligt
F¦rs{kringsavtalslagen (SFS 2005:104).
4. ERS#TTNINGSBELOPP
Den sammanlagda, maximala ers{ttningen
som utbetalas enligt denna f¦rs{kring, och
eventuell annan f¦rs{kring som
tillhandah}llits av SEB Kort p} uppdrag av
F¦rs{kringsgivaren f¦r en
f¦rs{kringsh{ndelse {r 100 000 kr. Totalt
kan f¦rs{kringen l{mna ers{ttning med 300
000 kr.
Ers{ttningsbeloppet ska reglera r{nta och
amortering och t{cka utest}ende saldo.
5. PREMIE
Premien debiteras m}nadsvis i efterskott.
Du ska betala premien f¦r f¦rs{kringen
senast p} f¦rfallodagen till SEB Kort.
Dr¦jsm}l med premien kan medf¦ra att
f¦rs{kringen upph¦r i enlighet med
reglerna i punkt 6. Premien ber{knas som
en procentsats av utest}ende saldo.
F¦rs{kringsgivaren f¦rbeh}ller sig r{tten
att {ndra premien. Premie{ndring tr{der
ikraft vid den m}nadsdebitering som
infaller n{rmast 14 dagar efter det att
meddelande om {ndring {gt rum.
6. UPPS#GNING OCH $NGERR#TT
6.1 Din r{tt att s{ga upp f¦rs{kringen
Du kan s{ga upp f¦rs{kringen n{r som
helst med omedelbar verkan eller fr}n den
tid du anger.

De f¦rsta 30 dagarna av f¦rs{kringens
giltighetstid kan f¦rs{kringen s{gas upp via
telefon utan kostnad - detta {r din
}ngerr{tt. Annan upps{gning g¦r du
skriftligen till SEB Kort med adress Magnus
Ladul}sgatan 2, 103 83 STOCKHOLM, eller
e-post: betalskyddÖseb.se
6.2 F¦rs{kringsgivarens r{tt till
upps{gning
F¦rs{kringsgivaren har r{tt att s{ga upp
f¦rs{kringsavtalet till upph¦rande vid
f¦rs{kringsperiodens utg}ng, angiven i
punkt 3 ovan.
F¦rs{kringsgivaren har r{tt att s{ga upp
f¦rs{kringsavtalet tio dagar efter att du har
f}tt skriftligt meddelande fr}n kreditgivaren
att kreditgivaren, oavsett sk{l f¦r
upps{gning f¦rutsatt att det {r avtalsenligt,
sagt upp konto - och/eller kreditavtalet.
F¦rs{kringsgivaren har vidare r{tt att s{ga
upp avtalet om f¦rs{kringsgivaren
dessf¦rinnan har meddelat dig att du {r i
dr¦jsm}l med betalning av premien. Om
f¦rs{kringsgivaren s{ger upp f¦rs{kringen
p} grund av utebliven premiebetalning ska
ett meddelande om upps{gning skickas till
dig. Upps{gningen f}r verkan 30 dagar
efter att f¦rs{kringsgivaren skickat ett
s}dant meddelande till dig s}vida inte
premien betalas inom denna tid.
F¦rs{kringen kan tr{da }ter i kraft om
premien betalas inom 90 dagar fr}n
f¦rfallodagen. F¦rs{kringsgivaren
f¦rbeh}ller sig r{tten att inte erbjuda vidare
}terupplivning till dig p} grund av
f¦rs{kringens art enligt FAL.

7. HEL ARBETSOF@RM$GA
F¦rs{kringen kan l{mna ers{ttning om du
under f¦rs{kringsperioden p} grund av
sjukdom eller olycksfall {r helt f¦rhindrad
att utf¦ra ditt arbete som tillsvidareanst{lld
eller arbete som egenf¦retagare. Du f}r
inte heller ha n}got annat
inkomstbringande arbete och du ska
kontrolleras regelbundet av legitimerad
l{kare f¦r sjukdomen eller kroppsskadan.
7.1 Undantag och begr{nsningar
F¦rs{kringen omfattar inte:
‘ hel arbetsof¦rm}ga som intr{der inom
kvalificeringsperioden som {r 30 dagar;
‘ sjukdom, sjukdomstillst}nd eller skada,
som du k{nde till inom tolv m}nader
n{rmast f¦re f¦rs{kringens tecknande;
‘ hel arbetsof¦rm}ga som beror p}
alkohol-, l{kemedels-, narkotikamissbruk
eller sj{lvf¦rv}llad kroppsskada;
‘ hel arbetsof¦rm}ga som beror p} psykisk
sjukdom, psykiska besv{r eller
stressrelaterad sjukdom, exempelvis
depression, stress eller krisreaktion
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‘ hel arbetsof¦rm}ga som beror p} komplikationer vid graviditet och som av
specialist inte betraktas som normal
graviditet.
‘ hel arbetsof¦rm}ga till f¦ljd av kirurgiska
ingrepp och medicinska behandlingar
som inte {r medicinskt n¦dv{ndiga.
‘ n{r ers{ttning f¦r arbetsl¦shet betalas
fr}n denna f¦rs{kring.
‘ s}dan Kritisk Sjukdom f¦r vilken
ers{ttning redan har l{mnats enligt
punkt 16.
7.2 Ers{ttningsregler
F¦rs{kringen l{mnar ers{ttning fr}n och
med den 31:a dagen av sammanh{ngande
hel arbetsof¦rm}ga. De 30 f¦rsta dagarna
{r s.k. karenstid. D{refter l{mnar
f¦rs{kringen ers{ttning med 5% av utest}ende saldo dagen innan skadedatum att
}terbetala enligt konto - och/eller kreditavtalet. Efter ytterligare 30 dagar l¦ses
resterande skuld upp till sammanlagt 100
000 kr. F¦r det fall ditt saldo vid utbetalningstillf{llet understiger utfallande ers{ttning utbetalas resterande ers{ttning till ett
av dig angivet bankkonto.
F¦r att ers{ttning ska l{mnas f¦r hel arbetsof¦rm}ga ska Genworth f} ta del av
l{karintyg som visar att du har varit helt
sjukskriven fr}n din tillsvidareanst{llning.
Du ska ocks} f¦rse Genworth med ¦vriga
dokument och uppgifter som Genworth
sk{ligen kan beg{ra f¦r att kunna ta beslut
om r{tt till ers{ttning.
7.3 Ny ers{ttningsperiod
N{r ers{ttning betalats f¦r en tidigare period av hel arbetsof¦rm}ga kan du f} r{tt
till ers{ttning f¦r en ny period om det f¦rflutit minst:
‘ 30 dagar med sammanh{ngande arbete i
tillsvidareanst{llning om minst 17 timmar
per vecka n{r den bakomliggande
orsaken till din hela arbetsof¦rm}ga {r
en annan {n den tidigare.
‘ 180 dagar med sammanh{ngande arbete i tillsvidareanst{llning om minst 17
timmar per vecka n{r den bakomliggande orsaken till din hela arbetsof¦rm}ga {r densamma som till den tidigare.
Vad som sagts ovan om }terkvalificering
g{ller ocks} n{r ers{ttning inte betalas ut
om du drabbas av hel arbetsof¦rm}ga inom
30 dagar fr}n att du anslutit dig till
f¦rs{kringen.
8. ARBETSL@SHET
F¦rs{kringen kan l{mna ers{ttning om din
tillsvidareanst{llning upph¦r i sin helhet p}
grund av arbetsbrist, omorganisation eller
pga. att arbetsgivarens verksamhet helt
eller delvis l{ggs ner och du inte uppr{tth}ller din tillsvidareanst{llning eller utf¦r
n}got annat inkomstbringande arbete.

8.1 Undantag och begr{nsningar
F¦rs{kringen omfattar inte arbetsl¦shet
som beror p}:
‘ varsel eller upps{gning som var k{nt eller som du borde ha k{nt till vid anslutning till f¦rs{kringsskyddet;
‘ upps{gning som du har under{ttats om
inom kvalificeringstiden som {r 120 dagar;
‘ naturlig avg}ng eller om anst{llningen
har varit tidsbegr{nsad (t ex vikariat,
provanst{llning, projektanst{llning eller
s{songsarbete);
‘ olovlig strejk eller att du beg}tt en olaglig
handling;
‘ arbetsl¦shet som {r frivillig;
‘ d} ers{ttning f¦r hel arbetsof¦rm}ga
betalas fr}n denna f¦rs{kring.
‘ Upps{gning d} du inte haft tillsvidareanst{llning sex m}nader i f¦ljd omedelbart f¦re upps{gningen.
8.2 Ers{ttningsregler
F¦rs{kringen l{mnar ers{ttning fr}n och
med den 31:a dagen av sammanh{ngande
hel arbetsl¦shet. De 30 f¦rsta dagarna {r
s.k. karenstid. D{refter l{mnar f¦rs{kringen ers{ttning med 5% av utest}ende
saldo dagen innan skadedatum att }terbetala enligt konto - och/eller kreditavtalet.
Dag 61 respektive 91 utbetalas ytterligare
5% av utest}ende saldo dagen innan
skadedatum enligt ovan. Efter ytterligare
30 dagar l¦ses resterande skuld upp till
sammanlagt 100 000 kr. F¦r det fall ditt
saldo vid utbetalningstillf{llet understiger
utfallande ers{ttning utbetalas resterande
ers{ttning till ett av dig angivet bankkonto.
F¦r att ers{ttning ska l{mnas f¦r arbetsl¦shet ska Genworth f} ta del av aktuellt
intyg fr}n Arbetsf¦rmedlingen som visar att
du {r anm{ld som arbetss¦kande och aktivt
arbetss¦kande samt intyg fr}n arbetsgivaren om anledningen till arbetsl¦sheten, din anst{llningsform och hur l{nge
du varit anst{lld hos arbetsgivaren, s.k.
arbetsgivarintyg. Du ska ocks} f¦rse Genworth med ¦vriga dokument och uppgifter
som Genworth sk{ligen kan beg{ra f¦r att
kunna ta beslut om r{tt till ers{ttning.
8.3 Ny ers{ttningsperiod
Om du tidigare f}tt ers{ttning f¦r arbetsl¦shet och }terg}r i arbete kan du }terkvalificera dig till ers{ttning genom att
inneha en tillsvidareanst{llning om minst 17
timmar per vecka i 180 dagar. D{refter kan
ers{ttning betalas ut om du skulle drabbas
av ofrivillig arbetsl¦shet till f¦ljd av
arbetsbrist.
Vad som sagts ovan om }terkvalificering
g{ller ocks} n{r ers{ttning inte betalas ut
om du drabbas av arbetsl¦shet inom 90
dagar fr}n att du anslutit dig till f¦rs{kringen.

9. SJUKHUSVISTELSE
F¦rs{kringen kan l{mna ers{ttning vid
sjukhusvistelse om du som egenf¦retagare
har varit inlagd p} ett sjukhus med logim¦jligheter och organiserade diagnos- och
kirurgiavdelningar i mer {n }tta dagar.
Konvalescenthem, vilohem eller liknande
eller s}dana avdelningar inom ett sjukhus
avses inte.
9.1 Undantag och begr{nsningar
F¦rs{kringen omfattar inte:
‘ Sjukhusvistelse som intr{der 30 dagar
fr}n det att du anslutits till f¦rs{kringsskyddet;
‘ Sjukdom, sjukdomstillst}nd eller skada,
som du k{nde till inom tolv m}nader
n{rmast f¦re f¦rs{kringens tecknande;
‘ Sjukhusvistelse som beror p} alkohol-,
l{kemedel- eller narkotikamissbruk;
‘ Sjukhusvistelse som beror p} sj{lvf¦rv}llad kroppsskada;
‘ Sjukhusvistelse som beror p} psykisk
sjukdom, psykiska besv{r eller stressrelaterad sjukdom, exempelvis depression, stress eller krisreaktion.
‘ Sjukhusvistelse som beror p} komplikationer vid graviditet och som av specialist inte betraktas som normal graviditet.
‘ hel arbetsof¦rm}ga till f¦ljd av kirurgiska
ingrepp och medicinska behandlingar
som inte {r medicinskt n¦dv{ndiga.
9.2 Ers{ttningsregler
F¦rs{kringen l{mnar ers{ttning fr}n och
med den 8:e dagen av sammanh{ngande
sjukhusvistelse. De 7 f¦rsta dagarna {r s.k.
karenstid. D{refter l{mnar f¦rs{kringen
ers{ttning med 5% av utest}ende saldo
dagen innan skadedatum att }terbetala
enligt kreditavtalet. Efter ytterligare 30
dagar l¦ses resterande skuld upp till sammanlagt 100 000 kr. F¦r det fall ditt saldo
vid utbetalningstillf{llet understiger utfallande ers{ttning utbetalas resterande ers{ttning till ett av dig angivet bankkonto.
F¦r att ers{ttning ska l{mnas p} grund av
sjukhusvistelse ska Genworth f} ta del av
l{karintyg som visar att du har varit inlagd
p} sjukhus. Du ska ocks} f¦rse Genworth
med ¦vriga dokument och uppgifter som
Genworth sk{ligen kan beg{ra f¦r att
kunna ta beslut om r{tt till ers{ttning.
9.3 Ny ers{ttningsperiod
N{r ers{ttning betalats f¦r en tidigare period av sjukhusvistelse kan du f} r{tt till ers{ttning f¦r en ny period om det f¦rflutit
minst:
‘ 30 dagar med sammanh{ngande arbete i
tillsvidareanst{llning om minst 17 timmar
per vecka n{r den bakomliggande
orsaken till din sjukhusvistelse {r en
annan {n den tidigare.
‘ 180 dagar med sammanh{ngande arbete i tillsvidareanst{llning om minst 17
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timmar per vecka n{r den bakomliggande orsaken till din sjukhusvistelse {r
densamma som till den tidigare.
Vad som sagts ovan om }terkvalificering
g{ller ocks} n{r ers{ttning inte betalas ut
om du drabbas av sjukhusvistelse inom 30
dagar fr}n att du anslutit dig till f¦rs{kringen.
10. KRITISK SJUKDOM
F¦rs{kringen kan l{mna ers{ttning om du
drabbas av nedanst}ende kritiska
sjukdomar.
a) Hj{rtinfarkt, det vill s{ga d¦d av en del
av hj{rtats muskulatur som en f¦ljd av
otillr{cklig blodtillf¦rsel p} grund av
1) en h{ndelse med typiska br¦stsm{rtor
och
2) nybildade elektrokardiografiska f¦r{ndringar och
3) ¦kning av hj{rtenzymer
b) Slaganfall, det vill s{ga en st¦rning av
hj{rnans funktion som beror p} hj{rnans
k{rlf¦rs¦rjning och som leder till permanent
neurologisk skada.
c) Cancer, det vill s{ga en elakartad nybildning av v{vnad orsakade av okontrollerad tillv{xt och spriding av onormala celler som har tillv{xt i annan v{vnad.
d) Njursvikt, det vill s{ga slutstadiet i en
irreversibel svikt av b}da njurarnas funktion som leder till behov av dialys eller
njurtransplantation.
e) Transplantation av stort organ, det vill
s{ga transplantation av hj{rta, lever, lunga,
bukspottsk¦rtel eller benm{rg.
f) By-pass operation vid ¦ppen
hj{rtkirurgi, det vill s{ga ers{ttande av
hj{rtats krans{rt{rer med andra blodk{rl
eller syntetiska tuber genom ¦ppning av
br¦stkorgen.
10.1 Undantag och begr{nsningar
F¦rs{kringen omfattar inte:
‘ Kritisk sjukdom vars symptom intr{der
30 dagar fr}n det att du anslutits till f¦rs{kringsskyddet;
‘ Alla typer av hudcancer (undantaget invasivt malignt melanom, dvs elakartad
tum¦r med invasiv tillv{xt.
‘ icke invasiv cancer in situ, dvs lokalt
v{xande cancertum¦r utan infiltration
eller spridning.
‘ Svulster vid HIV-infektion
‘ Hj{rtsjukdom utan hj{rtinfarkt
behandlad med ballongspr{ngning eller
vidgning, angioplastik eller andra
liknande icke-invasiva procedurer, dvs
sjukdom i hj{rtats kransart{rer utan att
hj{rtinfarkt f¦religger.

10.2 Ers{ttningsregler
F¦rs{kringen l¦ser din utest}ende skuld
dagen innan skadedatum med maximalt
100. 000 kr.
F¦r att ers{ttning ska l{mnas p} grund av
kritisk sjukdom ska Genworth f} ta del av
l{karintyg som visar att du har diagnosticerats eller behandlats f¦r kritisk sjukdom.
Du ska ocks} f¦rse Genworth med ¦vriga
dokument och uppgifter som Genworth
sk{ligen kan beg{ra f¦r att kunna ta beslut
om r{tt till ers{ttning.
Ers{ttningen betalas till kreditgivaren f¦r
att eller l¦sa ditt utest}ende saldo dagen
f¦re skadedatum. F¦r det fall ditt saldo vid
utbetalningstillf{llet understiger utfallande
ers{ttning utbetalas resterande ers{ttning
till ett av dig angivet bankkonto.
10.3 Ny ers{ttningsperiod
Ers{ttning enligt denna punkt 10 kan
endast ans¦kas om vid ett (1) tillf{lle och
f}r endast avse en (1) kritisk sjukdom.
Vad som sagts ovan om }terkvalificering
g{ller ocks} n{r ers{ttning inte betalas ut
om du drabbas av kritisk sjukdom inom 30
dagar fr}n att du anslutit dig till f¦rs{kringen.
11. OM DU VILL ANS@KA OM
ERS#TTNING
Om du vill ans¦ka om ers{ttning genom
f¦rs{kringen ska du l{mna in skadeanm{lan till Genworth snarast m¦jligt fr}n det att
skadan intr{ffade. N{r du har fortsatta
ers{ttningsanspr}k ska du styrka din r{tt till
ers{ttning f¦r varje ytterligare m}nad. Om
du vill g¦ra anspr}k p} f¦rs{kringsers{ttning m}ste detta ske inom tre }r efter
att du f}tt k{nnedom om att anspr}ket
kunde g¦ras g{llande. Annars g}r r{tten till
ers{ttning f¦rlorad.
12. ORIKTIGA UPPGIFTER
Du {r skyldig att l{mna alla upplysningar
som kan ha betydelse f¦r f¦rs{kringen. Du
{r ocks} skyldig att l{mna riktiga och
fullst{ndiga svar p} de fr}gor som st{lls till
dig med anledning av f¦rs{kringens tecknande samt vid f¦rnyelse. Om du under
f¦rs{kringsperioden f}r reda p} n}got som
kan ha betydelse f¦r f¦rs{kringen ska du
meddela Genworth utan dr¦jsm}l.

Underl}telse att uppfylla upplysningsplikten
kan medf¦ra att f¦rs{kringsers{ttning inte
utbetalas eller utbetalas med l{gre belopp
{n vad som avtalats.
13. #NDRING AV F@RS#KRINGVILLKOR
Genworth f¦rbeh}ller sig r{tten att {ndra
f¦rs{kringsvillkoren. De nya f¦rs{kringsvillkoren b¦rjar g{lla 30 dagar efter att
skriftligt meddelande om {ndringen skickats till dig.
14. OM DU HAR KLAGOM$L ELLER
SYNPUNKTER
Om du inte {r n¦jd med handl{ggningen av
ditt {rende kan du v{nda dig till Genworths Kundombudsman d{r har du m¦jlighet att beg{ra r{ttelse genom att redog¦ra f¦r ditt {rende och be om
Kundombudsmannens yttrande.
‘ Skriv, ring eller e-posta: Kundombudsman hos Genworth Financial, Box 212,
101 24 Stockholm, tfn 08-517 519 00
‘ kundombudsmanÖgenworth.com och
beg{r r{ttelse.
Du kan ocks} kontakta:
‘ Konsumenternas F¦rs{kringsbyr}, tfn
08-22 58 00, www.konsumenternasforsakringsbyra.se f¦r r}d och anvisningar;
‘ Allm{nna Reklamationsn{mnden,
tel.08-508 860 00; www.arn.se;
‘ eller v{cka talan i allm{n domstol.
Om SEB Kort som f¦rmedlare av f¦rs{kringen inte har uppfyllt sina }taganden kan
du kontakta SEB Kort med dina klagom}l
eller fr}gor hos SEB Kort med adress
Magnus Ladul}sgatan 2, 103 83
STOCKHOLM.
15. G#LLANDE LAG
P} denna f¦rs{kring till{mpas svensk r{tt
och tvister ska avg¦ras i svenskt forum.
16. SAMTYCKE ENLIGT
PERSONUPPGIFTSLAGEN
Med personuppgifter menas s}dana personuppgifter om dig som du eller n}gon
annan tillhandah}llit Genworth Financial,
Genworth Financial n{rst}ende bolag, SEB
Kort eller SEB Kort n{rst}ende bolag. Med
personuppgifter avses {ven ditt personnummer och uppgifter om din h{lsa.
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Du l{mnar h{rmed ditt samtycke till:
‘ att Genworth Financial, Genworth Financial n{rst}ende bolag, SEB Kort samt
SEB Kort n{rst}ende bolag behandlar
personuppgifter i syfte att administrera
f¦rs{kringen. Med "administration" av
f¦rs{kringen menas bland annat
f¦rs{kringsgivning, behandling,
skadereglering och f¦rebyggande av
bedr{geri. Med "behandlar" avses varje
}tg{rd eller serie av }tg{rder som vidtas i
fr}ga om personuppgifterna, vare sig
detta sker p} automatisk v{g eller inte, t
ex insamling, registrering, lagring, {ndring eller utl{mnande av personuppgifterna till tredje part.
‘ att l{kare, sjukhus, f¦rs{kringsbolag eller
allm{n f¦rs{kringskassa l{mnar information som Genworth Financial anser
n¦dv{ndig f¦r att bed¦ma f¦rs{kringsfall
Om felaktigheter f¦rekommer i Personuppgifterna och du ¦nskar r{ttelse av s}dana felaktigheter eller ¦nskar f}
ytterligare information om behandlingen
kan Genworth eller SEB Kort kontaktas p}
adress: Personuppgiftsombudet, Genworth
Financial, Box 212, 101 24 Stockholm.
17. F@RS#KRINGSGIVARE
F¦rs{kringsgivare enligt dessa villkor {r Financial Insurance Company - Sweden,
org.nr. 516403-3119 (registrerat i Bolagsverkets filialregister) svensk filial till Financial Insurance Company Limited. Det utl{ndska bolagets adress {r, Building 11,
Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5XR, England. Tillsynsmyndighet {r
Financial Services Authority i England samt
Finansinspektionen i Sverige. F¦rs{kringsgivaren bedriver sin verksamhet
under "Genworth Financial", ett varum{rke
tillh¦rigt F¦rs{kringsgivaren. Telefon:
08-517 519 00
18. DEFINITIONER
Med egenf¦retagare avses den som enligt
lagen (1997:238) om arbetsl¦shetsf¦rs{kring anses vara f¦retagare, dvs. personer som {ger eller {r del{gare - direkt eller
indirekt - i n{ringsverksamhet som de {r
personligen verksamma i och som de har
ett v{sentligt inflytande ¦ver, och som i
egenskap av f¦retagare utf¦r ett arbete om
minst 22 timmar i veckan.

Fullt arbetsf¦r inneb{r att du kan fullg¦ra
ditt arbete och inte uppb{r sjukl¦n eller
ers{ttning fr}n f¦rs{kringskassan (t.ex.
sjukpenning, aktivitetsers{ttning, sjukers{ttning, tidsbegr{nsad sjukers{ttning,
handikappers{ttning eller liknande ers{ttning) och inte har s{rskilt anpassat arbete
eller l¦nebidragsanst{llning.
F¦rs{kringsgivare {r Financial Insurance
Company Limited, i dessa villkor kallat
Genworth Financial, se vidare punkt 17.
Konto - och/eller Kreditavtal inneb{r ditt
konto eller kredit hos SEB Kort till vilket
f¦rs{kringen {r kopplad.
Kvalifieringsperiod {r den tidsperiod, fr}n
f¦rs{kringens ikrafttr{dande, som m}ste
l¦pa ut innan du {r ber{ttigad att framf¦ra
krav p} f¦rs{kringsers{ttning.
Konvertering, dvs ett nytt kort uppr{ttas
inom en premieperiod, dvs inom 30 dagar, i
samband med att ett befintligt kort
avslutas.
5 % av utest}ende saldo {r det minsta
belopp du ska betala enligt kreditavtalet.
Pension inneb{r att du tar ut pension i
n}gon form eller erh}ller sjukers{ttning p}
grund av varaktigt nedsatt arbetsf¦rm}ga, i
s}dan m}n att du inte l{ngre arbetar minst
17 timmar per vecka.
Skadedatum har f¦ljande betydelse;
‘ f¦r Kritisk sjukdom {r det datum diagnos
st{lldes f¦r sjukdomen.
‘ det datum du under f¦rs{kringsperioden
p} grund av sjukdom eller olycksfall blir
helt f¦rhindrad att utf¦ra ditt arbete som
tillsvidareanst{lld eller arbete som
f¦retagare
‘ det datum din tillsvidareanst{llning upph¦r i sin helhet p} grund av arbetsbrist,
omorganisation eller p} grund av att arbetsgivarens verksamhet helt eller delvis
l{ggs ner.
Utest}ende saldo {r eventuell ¦verf¦rt
saldo fr}n det senaste kontoutdraget med
avdrag av eventuella inbetalningar och
med till{gg av eventuella transkationer
fram till och med dagen f¦re skadedatum.
Vidare ing}r i utest}ende saldo eventuell
r{nta fram till skadedatumet. Utest}ende
saldo ber{knas per dagen f¦re skadedatum.

