Ansökan Låneskyddsförsäkring

Lånenummer

Dina personuppgifter
Namn - Låntagare 1

Personnummer

Namn - Låntagare 2

Personnummer

Jag vill teckna låneskyddsförsäkring och intygar att jag
• är fullt arbetsför. Fullt arbetsför är den som
- kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte tar emot eller har rätt till ersättning som har
samband med sjukdom eller olycksfall
- inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller motsvarande.
• är bosatt och folkbokförd i Sverige
• är mellan 20 och 63 år.
Underskrift
Undertecknad godkänner avtal om Låneskyddsförsäkring och är medveten om att oriktiga uppgifter kan påverka
försäkringens giltighet, helt eller delvis. Undertecknad har i samband med denna ansökan tagit del av
Länsförsäkringars förköpsinformation om Låneskyddsförsäkring.
Låntagare 1: Ort och datum

Namnteckning

Låntagare 2: Ort och datum

Namnteckning

Ansökan skickas till:
Wasa Kredit
Box 6740
113 85 Stockholm
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Ansökan Låneskyddsförsäkring

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Wasa Kredit AB, org. nr. 556311-9204 (”Wasa Kredit”)
kan komma att behandla personuppgifter som lämnas
i samband med ingåendet och administreringen av
detta avtal samt som inhämtas i övrigt för utförandet
av avtalets tjänster eller som krävs enligt lag. Wasa
Kredit är personuppgiftsansvarig för dessa
personuppgifter.

produktutveckling och övriga ändamål som framgår av
den fullständiga informationen ”Behandling av
personuppgifter”. Vill du inte att dina personuppgifter
används till direktmarknadsföring kan du anmäla det
till oss. Wasa Kredit behandlar också personuppgifter
för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att samla
in och rapportera de uppgifter som krävs enligt
bokföringslagen, penningtvättsregelverket samt
Nedan följer en kort beskrivning om hur Wasa Kredit
rapportering till olika myndigheter såsom Skatteverket,
behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur
Polismyndigheten, Finansinspektionen m.m.
vi behandlar personuppgifter finns i informationen
I första hand behandlas personuppgifterna inom Wasa
”Behandling av personuppgifter” som finns på vår
webbplats www.wasakredit.se/personuppgifter. Om du vill Kredit och inom länsförsäkringsgruppen som Wasa
Kredit är en del utav. Wasa Kredit kan även komma att
kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall
lämna ut personuppgifter till företag, föreningar och
Wasa Kredit.
organisationer (t.ex. samarbetspartner och leverantörer
Alla personuppgifter som Wasa Kredit samlar in och
som används för att utföra tjänster till kunder) inom
inhämtar behandlas enligt de lagar och förordningar som
och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan
gäller vid var tidpunkt. Uppgifterna samlas in för att Wasa
också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till
Kredit ska kunna teckna och fullgöra avtal, vidta åtgärder
det enligt lag.
som begärts av en kund innan ett avtal har träffats, ge en
helhetsbild av en kunds engagemang hos Wasa Kredit),
Vid förfrågan kan du alltid få information om vilka
framställa rättsliga anspråk och marknadsföring.
personuppgifter Wasa Kredit behandlar om dig.
Personuppgifterna kan också användas för
statistikändamål, marknads- och kundanalyser,
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