Skadeanmälan
Låneskyddsförsäkring Dödsfall
Gruppavtal 99200

Avliden kredittagare
Efternamn, förnamn
Datum för dödsfall (år, mån, dag)

Personnummer
Giltig (betald) försäkring fanns vid tiden för dödsfallet
Ja

Försäkringen tecknades, datum

Nej

Kredituppgifter (per dödsdagen)
Lånenummer

Finns det flera kredittagare?
Ja

Nej

Avliden kredittagares andel av skuld
%

Den avlidnes del av total skuld (SEK)
Kapitalskuld
Upplupen ränta
Avgifter och kostnader
Summa

Bilagor som alltid ska skickas med
•
•

Kopia på dödsfallsintyg
Kopia på skuldebrev

Kontouppgifter
Beloppet ska sättas in på följande konto hos Wasa Kredit

262-5705
Wasa Kredits organisationsnummer

556311-9204

Behandling av personuppgifter

Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi på Länsförsäkringar behandlar personuppgifter finns i
informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen
skickad till dig, kontakta i så fall oss på telefonnummer 08-588 427 00 eller e-postadress info.halsa@lansforsakringar.se
De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna
fullgöra försäkringsavtal. De kan också användas till statistik, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och för att förebygga skador.
I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom och utanför EU och EES-området, exempelvis återförsäkringsgivare. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter
om vi är skyldiga till det enligt lag.
Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också vända dig till oss för att begära rättelse av en felaktig uppgift eller
för att begära radering eller begränsning eller invända mot en behandling, i vilket fall din begäran eller invändning kommer att prövas av oss.
Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ) för livförsäkring och Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)
för övriga försäkringar. Allmänna uppgifter om dig såsom namn och kontaktuppgifter behandlas också i Länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregister.
För behandling av dessa uppgifter är alla bolag inom länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga.

Blanketten skickas till

LF 09716 utg 02 Nordic Morning 2018-05

Länsförsäkringar AB
Hälsa
Skador
FE 1650
838 83 Frösön

Postadress 106 50 Stockholm | Affärsområde Hälsa | Telefon 08-588 424 12
E-post skada.grupp@lansforsakringar.se
Försäkringsgivare
Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6692
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 502010-9681

lansforsakringar.se/grupp

