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Seniorförsäkringen är till för dig som 
ålders pensioneras eller inte längre kan 
vara kvar i ditt gruppavtal på grund av att 
du uppnått gruppavtalets slutålder. Du 
har rätt att  ansöka om seniorförsäkring 
under förutsättning att du varit försäkrad 
i minst 6 månader och att du vid tidpunk
ten för  ansökan om seniorförsäkring är 
bosatt och folkbokförd i Sverige. Senior
försäkringen kan omfatta livförsäkring 
och olycksfalls försäkring.
• Livförsäkring – livsvarig samt Olycks

fallsförsäkringen kan gälla livet ut.
• Livförsäkring – tilläggsförsäkring till  

75 år kan gälla till utgången av det år  
du fyller 75 år.

När din gruppförsäkring upphör har du  
3 månader på dig att ansöka om senior
försäkring och du kan på så sätt ha kvar  
ett begränsat försäkringsskydd till en låg 
kostnad. För att undvika glapp i 
försäkrings skyddet ska ansökan göras  
senast samma dag som gruppförsäkring
en upphör. 

Du har rätt att ansöka om livförsäkring 
(livsvarig och tilläggsförsäkring till 75 år) 
om du i ditt tidigare gruppavtal omfattats 
av en livförsäkring och olycksfallsförsäk
ring om du tidigare omfattats av en 
olycksfallsförsäkring. Anslutning till  
seniorförsäkringen sker helt utan hälso
prövning.

Den som är medförsäkrad (din make/ 
registrerad partner, sambo) har också  
rätt att teckna seniorförsäkring när 
gruppförsäkringen upphör. Seniorförsäk
ringen tecknas individuellt. Om medför
säkrad är under 65 år kan han/hon välja 
att teckna en fortsättningsförsäkring  
istället för en senior försäkring. Broschyr 
om fortsättnings för säkring samt anmälan 
kan du få från Skandia. Den finns att 
hämta på skandia.se/grupp.

Om du i tidigare gruppavtal, eller fort
sättningsförsäkring, omfattats av privat
vårdsförsäkring har du inom 3 månader 
från det att försäkringen upphörde, möj
lighet att utan hälsoprövning ansöka om 
motsvarande  individuella privatvårdsför
säkring enligt normala försäkringsvillkor 
men med  särskild premietariff. Kontakta  
Skandia för fortsatt privatvårdsförsäkring 
via privatvard@skandia.se eller på tel. 
077155 55 00. 

Livförsäkring – livsvarig
Den här försäkringen passar dig som
•  önskar att ett dödsfallskapital betalas 

ut till dödsboet om du skulle avlida.  

Du kan välja att teckna livförsäkring med 
försäkringsbelopp på 0,5 prisbasbelopp 
 eller 1 prisbasbelopp. Har du valt att 
teckna försäkringsbelopp 0,5 prisbasbe
lopp kan du inte vid senare tillfälle höja 
försäkringsbeloppet till 1 prisbasbelopp.

Vid dödsfall betalas hela försäkrings
beloppet ut till ditt dödsbo. 

Livförsäkringen gäller även om dödsfallet 
inträffar utomlands och oavsett hur länge 
utlandsvistelsen har varat.

Livförsäkring – tilläggsför-
säkring  till 75 år
Den här försäkringen passar dig som
• vill ha ett förstärkt dödsfallskapital till 

75 år som betalas ut till efterlevande 
om du skulle avlida.

Tilläggsförsäkringen kan tecknas under 
 förutsättning att du samtidigt tecknar en 
Livförsäkring – livsvarig.

Tilläggsförsäkringen ger dig ett högre liv
försäkringsskydd fram till utgången av  
det år du fyller 75 år. Försäkringsbelop
pet är 1,5 prisbasbelopp och reduceras 
med 0,1 prisbas belopp per år från och 
med 66 års ålder. När tilläggsförsäkring
en upphör vid utgången av det år du  
fyller 75 år kvarstår den livsvariga livför
säkringen med det belopp du valt vid in
trädet i senior försäkringen.

Avlider du under försäkringstiden utbeta
las dödsfalls kapitalet enligt villkorets 
förmåns tagarförordnande. I första hand 
sker ut betalning till din make, registrera
de partner eller sambo, i andra hand till 
dina arvingar.

Ändrat förmånstagarförordnande
Tidigare lämnat förordnande för livför
säkring gäller inte för seniorförsäkringen. 
Du kan skriva ett eget förmånstagarför
ordnande genom att fylla i en särskild 
blankett. Denna finns att hämta på  
skandia.se/grupp. Har du inte möjlighet 
till det kan du kontakta Skandia via 
grupp@skandia.se eller på 077155 55 00 
så skickar vi en blankett. Det nya 
förmåns tagarförordnandet blir gällande 
för både den livsvariga försäkringen och 
för tilläggsförsäkringen.

Olycksfallsförsäkring
Den här försäkringen passar dig som
• önskar ekonomiskt skydd vid olycksfall 

som leder till bestående skada
• önskar skydd för kostnader i samband 

med olycksfall
• vill ha en försäkring som inte innehåll

er några begränsningar för riskfylld 
verksamhet.

Olycksfallsförsäkringen ersätter kostna
der i samband med olycksfall samt  
lämnar  invaliditetsersättning. En 
olycksfalls skada är en kroppsskada som 
du ofrivilligt drabbas av genom en plöts
lig yttre händelse. Försäkringen gäller 
dygnet runt och utan självrisk.

Försäkringen omfattar följande moment: 
• läkekostnader
• resekostnader
• tandskadekostnader
• merkostnader upp till 3,5 prisbasbe

lopp 
• ersättning vid sjukhusvistelse – 50 kr 

per dag vid vård på sjukhus i mer än  
7 dagar, ersättning lämnas i högst  
30 dagar

• medicinsk invaliditet.

Om olycksfallet leder till invaliditet, beta
las det ut en invaliditetsersättning som 
svarar mot invaliditetsgraden. Försäk
ringsbeloppet är 5 prisbasbelopp. Från 
66 års ålder minskar det ursprungliga 
försäkringsbeloppet med 5 procent per 
år. Minskningen upphör vid 81 års ålder, 
då den högsta ersättningen är 1 prisbas
belopp.

Vid vistelse utanför Norden som varat 
längre tid än 1 år gäller inte olycksfalls
försäkringen.

Viktig information som  
du bör känna till!
Seniorförsäkringen börjar gälla från och 
med dagen efter då ansökan görs till 
 Skandia under förutsättning att ansökan  
är fullständig. 

Du kommer att få ett försäkringsbesked 
som visar vilka försäkringar du har valt.  
Ett ingånget försäkringsavtal löper från 
dagen efter anslutning till nästkommande 
förfallodag. Förfallodag är den 1 januari. 
Försäkringen kan därefter förlängas med  
1 år i sänder, på de villkor Skandia anger.

Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter 
har lämnats kan detta medföra att för
säkringen inte gäller.



Du kan när som helst sänka försäkrings
beloppet eller säga upp försäkringen. 
 Detta ska göras skriftligen.

Skandia har rätt att under försäkringsti
den ändra för säkringsvillkoren. Om en 
sådan ändring sker tillämpas de föränd
rade försäkringsvillkoren först vid när
mast följande förfallodag. Skandia har 
även rätt att i övrigt ändra villkoren under 
försäkringstiden om förutsättningarna för 
avtalet förändras på grund av ändrad lag
stiftning. Om ett försäkringsfall inträffar 
regleras detta enligt de villkor som gäller 
när försäkringsfallet inträffar.

Premien för seniorförsäkring beräknas för  
1 år i sänder. Premien ska betalas senast 
på förfallodagen. Om premien inte beta
las i rätt tid, får Skandia säga upp försäk
ringen eller begränsa sitt ansvar  enligt 
försäkringsvillkoret. Uppsägningen får 
verkan 14 dagar efter det att Skandia 
skickar meddelande om uppsägning, om 
premien inte betalas inom denna tid.

För gruppavtalet och försäkringarna till
lämpas svensk lag. Denna information 
bygger på lagstiftning som gällde vid tid
punkten för informationens framställan
de. Observera att lagstiftningen kan 
komma att  ändras.

Utbetalning från samtliga försäkringar är 
fria från inkomstskatt. 

Premier
• Livförsäkring – livsvarig: 

0,5 prisbasbelopp 59 kr per månad  
och person 
1,0 prisbasbelopp 118 kr per månad  
och person

•  Livförsäkring – tilläggsförsäkring  
till 75 år: 
1,5 prisbasbelopp 59 kr per månad  
och person

• Olycksfallsförsäkring: 
26 kr per månad och person

Betalning kan ske på två 
sätt:
•  med inbetalningskort som du får till  

din bostadsadress. Vi aviserar premien  
3 gånger per år, april, augusti och 
 december, för betalning.

• genom autogiro 1 gång i månaden, det 
vill säga automatisk överföring från ett 
personligt bankkonto varje månad. Om 
du vill betala via autogiro ska du fylla i 
medgivandet på anmälningsblanket
ten.

Om du ångrar dig
Är du inte nöjd med ditt köp av gruppför
säkring har du rätt att ångra dig. Om du 
meddelar Skandia inom 30 dagar från 
den dag du fått bekräftelse på att försäk
ringen börjat gälla kan du omedelbart av
sluta  avtalet. Du får då tillbaka inbetald 
premie. Om du vill utnyttja din ångerrätt 
kontakta Skandia via grupp@skandia.se 
eller på 077155 55 00.

Om du har frågor är du  
välkommen att kontakta:
Skandia Kundservice
Telefon: 077155 55 00
Mejladress: grupp@skandia.se

På skandia.se/grupp kan du läsa om 
 försäkringen samt hämta blanketter  
och försäkringsvillkor.

Försäkringsgivare för Livförsäkring är:
Livförsäkringsbolaget Skandia,  
ömsesidigt
Säte: Stockholm, org.nr: 5164060948
 
Försäkringsgivare för 
 Olycksfallsförsäkring är:
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm, org.nr: 5020173083 

Adress till försäkringsgivarna:  
106 55 Stockholm
Försäkringsgivarna står under tillsyn  
av  Finansinspektionen. 

Om du inte är nöjd
Skandia är ett kundstyrt bolag och det är 
viktigt för oss att vara transparenta och 
ha en öppen dialog med dig som kund.  
Vi vill så klart att du ska känna dig nöjd 
med oss. Om du har synpunkter får du 
gärna höra av dig till oss – så att vi kan bli 
bättre! 

Vid klagomål ska du i första hand alltid 
kontakta den person som utfört ditt ären
de för att få ytterligare förklaring och 
reda ut eventuella missförstånd. Om du 
inte vet vem du ska vända dig till kan du 
alltid  kontakta vår kundservice som ser 
till att du får hjälp, telefon 077155 55 00 
eller gå in på skandia.se. Klagomålsan
svarig inom Skandia har till uppgift att se 
till att klagomålen blir omhändertagna.

Om du inte är nöjd med det beslut du fått 
i ditt klagomål kan du vända dig till  
Skandias Kundombudsman. På din begä
ran kan Kund ombudsmannen ompröva 
alla typer av ärenden och skador och 
granska både hand läggning och beslut i 

olika frågor.  Klagomål som gäller den 
medicinska riskbedömningen hanterar 
Kundombudsmannen däremot inte. 

Konsumentverket erbjuder också obero
ende vägledning via deras upplysnings
tjänst Hallå Konsument. Du kan få 
information och råd direkt via hemsidan, 
mejl, chatt  eller telefon i bl.a. bank och 
försäkringsfrågor. Många kommuner har 
också en konsumentvägledare som kan 
ge dig information och råd. Du kan hitta 
konsumentvägledningen i din kommun 
via Hallå  Konsument. Du kan också få all
männa upplysningar och vägledning i för
säkringsfrågor av Konsumenternas 
Försäkringsbyrå.

Om du vill få din sak prövad genom tvist
lösning utanför Skandia har du rätt att 
vända dig till en alternativ tvistlösnings
nämnd. En tvist som gäller försäkring kan 
prövas av Allmänna reklamationsnämn
den och om det handlar om försäkrings
medicinska frågor, av Personförsäkrings
nämnden. Du kan  enkelt lämna in ditt 
klagomål till dessa nämnder via EU:s 
plattform för tvistlösning online. Via 
plattformen vidarebefordras klagomålet 
till den alternativa tvistlösnings nämnd du 
väljer och hela processen han teras online 
via plattformen. Du kan också få en tvist 
prövad av allmän domstol. Har du rätts
skyddsförsäkring, vilket ofta ingår i hem
försäkringen, kan den försäkringen ofta 
ersätta dina advokatkostnader.

Skandias Kundombudsman (KO) 
Postadress: Dokumenthantering R809,  
106 37 Stockholm
Telefon: 08788 10 00
Mejladress:  
kundombudsmannen@skandia.se
 
Konsumentverket
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A, 
Karlstad
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad 
Telefon: 077142 33 00
Webbplats: konsumentverket.se
 
Hallå Konsument
Telefon: 0771525 525
Webbplats: hallakonsument.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Besöksadress: Karlavägen 108,  
Stockholm
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 020022 58 00
Webbplats: konsumenternas.se



EU:s plattform för tvistlösning online
Webbplats:  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Allmänna reklamationsnämnden
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stock
holm 
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08508 860 00
Webbplats: arn.se
 
Personförsäkringsnämnden
Besöksadress: Karlavägen 100,  
Stockholm
Postadress: Svensk Försäkrings Nämn
der, Box 24067, 104 50 Stockholm
Telefon: 08522 787 20
Webbplats: forsakringsnamnder.se/PFN/

Information om behand-
ling av personuppgifter hos 
Skandia
Behandling av personuppgifter omfattas  
av bestämmelserna i personuppgiftsla
gen (1998:204) (PuL) med flera lagar. 
Personuppgifter som lämnas till ett bolag 
i Skandia koncernen, som är personupp
giftsansvarig, kommer att behandlas av 
bolaget och andra bolag i Skandiakoncer
nen för att bolagen ska kunna fullgöra in
gångna avtal, förbereda för avtal eller 
skyldigheter som föreligger enligt lag el
ler andra författningar. Med personupp
gift avses enligt PuL all slags  information 
som direkt eller indirekt kan hänföras till 
en fysisk person t.ex. uppgifter som du 
för din egen eller för din huvudmans räk
ning lämnar när du ansöker om/lämnar 
intresseanmälan om/ingår avtal om att 
öppna en depå, teckna en försäkring, an
söka om bolån etc. eller som du lämnar 
under affärsförbindelsens gång. Detta 
 inkluderar även uppgifter om kontakter 
mellan dig och Skandia t.ex. noteringar 
och klagomål. Skandia kan komma att 
 spela in eller på annat sätt dokumentera 
din kommunikation med bolaget.

Uppgifterna kan även komma att använ
das för marknadsanalyser, statistik och 
för att utvärdera tjänster och produkter. 
Upp gifterna kan vidare komma att använ
das för riskhantering och beslutsfattan
de.  Detta avser exempelvis bedömning av 
kredit värdighet för kapitaltäckningsända
mål och beslut att bevilja ett lån. Person
uppgifter kan även behandlas som 
underlag för  finansiell rådgivning eller för 
att informera om Skandiakoncernens och 
dess samarbetspartners tjänster och pro
dukter.

Personuppgifter kan för angivna ändamål 
komma att utlämnas till bolag i Skandia
koncernen och andra företag som bolag i 
Skandiakoncernen samarbetar med såväl 
inom som utom EU och EESområdet, 
t.ex. Finansinspektionen, Skatteverket, 
Försäkringskassan, Valcentraler, Boupp
teckning, Bankgirocentralen, Swift, Pri
vatgirot och kortorganisationer (Visa). 
Transaktioner via Swift (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecom
munication) medför att personuppgifter i 
uppdraget behandlas i Swifts centrala 
transaktionsbaser såväl inom EES som i 
USA. Information i uppdraget kan därmed 
också komma att lämnas ut till myndig
heter i andra länder än Sverige enligt  
lokal lagstiftning.

Vid transaktioner kommer Skandia 
kontrol lera mottagare mot sanktionslis
tor och dina personuppgifter kommer 
också regelbundet screenas mot s.k. PEP 
(politically exposed person) listor. Detta 
har Skandia skyldighet att göra enligt lag 
eller myndighetsbeslut.

Personuppgifterna kan även komma att 
 användas för att rikta direktreklam och 
 erbjudanden av olika slag. Den som inte  
vill motta adresserade erbjudanden kan 
kontakta Skandias kundtjänst och begära 
s.k. reklamspärr. 

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från 
den registrerade men kan också komma 
att inhämtas från arbetsgivaren eller an
nan. I syfte att upprätthålla en god kund 
och registervård kan Skandia komma att 
komplettera personuppgifterna genom 
inhämtning från privata och offentliga  
register, t.ex. uppdatering av adressupp
gifter med hjälp av det statliga perso
nadressregistret, SPAR.

Skandia kommer vid behandlingen av 
 personuppgifter att iaktta stor försiktig
het för att skydda din personliga integri
tet. Den kundinformation Skandia får 
behandlas konfidentiellt och för Skandias 
bank omfattas informationen av bankse
kretessen. Uppgifterna kommer endast 
att göras  tillgängliga för personer som 
behöver ha tillgång till uppgifterna för 
ovan angivna syften.

Enligt personuppgiftslagen (1998:204)  
har varje registrerad rätt att en gång per 
kalenderår begära ut information om  
vilka personuppgifter som behandlas av 
Skandia. Sådan begäran framställs skrift

ligen och undertecknad till Skandias per
sonuppgiftsombud, Lindhagensgatan 86, 
106 55 Stockholm. Till samma adress kan 
kunden även skicka begäran om rättelse 
av felaktig eller ofullständig uppgift.

Information om distributionen 
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesi
digt är i vissa fall distributör av den eller 
de försäkringar som denna förköpsinfor
mation omfattar. Försäkringarna kan 
även distribueras av andra försäkrings
distributörer. Om du är osäker på vem 
som är distributör av den försäkring som 
du önskar köpa ber vid dig att kontakta 
den som är gruppföreträdare för ditt 
gruppavtal.

Informationen nedan gäller när Skandia 
är distributör av gruppförsäkring. I de fall 
gruppförsäkringen distribueras av en an
nan försäkringsdistributör än Skandia 
gäller istället den information om distri
butionen som du har fått av den försäk
ringsdistributören.
 
Om Skandia – Livförsäkringsbolaget 
Skandia, ömsesidigt, 5164060948, med 
adress 106 55 Stockholm, är ett livförsäk
ringsbolag som står under tillsyn av  
Finansinspektionen. 

Rådgivning – Skandia tillhandahåller inte 
gruppmedlemmar någon rådgivning om 
gruppförsäkringar.

Om du inte är nöjd – Om du inte är nöjd 
med distributionen får du gärna höra av 
dig till oss så att vi kan bli bättre. Se in
formationen ovan beträffande hur du kan 
gå till väga vid klagomål. Du kan också 
hitta information om det på skandia.se. 

Information om ersättning – Om Skandia 
har tillhandahållit gruppföreträdaren 
rådgivning och rådgivningen har resulte
rat i att Skandia och gruppföreträdaren 
ingått ett nytt eller ändrat gruppavtal ut
går ersättning till rådgivaren som en en
gångsprovision beräknat på 
månadspremien för avtalet en viss be
stämd månad. I övrigt utgår ingen ersätt
ning till Skandias anställda som är 
relaterad till distributionen av Skandias 
gruppförsäkringar.

Informationen i denna broschyr om hur seniorförsäkring 
fungerar är översiktlig. Utförligare information finns i Villkor 
för seniorförsäkring som du hittar på skandia.se/grupp.  
Det är Villkor för seniorförsäkring som  ligger till grund för  
skaderegleringen.

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 5164060948

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 5020173083
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Blanketten skickas till: 
Skandia 
Dokumenthantering, R805
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00

1. Personuppgifter Om ansökan endast avser tidigare medförsäkrad måste tidigare gruppmedlems personnummer fyllas i.

Har tillhört gruppavtal nr

Personnummer (tidigare medförsäkrad)

Ansökan om Seniorförsäkring
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr
Avtal 65000

Arbetsgivare/förening

Personnummer (tidigare gruppmedlem)
- -

Anställningen/medlemsskapet upphörde (ÅÅÅÅ, MM, DD)

2 0

Namn (gruppmedlem) Namn (medförsäkrad)

Utdelningsadress Utdelningsadress (om annan än gruppmedlem)

Postnummer och ortnamn Postnummer och ortnamn (om annan än gruppmedlem)

2. Försäkringsomfattning GM avser gruppmedlem, MF avser i gruppavtalet tidigare medförsäkrad.

Livförsäkring

Livförsäkring – livsvarig Premie per månad

0,5 prisbasbelopp 59 kr

1 prisbasbelopp 118 kr

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller dygnet runt

Livförsäkring – tilläggsförsäkring till 75 år 1,5 prisbasbelopp

Livförsäkring – tilläggsförsäkring till 75 år –  kan endast tecknas som ett tillägg till den livsvariga livförsäkringen. Om du enbart 
ansöker om tilläggsförsäkring kommer Skandia med automatik att ansluta dig till livsvarig försäkring om 1 prisbasbelopp. 

59 kr

26 kr

3. Betalningssätt
Gruppmedlem Medförsäkrad

Hur vill du betala försäkringen?

Med inbetalningskort 3 ggr/år

Genom autogiro kopplat till mitt eget bankkonto

Genom autogiro kopplat till en annan betalares bankkonto

Hur vill du betala försäkringen?

Med inbetalningskort 3 ggr/år

Genom autogiro kopplat till mitt eget bankkonto

Genom autogiro kopplat till en annan betalares bankkonto

Betaltjänstleverantör (Kontoförande bank)

Clearingnummer* Bankkonto/Personkonto

Betaltjänstleverantör (Kontoförande bank)

Clearingnummer* Bankkonto/Personkonto

Kontohavarens namn Kontohavarens namn

*  Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siff-
rorna i kontonumret. Swebank har ibland fem siffror, ex 8327-9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du 
inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 - ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret 
inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna  
i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960.

- -

-
Kontohavarens personnummer

-
Kontohavarens personnummer

30039:19

Mobiltelefon

Mejladress

Telefon Mobiltelefon (om annan än gruppmedlem)

Mejladress (om annan än gruppmedlem)

Telefon (om annan än gruppmedlem)

GM

GM

MF

MF

Om du ansöker om försäkring som du tidigare inte haft kommer Skandia med automatik att ansluta dig till den försäkring du har rätt till.

Signatur
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4. Medgivande till betalning via autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras ge-
nom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet 
konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning 
till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren 
samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i 
detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleveran-
tör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. 
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling 
är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt 
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när 
som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personupp-
gifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Yt-
terligare information om behandling av personuppgifter i samband 
med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med 
betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt 
samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning
Allmänt 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från 
betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att be-
talaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt 
medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera 
betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens be-
taltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att 
kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska 
godkänna betalaren som användare av Autogiro. 

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behö-
righeten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. 
Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos 
betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betala-
ren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens 
begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören el-
ler till konto hos annan betaltjänstleverantör.
  
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommar-
afton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, 
förfallodag och betalningssätt senast 8 bankdagar före förfalloda-
gen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid 
ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet 
avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast 
8 bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte 
fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställ-
ning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av 

betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i 
samband med köpet och/eller beställningen. Genom underteck-
nandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att 
betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande 
enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot 
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på 
förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfalloda-
gen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning 
saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren 
göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. 
Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottaga-
ren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) 
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen 
betalningsmottagaren senast 2 bankdagar före förfallodagen eller 
sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid 
den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. 

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att 
den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om be-
talaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av be-
talningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla med-
givandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse 
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst 
återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren 
eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av 
medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalning-
ar vara betalningsmottagaren tillhanda senast 5 bankdagar före 
förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör till-
handa senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som 
anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänst-
leverantör att avsluta anslutningen till Autogiro 
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till 
Autogiro 30 dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat 
betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedel-
bart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid 
upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på för-
fallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas 
eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan 
anledning inte bör delta i Autogiro. 

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens 
anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan 
betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

- -

Namnteckning (gruppmedlem)

2 0

Namnteckning (medförsäkrad)

Underskrift för autogiro om betalning ska ske via autogiro kopplat till annan betalares konto

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

- -

Kontohavares/Betalares namnteckning

2 0

Namnförtydligande

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 516406-0948

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 502017-3083

5. Underskrift

Jag bekräftar att:
– jag i samband med denna ansökan om Skandia Seniorförsäkring tagit del av Skandias förköpsinformation (se denna broschyr).

Jag intygar att:
– jag är bosatt och folkbokförd i Sverige när denna ansökan om seniorförsäkring görs
–  jag i mitt tidigare gruppavtal har varit försäkrad i minst 6 månader. 

Underskriften avser även ansökan för försäkring samt i förekommande fall med givande för autogiro. 
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