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Del 1:  Österrike - Svenska 

Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår acceptabla 

riskprofil och för att 

hjälpa till med att 

förebygga brott och 

bedrägerier) 

• Ändamål som 

föreskrivs av lokal 

lag   

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsför

etag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk 

och skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska 

utökas, om någon) 

• Undantagsbestämm

elser enligt lokala 

lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas för en 

förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Undantagsbestämm

elser enligt lokala 

lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

Fullgörandet av ett avtal 

 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

Fullgörandet av ett avtal 

 

Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukte

r eller tjänster som 

kan vara av intresse) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. FCA, PRA, ICO) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt 

domstolsbeslut) 

Skadelidande 
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register över 

alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministra

törer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Undantagsbestämm

elser enligt lokala 

lagar  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadministra

törer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Undantagsbestämm

elser enligt lokala 

lagar  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera Finansiell Information • Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. FCA, PRA, ICO) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt 

domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare/Användare av Koncern-webbplatser 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter 

 

• Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal 
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Hålla 

evenemang och 

ta emot 

kontorsbesökar

e och  

webbplatsbesök

are 

Webbplatsbesökare/anvä

ndare eller gäster 
• Berättigade 

intressen (att 

organisera och vara 

värd för evenemang 

som kan vara av 

intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 

Alla (där det är relevant 

för boken) 
• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning 

eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

Alla • Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan information 

som avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

vid undantag 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter 

(tex. FCA, PRA, ICO) 

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Del 2:  Belgien - Svenska 

Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Skapa en fil i våra 

system 
• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa 

att vi har en korrekt 

fil över alla våra 

Försäkrade 

Personer) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra kontroller 

avseende bakgrund, 

brottsuppgifter 

bedrägeri och 

kreditvärdighet. 

 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Inklusive 

Brottsuppgifter  

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår 

acceptabla 

riskprofil och för att 

hjälpa oss att 

förebygga 

bedrägerier och 

andra brott) 

• Rättslig förpliktelse 

• Undantag enligt 

lokala lagar  

• Tjänsteleverantörer  

• Kreditupplysningsföreta

g 

• Databaser  för 

förebyggande av 

antibedrägerier 
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Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Försäkringsansöka

n och 

riskbedömning 

och skriva 

försäkringar 

 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Inklusive 

Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Åtgärder vidtagna 

för att ingå ett avtal  

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

täckning som ska 

tillhandahållas) 

• Samtycke  

• Undantag enligt 

lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare 

Hantera anslag/ 

förnyelser 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas, och i 

så fall på vilka 

villkor)  

• Samtycke 

• Undantag enligt 

lokala lagar 

• Tredjepartsoperatörer 

• Tjänsteleverantörer 

Klientvård, hjälp 

och stöd 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Vårdgivare 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgift

er 

• Finansiell 

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal  

• Banker 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 10 

Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukt

er eller tjänster som 

kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

För att uppfylla 

skyldigheter enligt 

lagar och 

förordningar 

• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Brottsbekämpande organ 

• Domstolar 

• Andra 

• Försäkringsgivare (enligt 

domstolsbeslut) 

Skadelidande  

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk 

för att upprätthålla 

ett korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratör

er   

• Vårdgivare 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Utvärdera anspråk • Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantag enligt 

lokala lagar  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadministratör

er   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter  

Kontroller för att 

upptäcka 

eventuella 

bedrägerier 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter om 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen 

(kontroller för att 

identifiera och  

slutligen förhindra 

eventuella 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantag enligt 

lokala lagar  

• Väcka, utöva eller 

styrka rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakningstjänster 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Brottsbekämpande organ 

Hantera ett 

anspråk  
• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk 

• Banker 

• Jurister 
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Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

För att uppfylla 

skyldigheter enligt 

lagar och 

förordningar 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk 

• Uppgifter om 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information  

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter  

(tex. ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Brottsbekämpande organ 

• Domstolar 

• Andra Försäkringsgivare 

(på grundval av ett 

domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera relationer • Kontaktuppgift

er 

 

• Berättigade intressen 

(för att upprätthålla 

en korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera avtal • Kontaktuppgift

er 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (förutsatt 

att undantag från 

skyldigheten att 

inhämta samtycke 

gäller (RD 4 april 

2003)) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Organisera 

evenemang och ta 

emot 

kontorsbesökare; 

hantera 

webbplatsbesökare  

• Kontorsbesökar

e 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är 

relevant för 

boken) 

• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(Übertragungsverfa

h ren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare 

Försäljning eller 

omorganisation av 

ett Chubb-företag   

• Alla • Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(Übertragungsverfa

h ren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information 

som avslöjas 

under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring eller 

ställa ett anspråk, 

hjälpa till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande organ 

 

Uppdaterad: november 2019 
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Del 3:  Bulgarien - Svenska 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att vi 

har ett korrekt register 

över alla Försäkrade 

Personer som vi täcker) 

Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa till 

med att förebygga 

brott eller 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföreta

g 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika riskprofilen 

och lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska utökas, 

om någon) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en 

förnyelseperiod, och i 

så fall på vilka villkor)  

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgift

er 

• Finansiell 

Information 

Fullgörandet av ett avtal Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

som kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CPDP, 

FSC) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare (med 

stöd av ett 

domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla 

ett korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera Finansiell 

Information 
• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIC, 

CPDP, FSC) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgift

er 

 

Berättigade intressen (att 

upprätthålla en korrekt 

plattform för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 

Kontaktuppgifter • Samtycke 

 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

Fullgörandet av ett avtal Tjänsteleverantörer 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

Webbplats eller 

kontorsbesökare 

Berättigade intressen (för 

att informera 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster eller 

produkter som kan vara av 

intresse för dem) 

Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 

Alla (där det är 

relevant för 

dokumenten) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information 

som avslöjas 

under ett samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Samtycke (där 

telefonsamtalet hölls i 

syfte att sälja en 

försäkring/ingå ett 

distansavtal med en 

kund) 

• Berättigade intressen 

(för att utbilda 

personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att teckna 

en försäkring eller 

ställa ett anspråk, 

hjälpa till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

Uppdaterad: december 2020   
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Del 4:  Tjeckien – Svenska  

Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att vi 

har ett korrekt register 

över alla Försäkrade 

Personer som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa till 

med att förebygga 

brott och bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföreta

g 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk 

och skriva 

försäkringsavta

l 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika riskprofilen 

och lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska utökas, 

om någon) 

• Samtycke 

• Uttryckligt samtycke, 

som ett lagligt 

undantag (för 

brottsuppgifter) 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot 

premier och 

betalningar 

• Kontaktuppgift

er 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsföring 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla ett 

korrekt register över 

alla mottagna anspråk 

och identiteten på 

skadelidande) 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande organ 

• Domstolar 

• Andra Försäkringsgivare 

(med stöd av ett 

domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande 

om anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla ett 

korrekt register över 

alla mottagna anspråk 

och identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratör

er   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministratör

er   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, bedöma 

och slutligen förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Uttryckligt samtycke, 

som ett lagligt 

undantag (för 

Brottsuppgifter) 

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande organ 
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Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör anspråk 

– uppgifter om 

bedrägeri) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande organ 

• Domstolar 

• Andra Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgift

er 

•  

• Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Tjänsteleverantörer 

Marknadsförin

g 
• Kontaktuppgift

er 

• Marknadsföring 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse för 

deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Organisera 

evenemang och 

ta emot 

kontorsbesökar

e 

• Kontorsbesökar

e 

• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är 

relevant för 

dokumenten) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på lämpligt 

sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  

Försäljning 

eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på lämpligt 

sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare 
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Aktivitet Typ av 

information  

Grunden för vår 

användning av 

informationen 

Till vem vi kan lämna ut 

information 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information 

som avslöjas 

under ett samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Samtycke (där 

telefonsamtalet hölls i 

syfte att sälja en 

försäkring/ingå ett 

distansavtal med en 

kund) 

• Berättigade intressen 

(för att utbilda 

personal, 

tillhandahålla bevis på 

avsikten att teckna en 

försäkring eller ställa 

ett anspråk, hjälpa till 

att lösa klagomål, 

förbättra kundservice 

eller upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande organ 

Uppdaterad: november 2019 
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Del 5:  Danmark - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår acceptabla 

riskprofil och för att 

hjälpa till med att 

förebygga brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Uttryckligt 

samtycke, som ett 

lagligt undantag 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska 

utökas, om någon) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas för en 

förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukt

er eller tjänster som 

kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse 
• Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Undantaget 

"förhindra 

bedrägeri"  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Finansiell 

information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter 

•  

• Berättigade intressen 

(för att upprätthålla 

en korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplatsbesöka

re, 

kontorsbesökare 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är 

relevant för 

dokumenten) 

• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

Alla • Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad november 2019 
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Del 6:  Estland - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa 

att vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade 

Personer som vi 

täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter  

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår 

acceptabla 

riskprofil och för att 

hjälpa att 

förebygga 

bedrägerier och 

andra brott) 

• Undantag enligt 

lokala lagar  

• Tjänsteleverantörer  

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

antibedrägerier 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska 

utökas, om någon) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas för en 

förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukt

er eller tjänster som 

kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk 

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Undantaget 

"förhindra 

bedrägeri"  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Finansiell 

information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter • Berättigade intressen 

(för att upprätthålla 

en korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplatsbesöka

re, 

kontorsbesökare 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 

Alla (där det är 

relevant för boken) 
• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

Alla • Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad november 2019 
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Del 7:  Finland - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår acceptabla 

riskprofil och för att 

hjälpa till med att 

förebygga brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig förpliktelse  

• Uttryckligt 

samtycke, som ett 

lagligt undantag 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska 

utökas, om någon) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas för en 

förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukt

er eller tjänster som 

kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse 
• Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk 

Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Undantag 

• Undantaget 

"förhindra 

bedrägeri"  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Finansiell 

information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter 

 

• Berättigade intressen 

(för att upprätthålla 

en korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 44 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplatsbesöka

re, 

kontorsbesökare 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är 

relevant för 

boken) 

• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

Alla • Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad november 2019 
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Del 8:  Frankrike - Svenska 

Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig Riskinformation 

• Försäkrings-information 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att vi 

har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade 

Personer som vi 

täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontrolle

r 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig Riskinformation 

• Brottsuppgifter  

• Villkorat 

samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår 

acceptabla 

riskprofil och för 

att hjälpa att 

förebygga brott 

och bedrägerier) 

• Rättslig 

skyldighet  

• Tjänsteleverantörer  

• Kreditupplysningsf

öretag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

antibedrägerier 
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk 

och skriva 

försäkringsavt

al 

• Personlig Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ 

av skydd som ska 

utökas, om 

någon) 

• Samtycke 

• Undantagsbestäm

melser enligt 

lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgiv

are  

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-information 

• Personlig Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om 

skyddet ska 

förlängas för en 

förnyelseperiod, 

och i så fall på 

vilka villkor)  

• Samtycke 

• Undantagsbestäm

melser enligt 

lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-information 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Villkorat 

Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot 

premier och 

betalningar 

• Kontaktuppgifter 

• Finansiell Information 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Banker 
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Marknadsföri

ng 
• Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodu

kter eller tjänster 

som kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-information  

• Personlig Riskinformation 

• Finansiell Information 

• Rättslig 

förpliktelse 
• Tillsynsmyndighet

er (tex. ACPR, 

CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt ett 

domstolsbeslut) 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande 

om anspråk 

• Försäkrings-information  

• Information om anspråk  

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Berättigade 

intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register 

över alla 

mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadminis

tratörer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

bedöma 

omständighetern

a kring ett 

anspråk) 

• Samtycke 

• Undantagsbestäm

melser enligt 

lokala lagar  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadminis

tratörer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på 

anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, 

bedöma och 

slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestäm

melser enligt 

lokala lagar  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell Information • Fullgörandet av 

ett avtal 

• Berättigade 

intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-information  

• Information om anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Finansiell Information 

• Rättslig 

förpliktelse 

• Tillsynsmyndighet

er (tex. ACPR, 

CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt 

domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter 

 

• Berättigade 

intressen (att 

upprätthålla en 

korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer

)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av 

ett avtal 
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Marknadsföri

ng 
• Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera 

med 

Affärspartners 

om evenemang, 

tjänster eller 

produkter som 

kan vara av 

intresse för deras 

sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Hålla 

evenemang 

och ta emot 

kontorsbesöka

re och  

webbplatsbesö

kare 

• Webbplatsbesökare/kontor

sbesökare 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och 

vara värd för 

evenemang som 

kan vara av 

intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är relevant för 

dokumenten) 

• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig 

skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  
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Aktivitet Typ av information som 

samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Försäljning 

eller 

omorganisatio

n av ett 

Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig 

skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om anspråk  

• Annan information som 

avslöjas under ett samtal  

• Rättslig 

skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla 

bevis på avsikten 

att teckna en 

försäkring, 

hjälpa till att lösa 

klagomål, 

förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndighet

er  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad november 2019 
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Del 9:  Tyskland - Svenska 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

dataset i våra 

system 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att vi 

har ett korrekt register 

över alla Försäkrade 

Personer som vi täcker) 

Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Brottsuppgifter 

• Obligatoriskt 

samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa till 

med att förebygga 

brott eller 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföreta

g 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika riskprofilen 

och om tillämpligt, 

lämplig nivå, kostnad 

och typ av 

försäkringsskydd) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer (TPAs) 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en 

förnyelseperiod, och i 

så fall på vilka villkor)  

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer (TPAs) 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

Fullgörandet av ett avtal • Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgift

er 

• Finansiell 

Information 

Fullgörandet av ett avtal Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

eller tjänster som kan 

vara av intresse) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. CNIl, ACPR) 

• Åklagarmyndigheter 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt ett 

domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla 

ett korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer (TPAs) 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer  (TPAs) 

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på 

skadereglering 

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Åklagarmyndigheter 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera Finansiell 

Information 
• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Uppfylla rättsliga 

eller regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. CNIL, ACPR) 

• Åklagarmyndigheter 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners, Besökare och Användare vår Webbplats 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgift

er 

 

• Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- 

och partnerrelationer)  

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 

Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 57 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

Webbplatsbesökare 

eller gäster 
• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

räkenskapsböcke

r 

Alla (om tillämpligt 

för 

räkenskapsboken) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information 

som avslöjas 

under ett samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade intressen 

(för att utbilda 

personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att teckna 

en försäkring, hjälpa 

till att lösa klagomål, 

förbättra kundservice 

eller upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Åklagarmyndigheter 

Uppdaterad november 2019 
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Del 10:  Grekland - Svenska 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att vi 

har ett korrekt register 

över alla Försäkrade 

Personer som vi täcker) 

Tjänsteleverantörer  

Genomförande av 

bakgrunds-, 

straffpåföljds- 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Samtycke under vissa 

förutsättningar 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa till 

med att förebygga 

brott och bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföreta

g 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika riskprofilen 

och om tillämpligt, 

lämplig nivå, kostnad 

och typ av 

försäkringsskydd) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en 

förnyelseperiod, och i 

så fall på vilka villkor)  

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer  

Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke under vissa 

förutsättningar 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgift

er 

• Finansiell 

Information 

Fullgörandet av ett avtal Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

eller tjänster som kan 

vara av intresse) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. BoG, HDPA, CNIL, 

ACPR, FCA, PRA) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare (med 

stöd av ett 

domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla 

ett korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera Finansiell 

Information 
• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. BoG, HDPA, CNIL, 

ACPR, FCA, PRA,) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare  

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgift

er 

 

• Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- 

och partnerrelationer)  

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 

Kontaktuppgifter Fullgörandet av ett avtal  

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

Webbplats eller 

kontorsbesökare 
• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 

Alla uppgifter 

(relaterad till 

företagets böcker) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

Alla uppgifter • Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Köpare 

• Professionella rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 

Bevis på 

kommersiell 

transaktion eller 

annan professionell 

kommunikation 

(kontaktuppgifter, 

information om 

anspråk, annan 

relevant 

information som 

avslöjas inom 

ramen för 

telefonsamtalet)  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade intressen 

(för att tillhandahålla 

bevis på avsikten att 

teckna en försäkring 

eller ingåendet av ett 

försäkringsavtal, 

hjälpa till att lösa 

klagomål, upptäcka 

bedrägerier)  

• Samtycke  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

Brottsbekämpande organ 
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Uppdaterad i december 2019  
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Del 11:  Ungern - Svenska 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för 

användningen av 

information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Första inlägget i 

våra system 
• Kontaktuppgif

ter 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer) 

Tjänsteleverantörer  

Utföra bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgif

ter 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Brottsuppgifte

r 

• Samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa till 

med att förebygga 

brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(vid personuppgifter 

avseende fällande 

domar) 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för 

användningen av 

information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, bedöma 

risk och skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifte

r 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, kostnad 

och typ av skydd som 

ska utökas, om 

någon) 

• Samtycke 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(vid personuppgifter 

avseende fällande 

domar) 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera förnyelser • Kontaktuppgif

ter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifte

r 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en 

förnyelseperiod, och i 

så fall på vilka 

villkor)  

• Samtycke 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(vid personuppgifter 

avseende fällande 

domar) 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för 

användningen av 

information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ge klientvård, hjälp 

och stöd 
• Kontaktuppgif

ter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar 

(för 

försäkringsinformati

on) 

• Uttryckligt samtycke 

(för 

försäkringsinformati

on)  

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier och 

betalningar 
• Kontaktuppgif

ter 

• Finansiell 

Information 

Fullgörandet av ett avtal Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgif

ter 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

eller tjänster som kan 

vara av intresse) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgif

ter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. CNIL, ACPR) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare (med 

stöd av ett 

domstolsbeslut) 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 67 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för 

användningen av 

information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadelidande 

Preliminärt anspråk • Försäkrings-

information  

• Information 

om anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla 

ett korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministrat

örer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information 

om anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifte

r 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att klargöra 

omständigheterna 

kring skadan) 

• Samtycke 

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(vid personuppgifter 

avseende fällande 

domar) 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Tredjepartsadministrat

örer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för 

användningen av 

information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Övervaka och 

utreda bedrägeri 
• Information 

om anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, 

bedöma och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(vid personuppgifter 

avseende fällande 

domar) 

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 

Skadereglera Finansiell 

Information 
• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk) 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(vid fällande domar i 

detaljer om anspråk 

och i uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier) 

• Banker 

• Jurister 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för 

användningen av 

information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information 

om anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. CNIC, ACPR) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera relationer • Kontaktuppgif

ter 

 

Berättigade intressen (att 

upprätthålla en korrekt 

plattform för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Administrera avtal Kontaktuppgifter • Samtycke 

 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgif

ter 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera 

med Affärspartners 

om evenemang, 

tjänster eller 

produkter som kan 

vara av intresse för 

deras sektor) 

Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesökare 

Webbplats eller 

kontorsbesökare 
• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för 

användningen av 

information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Överföra 

redovisningsuppgif

ter 

Alla (avseende 

redovisning) 
• Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(vid överföring enligt 

FSMA kapitel VII) 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation av 

ett Chubb-företag   

Alla  • Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(vid överföring enligt 

FSMA kapitel VII) 

• Samtycke  

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgif

ter 

• Information 

om anspråk  

• Annan 

information 

som avslöjas 

under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade intressen 

(för att utbilda 

personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att teckna 

en försäkring, hjälpa 

till att lösa klagomål, 

förbättra kundservice 

eller upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

Uppdaterad december 2019 
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Del 12:  Irland - Svenska 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att vi 

har ett korrekt register 

över alla Försäkrade 

Personer som vi täcker) 

Tjänsteleverantörer  

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att vi 

har ett korrekt register 

över alla Försäkrade 

Personer som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika riskprofilen 

och lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska utökas, 

om någon) 

• Samtycke 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(för Brottsuppgifter) 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en 

förnyelseperiod, och i 

så fall på vilka villkor)  

• Samtycke 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(för Brottsuppgifter) 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar 

(för 

försäkringsinformatio

n) 

• Uttryckligt samtycke 

(för 

försäkringsinformatio

n)  

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgift

er 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

eller tjänster som kan 

vara av intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. CBI, DPC) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare (med 

stöd av ett 

domstolsbeslut) 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla 

ett korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(för Brottsuppgifter) 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(för Brottsuppgifter) 

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 

Skadereglera Finansiell 

Information 
• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk) 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

(för Brottsuppgifter 

inkluderade i 

information om 

anspråk eller 

uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier) 

• Banker 

• Jurister 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. CBI, DPC) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgift

er 

•  

• Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- 

och partnerrelationer)  

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Samtycke  

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplats eller 

kontorsbesökar

e 

• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Rättslig grund för att 

samla in information 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är 

relevant för 

boken) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Undantaget 

"försäkringsändamål" 

• Köpare 

• Professionella rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information 

som avslöjas 

under ett samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade intressen 

(för att utbilda 

personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att teckna 

en försäkring, hjälpa 

till att lösa klagomål, 

förbättra kundservice 

eller upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad november 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 77 

 

 

 

Del 13:  Italien - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Berättigade 

intressen  

• Tjänsteleverantörer  

Utföra bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

• Berättigade 

intressen  

• Rättslig 

förpliktelse 

• Vidta åtgärder 

för att ingå ett 

avtal 

• Lagligt 

undantag 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföretag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, bedöma 

risk och skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Lagligt 

undantag 

• Berättigade 

intressen 

• Vidta åtgärder 

för att ingå ett 

avtal  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera förnyelser • Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Samtycke 

• Lagligt 

undantag 

• Berättigade 

intressen  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ge klientvård, hjälp 

och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Samtycke 

• Lagligt 

undantag 

•  

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Samtycke 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen  

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

Finansiell Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter (tex. 

IVASS, Autorità Garante 

della protezione dei Dati 

Personali, ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande organ 

• Domstolar 

Andra Försäkringsgivare  

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Berättigade 

intressen  

• Tredjepartsadministratörer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Samtycke 

• Lagligt 

undantag 

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Berättigade 

intressen  

• Tredjepartsadministratörer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Övervaka och 

upptäcka bedrägeri 
• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Lagligt 

undantag 

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Berättigade 

intressen  

• Samtycke 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande organ 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Berättigade 

intressen  

• Lagligt 

undantag 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Finansiell 

Information 

• Rättslig 

förpliktelse 

• Tillsynsmyndigheter (tex. 

IVASS, Autorità Garante 

della protezione dei Dati 

Personali, ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande organ 

• Domstolar 

• Andra Försäkringsgivare  

Affärspartners och Besökare 

Hantera relationer • Kontaktuppgifter 

•  

• Berättigade 

intressen  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera avtal • Kontaktuppgifter • Fullgörandet av 

ett avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen  

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesökare 

• Besökare • Berättigade 

intressen  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är 

relevant) 

• Berättigade 

intressen  

• Rättslig 

skyldighet 

(överföring av 

försäkring 

enligt tillämplig 

lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation av 

ett Chubb-företag   

• Alla • Berättigade 

intressen   

• Rättslig 

skyldighet 

(överföring av 

försäkring 

enligt tillämplig 

lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken 

vi använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig 

skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda 

personal, 

tillhandahålla 

bevis på 

avsikten att 

teckna en 

försäkring, 

hjälpa till att 

lösa klagomål, 

förbättra 

kundservice 

eller upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande organ 

 

Uppdaterad: december 2019 
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Del 14:  Lettland - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Skapa ett inlägg i 

våra system 
• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa till 

med att förebygga 

brott och 

bedrägerier) 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, kostnad 

och typ av skydd som 

ska utökas, om 

någon) 

•  Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en 

förnyelseperiod, och i 

så fall på vilka 

villkor)  

• Om vi inte har bett om 

ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamål"

. 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

som kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt ett 

domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla 

ett korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, 

bedöma och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter 

•  

• Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- 

och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal  

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera 

med Affärspartners 

om evenemang, 

tjänster eller 

produkter som kan 

vara av intresse för 

deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplatsbesök

are och 

kontorsbesökare 

• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (om 

tillämpligt för 

dokumenten) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera 

vår verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade intressen 

(för att utbilda 

personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att teckna 

en försäkring, hjälpa 

till att lösa klagomål, 

förbättra kundservice 

eller upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad: december 2019  
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Del 15:  Litauen - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter  

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår acceptabla 

riskprofil och för att 

hjälpa oss att 

förebygga 

bedrägerier och 

andra brott) 

• Rättslig förpliktelse 

• Undantag enligt 

lokala lagar  

• Tjänsteleverantörer  

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

antibedrägerier 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska 

utökas, om någon) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas för en 

förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det 

• Tredjepartsoperatörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade Personer 

med information om 

försäkringsprodukte

r eller tjänster som 

kan vara av intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Skadelidande  

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register över 

alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk 

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Undantaget 

"förhindra 

bedrägeri"  

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Finansiell 

information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter • Berättigade intressen 

(för att upprätthålla 

en korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplatsbesöka

re, 

kontorsbesökare 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och vara 

värd för evenemang 

som kan vara av 

intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är 

relevant för 

boken) 

• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar  

• Köpare 

• Professionella rådgivare 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad: december 2019  
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Del 16:  Nederländerna - Svenska 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att vi 

har ett korrekt register 

över alla Försäkrade 

Personer som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra kontroller 

avseende 

bakgrund, 

brottsuppgifter 

bedrägeri och 

kreditvärdighet. 

 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Inklusive 

Brottsuppgifter  

• Samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa oss 

att förebygga 

bedrägerier och 

andra brott) 

• Rättslig förpliktelse 

• Undantag enligt lokala 

lagar  

• Tjänsteleverantörer  

• Kreditupplysningsföreta

g 

• Databaser  för 

förebyggande av 

antibedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika riskprofilen 

och lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska utökas, 

om någon) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera anslag/ 

förnyelser 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Samtycke 

• Undantag enligt lokala 

lagar 

• Tredjepartsoperatörer 

• Tjänsteleverantörer 

Klientvård, hjälp 

och stöd 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Vårdgivare 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgift

er 

• Finansiell 

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal  

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

eller tjänster som kan 

vara av intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

För att uppfylla 

skyldigheter 

enligt lagar och 

förordningar 

• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

• Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk 

för att upprätthålla ett 

korrekt register över 

alla mottagna anspråk 

och identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Vårdgivare 

• Tjänsteleverantörer 

Utvärdera 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantag enligt 

lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter  

Kontroller för att 

upptäcka 

eventuella 

bedrägerier 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter om 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(kontroller för att 

identifiera och  

slutligen förhindra 

eventuella 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantag enligt 

lokala lagar  

• Väcka, utöva eller 

styrka rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakningstjänster 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera ett 

anspråk  
• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

För att uppfylla 

skyldigheter 

enligt lagar och 

förordningar 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk 

• Uppgifter om 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information  

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter  

(tex. ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare (på 

grundval av ett 

domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgift

er 

•  

• Berättigade intressen 

(för att upprätthålla 

en korrekt plattform 

för hantering av kund- 

och partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(förutsatt att undantag 

från skyldigheten att 

inhämta samtycke 

gäller (RD 4 april 

2003)) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Organisera 

evenemang och 

ta emot 

kontorsbesökare; 

hantera 

webbplatsbesöka

re  

• Kontorsbesökar

e 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är 

relevant för 

boken) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera 

vår verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(Übertragungsverfah 

ren der Versicherung 

nach geltendem 

Recht) 

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare 

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera 

vår verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(Übertragungsverfah 

ren der Versicherung 

nach geltendem 

Recht) 

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information 

som avslöjas 

under ett samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade intressen 

(för att utbilda 

personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att teckna 

en försäkring eller 

ställa ett anspråk, 

hjälpa till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Uppdaterad: november 2019 
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Del 17:  Norge - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår acceptabla 

riskprofil och för att 

hjälpa till med att 

förebygga brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Uttryckligt 

samtycke, som ett 

lagligt undantag 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska 

utökas, om någon) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas för en 

förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukt

er eller tjänster som 

kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse 
• Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Undantaget 

"förhindra 

bedrägeri"  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Finansiell 

information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter 

•  

• Berättigade intressen 

(för att upprätthålla 

en korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplatsbesöka

re, 

kontorsbesökare 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (om 

tillämpligt för 

boken) 

• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

Alla • Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

 

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad november 2019 
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Del 18:  Polen - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Skapa 

dokumentation i 

våra system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa 

att vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade 

Personer som vi 

täcker) 

Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

•  

• Samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa till 

med att förebygga 

brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföre

tag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, kostnad 

och typ av skydd som 

ska utökas, om 

någon) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämme

lser enligt lokala 

lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en 

förnyelseperiod, och i 

så fall på vilka 

villkor)  

• Samtycke 

• Undantagsbestämme

lser enligt lokala 

lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

eller tjänster som kan 

vara av intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga 

och regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt ett 

domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register över 

alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministrat

örer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadministrat

örer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, 

bedöma och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 
• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga 

och regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt 

domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter 

•  

• Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- 

och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 

• Kontaktuppgifte

r 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera 

med Affärspartners 

om evenemang, 

tjänster eller 

produkter som kan 

vara av intresse för 

deras sektor) 

Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla 

evenemang och 

ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesök

are 

• Webbplatsbesök

are eller 

kontorsbesökare 

• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Tillhandahålla 

företagets 

bokföring 

• Alla (där det är 

relevant för 

dokumenten) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera 

vår verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera 

vår verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under 

ett samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

Uppdaterad: november 2019 
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Del 19:  Portugal - Svenska 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifte

r 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontrolle

r 

• Kontaktuppgifte

r 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter  

• Villkorat samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa att 

förebygga brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet  

• Tjänsteleverantörer  

• Kreditupplysningsföreta

g 

• Databaser  för 

förebyggande av 

antibedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk 

och skriva 

försäkringsavt

al 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika riskprofilen 

och lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska utökas, 

om någon) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 113 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifte

r 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifte

r 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Villkorat samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot 

premier och 

betalningar 

• Kontaktuppgifte

r 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsförin

g 
• Kontaktuppgifte

r 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

eller tjänster som kan 

vara av intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifte

r 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. Bank of Portugal, 

ASF, CNPD/CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande 

om anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information 

om anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla 

ett korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, bedöma 

och slutligen förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 
• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. Bank of Portugal, 

ASF, CNPD/CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifte

r 

•  

• Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 

• Kontaktuppgift

er 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Tjänsteleverantörer 

Marknadsförin

g 
• Kontaktuppgifte

r 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla 

evenemang och 

ta emot 

kontorsbesöka

re  

• Kontorsbesöka

re 
• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 

• Alla (om 

tillämpligt för 

boken) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning 

eller 

omorganisatio

n av ett 

Chubb-företag   

• Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifte

r 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information 

som avslöjas 

under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade intressen 

(för att utbilda 

personal, 

tillhandahålla bevis på 

avsikten att teckna en 

försäkring, hjälpa till 

att lösa klagomål, 

förbättra kundservice 

eller upptäcka 

bedrägerier)  

•  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Uppdaterad december 2019 
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Del 20:  Rumänien - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Blivande 

Försäkrade och 

Försäkrade 

Personer 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

•  

• Samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa till 

med att förebygga 

brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföre

tag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Kontaktuppgifte

r 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, kostnad 

och typ av skydd som 

ska utökas, om 

någon) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämme

lser enligt lokala 

lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en 

förnyelseperiod, och i 

så fall på vilka 

villkor)  

• Samtycke 

• Undantagsbestämme

lser enligt lokala 

lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

eller tjänster som kan 

vara av intresse) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga 

och regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt ett 

domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadelidande  

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register över 

alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministrat

örer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Tredjepartsadministrat

örer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, 

bedöma och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera Finansiell 

Information 
• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga 

och regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt 

domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter • Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- 

och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 

• Kontaktuppgifte

r 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Tjänsteleverantörer 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera 

med Affärspartners 

om evenemang, 

tjänster eller 

produkter som kan 

vara av intresse för 

deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla 

evenemang och 

ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesök

are 

• Webbplatsbesök

are eller 

kontorsbesökare 

• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 

• Alla (där det är 

relevant för 

boken) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera 

vår verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera 

vår verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under 

ett samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

Uppdaterad i december 2019  
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Del 21:  Slovakien - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att vi 

har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade 

Personer som vi 

täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår 

acceptabla 

riskprofil och för 

att hjälpa till med 

att förebygga brott 

och bedrägerier) 

• Uttryckligt 

samtycke, som ett 

lagligt undantag 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföre

tag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska 

utökas, om någon) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om 

vi specifikt har 

bett om det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas för 

en förnyelseperiod, 

och i så fall på 

vilka villkor)  

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Ditt samtycke om 

vi specifikt har 

bett om det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av 

ett avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukt

er eller tjänster 

som kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga 

och regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt 

domstolsbeslut) 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register 

över alla 

mottagna anspråk 

och identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministrat

örer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål" 

• Ditt samtycke om 

vi specifikt har bett 

om det  

• Fastställa eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministrat

örer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändam

ål". 

• Undantaget 

"förhindra 

bedrägeri"  

• Ditt samtycke om 

vi specifikt har bett 

om det  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera Finansiell Information • Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga 

och regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Finansiell 

information 

Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt 

domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 

• Kontaktuppgift

er 
• Berättigade 

intressen (för att 

upprätthålla en 

korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantöre

r 

Administrera 

avtal 

• Kontaktuppgift

er 

• Fullgörandet 

av ett avtal 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, 

tjänster eller 

produkter som kan 

vara av intresse för 

deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantöre

r 

Hålla 

evenemang och 

ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesök

are 

• Webbplatsbesö

kare eller 

kontorsbesökare 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och 

vara värd för 

evenemang som 

kan vara av 

intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantöre

r 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 

• Alla (om 

tillämpligt för boken) 
• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantag för 

"försäkringsändam

ål" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantag för 

"försäkringsändam

ål" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla 

bevis på avsikten 

att teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, 

förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

 

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad december 2019 
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Del 22:  Slovenien - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att säkerställa 

att vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer som 

vi täcker) 

• Tjänsteleverantö

rer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifte

r  

• Villkorat samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa att 

förebygga brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet  

• Tjänsteleverantörer  

• Kreditupplysningsför

etag 

Databaser  för 

förebyggande av 

antibedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk 

och skriva 

försäkringsavta

l 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifte

r 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika riskprofilen 

och lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska utökas, 

om någon) 

• Samtycke 

• Undantagsbestäm

melser enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

Andra Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 131 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifte

r 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Samtycke 

• Undantagsbestäm

melser enligt lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Villkorat 

samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantö

rer 

Ta emot 

premier och 

betalningar 

• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsförin

g 
• Kontaktuppgifter 

• Marknadsförin

g 

Berättigade intressen (att 

förse Försäkrade Personer 

med information om 

försäkringsprodukter eller 

tjänster som kan vara av 

intresse) 

• Tjänsteleverantö

rer 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig 

förpliktelse 
• Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

försäkrade personer 

(enligt ett 

domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Claimant 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information 

• Information 

om anspråk 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett korrekt 

register över alla 

mottagna anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministr

atörer 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantö

rer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar 

• Fastställa, utöva 

eller försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministr

atörer 

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på 

anspråk 

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk 

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmels

er enligt lokala lagar 

• Fastställa, utöva 

eller försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis) 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Åklagarmyndigh

eter 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 
• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga 

och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig 

förpliktelse 
• Tillsynsmyndigheter 

(tex. CNIL, ACPR) 

• Åklagarmyndigheter 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare (enligt 

domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare/Användare av Koncern-webbplatser 

Hantera 

relationer 

• Kontaktuppgif

ter 
• Berättigade intressen 

(för att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 

• Kontaktuppgif

ter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsförin

g 
• Kontaktuppgifter 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla 

evenemang och 

ta emot 

kontorsbesökar

e och  

webbplatsbesök

are 

• Webbplatsbes

ökare eller 

kontorsbesökare 

• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantö

rer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 

• Alla (där det 

är relevant för boken) 
• Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  

Försäljning 

eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (tillhandahålla 

bevis på avsikten att 

teckna en försäkring, 

hjälpa till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

Åklagarmyndigheter 

Uppdaterad december 2019 
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Del 23:  Spanien - Svenska 

Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgift

er 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

Försäkrade Personer 

ligger inom vår 

acceptabla riskprofil 

och för att hjälpa till 

med att förebygga 

brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig förpliktelse 

• Uttryckligt samtycke, 

som ett lagligt 

undantag 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för att 

ingå ett avtal 

• Berättigade intressen 

(för att fastställa den 

sannolika riskprofilen 

och lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska utökas, 

om någon) 

• Samtycke 

• Uttryckligt samtycke, 

som ett lagligt 

undantag  

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att avgöra om 

skyddet ska förlängas 

för en 

förnyelseperiod, och i 

så fall på vilka 

villkor)  

• Samtycke 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar 

(för 

försäkringsinfomratio

n) 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgift

er 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att förse Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukter 

eller tjänster som kan 

vara av intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgift

er 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformatio

n 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse 
• Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Skadelidande 

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information 

om anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att upprätthålla 

ett korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 

Bedömning av 

anspråk 
• Information 

om anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att klargöra 

omständigheterna 

kring skadan) 

• Samtycke 

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Övervaka och 

utreda bedrägeri 
• Information 

om anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(att övervaka, 

bedöma och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Samtycke 

• Undantagsbestämmel

ser enligt lokala lagar  

• Uttryckligt samtycke 

som lagligt undantag  

• Fastställa, utöva eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-anspråk) 

(för att skadereglera 

gentemot 

framgångsrika tredje 

parter som gör 

anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information 

om anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande 

av bedrägerier 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgift

er 

•  

• Berättigade intressen 

(att upprätthålla en 

korrekt plattform för 

hantering av kund- 

och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Tjänsteleverantörer 

Marknadsföring • Kontaktuppgift

er 

• Marknadsförin

g 

• Berättigade intressen 

(att kommunicera 

med Affärspartners 

om evenemang, 

tjänster eller 

produkter som kan 

vara av intresse för 

deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplats 

eller 

kontorsbesökar

e 

• Berättigade intressen 

(att organisera och 

vara värd för 

evenemang som kan 

vara av intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (där det är 

relevant för 

boken) 

• Berättigade intressen 

(för att strukturera 

vår verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  
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Aktivitet Typ av 

information som 

samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Försäljning eller 

omorganisation 

av ett Chubb-

företag   

• Alla • Berättigade intressen 

(för att strukturera 

vår verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke  

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgift

er 

• Information 

om anspråk  

• Annan 

information 

som avslöjas 

under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade intressen 

(för att utbilda 

personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en försäkring, 

hjälpa till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

Uppdaterad augusti 2021 
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Del 24:  Sverige - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår acceptabla 

riskprofil och för att 

hjälpa till med att 

förebygga brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Uttryckligt 

samtycke, som ett 

lagligt undantag 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska 

utökas, om någon) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas för en 

förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukt

er eller tjänster som 

kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse 
• Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Skadelidande  

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det  

• Fastställa eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Undantaget 

"förhindra 

bedrägeri"  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Finansiell 

information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. ACPR, CNIL) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter • Berättigade intressen 

(för att upprätthålla 

en korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplatsbesök

are eller 

kontorsbesökare 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och vara 

värd för evenemang 

som kan vara av 

intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (om 

tillämpligt för 

boken) 

• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantag för 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  

Överföra 

affärsböcker 

Alla (om tillämpligt 

för boken) 
• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantag för 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad november 2019 
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Del 25:  Storbritannien - Svenska 

Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Sätta upp ett 

register i våra 

system 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att säkerställa att 

vi har ett korrekt 

register över alla 

Försäkrade Personer 

som vi täcker) 

• Tjänsteleverantörer  

Utföra 

bakgrunds-, 

sanktions-, 

bedrägeri- och 

kreditkontroller 

• Kontaktuppgifter 

• Personlig 

Riskinformation 

• Brottsuppgifter 

• Samtycke 

• Berättigade 

intressen (för att 

säkerställa att 

Försäkrade 

Personer ligger 

inom vår acceptabla 

riskprofil och för att 

hjälpa till med att 

förebygga brott och 

bedrägerier) 

• Rättslig skyldighet 

• Uttryckligt 

samtycke, som ett 

lagligt undantag 

• Tjänsteleverantörer 

• Kreditupplysningsföret

ag 

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Se över 

underwriting-

processen, 

bedöma risk och 

skriva 

försäkringsavtal 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Vidta åtgärder för 

att ingå ett avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

fastställa den 

sannolika 

riskprofilen och 

lämplig nivå, 

kostnad och typ av 

skydd som ska 

utökas, om någon) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Andra 

Försäkringsgivare/ 

Återförsäkringsgivare  

Hantera 

förnyelser 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Personlig 

Riskinformation 

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (för att 

avgöra om skyddet 

ska förlängas för en 

förnyelseperiod, 

och i så fall på vilka 

villkor)  

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det 

• Tredjeparts-

administratörer 

• Tjänsteleverantörer 

Ge klientvård, 

hjälp och stöd 
• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Samtycke 

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Ta emot premier 

och betalningar 
• Kontaktuppgifter 

• Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Banker 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att förse 

Försäkrade 

Personer med 

information om 

försäkringsprodukt

er eller tjänster som 

kan vara av 

intresse) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Kontaktuppgifter 

• Försäkrings-

information  

• Personlig 

Riskinformation 

• Finansiell 

Information 

• Rättslig förpliktelse 
• Tillsynsmyndigheter 

(tex. FCA, PRA, ICO) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Skadelidande  

Ta emot 

meddelande om 

anspråk 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

upprätthålla ett 

korrekt register 

över alla mottagna 

anspråk och 

identiteten på 

skadelidande) 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Assistansbolag 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Bedömning av 

anspråk 
• Information om 

anspråk  

• Hälsouppgifter 

• Brottsuppgifter 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(för att bedöma 

omständigheterna 

kring ett anspråk) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l" 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett om 

det  

• Fastställa eller 

försvara rättsliga 

anspråk 

• Tredjepartsadministratö

rer   

• Skadereglerare 

• Jurister 

• Experter på anspråk  

Övervaka och 

upptäcka 

bedrägeri 

• Information om 

anspråk  

Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade 

intressen (att 

övervaka, bedöma 

och slutligen 

förhindra 

bedrägerier) 

• Om vi inte har bett 

om ditt samtycke, 

undantaget 

"försäkringsändamå

l". 

• Ditt samtycke om vi 

specifikt har bett 

om det  

• Undantaget 

"förhindra 

bedrägeri"  

• Fastställa, utöva 

eller försvara 

rättsliga anspråk 

• Leverantörer av 

övervakning 

(undantagsvis)   

• Databaser  för 

förebyggande av 

bedrägerier 

• Brottsbekämpande 

organ 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Skadereglera • Finansiell 

Information 

• Fullgörandet av ett 

avtal 

• Berättigade intressen 

(tredjeparts-

anspråk) (för att 

skadereglera 

gentemot 

framgångsrika 

tredje parter som 

gör anspråk) 

• Banker 

• Jurister 

Följa rättsliga och 

regulatoriska 

skyldigheter 

• Försäkrings-

information  

• Information om 

anspråk  

• Uppgifter för 

förebyggande av 

bedrägerier  

• Finansiell 

information 

• Rättslig förpliktelse • Tillsynsmyndigheter 

(tex. FCA, PRA, ICO) 

• Brottsbekämpande 

organ 

• Domstolar 

• Andra 

Försäkringsgivare 

(enligt domstolsbeslut) 

Affärspartners och Besökare 

Hantera 

relationer 
• Kontaktuppgifter • Berättigade intressen 

(för att upprätthålla 

en korrekt plattform 

för hantering av 

kund- och 

partnerrelationer)  

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Administrera 

avtal 
• Kontaktuppgifter • Fullgörandet av ett 

avtal 

 

Marknadsföring • Kontaktuppgifter 

• Marknadsföring 

• Berättigade 

intressen (att 

kommunicera med 

Affärspartners om 

evenemang, tjänster 

eller produkter som 

kan vara av intresse 

för deras sektor) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Hålla evenemang 

och ta emot 

kontorsbesökare 

och  

webbplatsbesöka

re 

• Webbplatsbesök

are eller 

kontorsbesökare 

• Berättigade 

intressen (att 

organisera och vara 

värd för evenemang 

som kan vara av 

intresse för 

Affärspartners) 

• Samtycke 

• Tjänsteleverantörer 

Gällande för alla 

Överföra 

affärsböcker 
• Alla (om 

tillämpligt för 

boken) 

• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantag för 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella rådgivare  

Överföra 

affärsböcker 

Alla (om tillämpligt 

för boken) 
• Berättigade 

intressen (för att 

strukturera vår 

verksamhet på 

lämpligt sätt)  

• Rättslig skyldighet 

(överföring av 

försäkring enligt 

tillämplig lag)  

• Samtycke 

• Undantag för 

"försäkringsändamå

l" 

• Domstolar 

• Köpare 

• Professionella 

rådgivare  
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Aktivitet Typ av information 

som samlas in 

Grunden på vilken vi 

använder 

informationen 

Vem vi kan lämna ut 

informationen till 

Inspelning av 

telefonsamtal 
• Kontaktuppgifter 

• Information om 

anspråk  

• Annan 

information som 

avslöjas under ett 

samtal  

• Rättslig skyldighet 

• Berättigade 

intressen (för att 

utbilda personal, 

tillhandahålla bevis 

på avsikten att 

teckna en 

försäkring, hjälpa 

till att lösa 

klagomål, förbättra 

kundservice eller 

upptäcka 

bedrägerier)  

• Tjänsteleverantörer 

• Tillsynsmyndigheter  

• Domstolar 

• Brottsbekämpande 

organ 

 

Uppdaterad november 2019 

 

 


