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Del 1:  Storbritannien - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn, 

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, 

• födelsedatum, 

• anspråkshistorik, 

• fordons registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth")  

Finansiell information • bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering  

Marknadsförings-

information  

 

• namn, e-postadress, intressen/marknadsföringslistor, register över 

godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten, som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress 

• historik av bedrägliga anspråk, 

• detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel  

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Kontorsbesökare • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• telefonnummer, 

• bilder från övervakningskamera, 

• kostpreferenser (för events), 

• uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad november 2019 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 5 

Del 2:  Österrike - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn,  

• adress, 

• telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp,  

• Undantagsfall etc., tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, 

• Födelsedatum, 

• Tidigare anspråk, 

• Fordonsregistreringsnummer (tex. för bilförsäkring, "SPL High 

Net Worth" [livförsäkring med engångspremie med högt 

nettovärde]), 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. för D&-försäkring), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler [Dödsfall, Funktionshinder och Skandal-försäkring]), 

• Lista över ägodelar, fastighetsutveckling, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och behandlingar, relevanta personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion) 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter (om du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för faktureringsändamål.   
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • Namn, 

• E-postadress 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• Dokumentation av godkännanden eller 

• Marknadsföringsgodkännanden, 

• Webbplatsinformation  

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/Försäkrade Personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp,  

• Undantagsfall mm., tidigare anspråk  

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket,  

• Detaljer och IMEI-nummer för mobiltelefonen (vid 

mobiltelefonförsäkring),   

• Fordonsregistreringsnummer (t.ex. för bilförsäkring, "SPL High 

Net Worth").  

• Hälsoppgifter  – tex. information om skada, medicinsk rapport 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar 

Information om 

anspråk 
• Bankkontouppgifter som används för betalning   

Finansiell information • Adress, tidigare bedrägliga anspråk,  

• Detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket 

• Brottshistorik – tex. olöst brottshistorik  

Affärspartners, Besökare och Användare av Koncern-webbplatser 

Kontaktuppgifter • Namn, 

• Arbetsplatsens adress, 

• Arbetsmail, 

• Arbetstelefonnummer, 

• Jobbtitel 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• Register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 

Besökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Videoövervakningsbilder, 

• Kostpreferenser (för evenemang), 

• Information om funktionshinder (valfritt) 
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Del 3:  Belgien - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress  

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, förhållande till försäkringstagaren, detaljer 

om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag etc., 

tidigare anspråk,  

• Telematikdata  

Personlig 

riskinformation 
• Kön, födelsedatum, anspråkshistorik,  

• Fordons registreringsnummer (tex. motorcykel, "SPL (Speciality 

Personal Lines) Very Wealthy") 

• Professionell bakgrund eller CV (tex. chef)  

• Allmänt tillgänglig information (tex. dödsfall, funktionshinder, 

misskreditering),  

• Summering över ägodelar, ägarstruktur, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL Very Wealthy"). 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och behandlingar, relevanta personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life 

and Travel, Property & Casualty Entertainment, SPL Very 

Wealth"y)  

• Brottsregister – tex. trafiköverträdelser, ej utgångna fällande 

domar (Förare (undantagsvis), "SPL Very Wealthy")  

Finansiell information  • Bankkontouppgifter (om du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för faktureringsändamål.   

Marknadsföring • Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, fil över 

godkännanden för eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

•  Försäkringsnummer, förhållande till 

försäkringstagaren/försäkrade personen, detaljer om 

försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantagsfall mm., 

tidigare anspråk  

•  
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket, detaljer 

om mobiltelefon och IMEI-nummer (mobiltelefon),  

fordonsregistreringsnummer (t.ex. motorcykel, "SPL Very 

Wealthy").   

• Hälsouppgifter – tex. uppgifter om skada, medicinska rapporter  

• Brottsuppgifter – tex. trafiköverträdelser, domstolsprotokoll   

Finansiell information  • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress, historik av bedrägliga anspråk, detaljer om incident som 

ger upphov till ett anspråk 

• Brottsregister – tex. outnyttjade fällande domar   

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, arbetsplatsens adress, arbetsmail, arbetstelefonnummer, 

funktion  

Marknadsföring • Namn, position, e-postadress, 

intressen/marknadsföringsuppdrag,  register över tillstånd eller 

marknadsföringsinvändningar, webbplatsuppgifter (inklusive 

onlinekontouppgifter, IP-adress och webbläsargenererad 

information) 

Kontorsbesökare  •  Namn, position, e-postadress, telefonnummer, bilder från 

övervakningskamera, kostpreferenser (för events) 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt)  

Senast uppdaterad november 2019 
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Del 4:  Bulgarien - Svenska 

Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, förhållande till försäkringstagaren, detaljer 

om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag etc., 

tidigare anspråk, telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, födelsedatum, anspråkshistorik  

• Fordons registreringsnummer (tex., motor, "SPL High Net Worth"), 

• Professionell bakgrund eller CV (tex. Chef eller Tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

och Brott), 

• Lista över ägodelar, fastighetsutveckling, fysiskt tillstånd, säkerhet, 

brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska sjukdomar, medicinsk 

historik eller behandlingar, relevanta personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion) 

• ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, P&C Entertainment, 

SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar   

• (Chef och Tjänsteman (uteslutande), "SPL High Net Worth") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (om du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för faktureringsändamål.   

Marknadsföring • Namn, e-postadress, intressen/lista över marknadsföringsregister, 

register över godkännanden för eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, förhållande till försäkringstagaren/försäkrade 

personen, detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall mm., tidigare anspråk  

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket, detaljer om 

mobiltelefon och IMEI-nummer (mobiltelefon)  

• Hälsouppgifter – tex. uppgifter om skador, medicinska rapporter  

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar   
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Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Finansiell information • Aktuella bankkontouppgifter 

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress 

• Historik av bedrägliga anspråk, 

• Detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar. 

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, arbetsplatsens adress, arbetsmail, arbetstelefonnummer, 

jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, e-postadress, intressen / lista över marknadsföringsregister,  

register över godkännanden för eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Kontorsbesökare • Namn, jobbtitel, e-postadress, telefonnummer, bilder från 

övervakningskamera, kostpreferenser (för events), uppgifter om 

funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad: november 2020 
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Del 5:  Tjeckien - Svenska 

Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn,  

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• tidigare anspråk, 

• telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, 

• födelsedatum, 

• anspråkshistorik, 

• intyg på fordonets registreringsnummer (t.ex. fordonsförsäkring, 

försäkring för personer med hög nettoförmögenhet)  

• yrkeshistorik eller CV (t.ex. förvaltningsansvarsförsäkring, 

"management liability insurance"), 

• allmänt tillgänglig information (tex. dödsfallförsäkring, 

sjukförsäkring, förskingringsförsäkring) 

• inventering av egendom, uppförande av fastigheter, fysiskt 

tillstånd, säkerhet, brandskydd och värde (försäkring av personer 

med hög nettoförmögenhet) 

• hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och behandlingar, relevanta personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion) (kombinerad sjuk- och 

olycksfallsförsäkring, affinitetsförsäkring, liv- och reseförsäkring, 

"P&C entertainment" försäkring, försäkring för personer med hög 

nettoförmögenhet) 

• brottsuppgifter – tex. trafiköverträdelser, ej utgångna fällande 

domar (förvaltningsansvarsförsäkring (undantagsfall), försäkring 

av personer med hög nettoförmögenhet 

Finansiell information  • bankkontouppgifter (om du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för faktureringsändamål.   
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Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • namn, 

• e-postadress 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till den försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon), intyg på 

fordonets registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth") 

• hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisrapporter 

Finansiell information • bankuppgifter för betalningen 

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress 

• historik av bedrägliga anspråk 

• detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk 

• brottsuppgifter – tex. ej utgångna fällande domar 

Affärspartners 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel 
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Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Besökare • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• telefonnummer, 

• videoövervakningsbilder, 

• information om funktionshinder (valfritt) 

Uppdaterad november 2019 
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Del 6:  Danmark - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn,  

• Adress, 

• Telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• Tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig riskinformation • Kön, 

• Födelsedatum, 

• Anspråkshistorik, 

• Fordons registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• Lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and 

Travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering 

Marknadsförings-

information  

 

• Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, register 

över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• Tidigare anspråk 

Information om anspråk • Detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress 

• Historik av bedrägliga anspråk, 

• Detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, 

• Arbetsplatsens adress, 

• Arbetsmail, 

• Arbetstelefonnummer, 

• Jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• Register över godkännanden eller 

marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad: november 2019 
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Del 7:  Estland – Svenska  

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn,  

• Adress, 

• Telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• Tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, 

• Födelsedatum, 

• Anspråkshistorik, 

• Fordons registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• Lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering 

Marknadsförings-

information  

 

• Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, register 

över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• Tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress 

• Historik av bedrägliga anspråk, 

• Detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, 

• Arbetsplatsens adress, 

• Arbetsmail, 

• Arbetstelefonnummer, 

• Jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• Register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad: november 2019 
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Del 8:  Finland - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn,  

• Adress, 

• Telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• Tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, 

• Födelsedatum, 

• Anspråkshistorik, 

• Fordons registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• Lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering 

Marknadsförings-

information  

 

• Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, register 

över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• Tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress 

• Historik av bedrägliga anspråk, 

• Detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, 

• Arbetsplatsens adress, 

• Arbetsmail, 

• Arbetstelefonnummer, 

• Jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• Register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad: november 2019 
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Del 9:  Frankrike – Svenska  

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn,  

• Adress, 

• Telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• Tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, 

• Födelsedatum, 

• Anspråkshistorik, 

• Fordons registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• Lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering 

Marknadsförings-

information  

 

• Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, register 

över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 25 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• Tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress 

• Historik av bedrägliga anspråk, 

• Detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, 

• Arbetsplatsens adress, 

• Arbetsmail, 

• Arbetstelefonnummer, 

• Jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• Register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad: november 2019 
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Del 10:  Tyskland - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn,  

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp,  

• undantagsfall etc., tidigare anspråk, 

• telematikdata 

Personlig riskinformation • Kön, 

• Födelsedatum, 

• Tidigare anspråk, 

• Fordonsregistreringsnummer (tex. för bilförsäkring, 

"SPL High Net Worth" [livförsäkring med 

engångspremie med högt nettovärde]), 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. för D&O-försäkring), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, 

Funktionshinder, Skandaler [Dödsfall, Funktionshinder 

och Skandal-försäkring]), 

• Lista över ägodelar, fastighetsutveckling, fysiskt 

tillstånd, säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High 

Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, 

medicinsk historik och behandlingar, relevanta 

personliga vanor (t.ex. rökning, alkoholkonsumtion) 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande 

domar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter (om du betalar försäkringspremien) 

eller kreditkortsuppgifter som används för 

faktureringsändamål.   
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • Namn, 

• E-postadress 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• Dokumentation av godkännanden för 

marknadsföringsändamål eller 

• Marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsinformation 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/Försäkrade 

Personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp,  

• Undantagsfall mm., tidigare anspråk 

Information om anspråk • Detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket,  

• Detaljer och IMEI-nummer för mobiltelefonen (vid 

mobiltelefonförsäkring),   

• Fordonsregistreringsnummer (t.ex. för bilförsäkring, 

"SPL High Net Worth").  

• Hälsoppgifter  – tex. information om skada, medicinsk 

rapport 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar 

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter om kopplat till 

antibedrägeribekämpning 
• Adress, historik av bedrägliga anspråk, 

• Detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar. 

Affärspartners, Besökare och Användare av Koncern-webbplatser 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel  
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller 

marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-

adress och webbläsargenererad information) 

Besökare • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• telefonnummer, 

• bilder från övervakningskamera, 

• kostpreferenser (för events), 

• uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad november 2019 
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Del 11:  Grekland - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn,  

• Adress, 

• Telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• Tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, födelsedatum, anspråkshistorik  

• Fordons registreringsnummer (tex. Bil, "SPL High Net Worth"), 

• Professionell bakgrund eller CV (tex. Chef och Anställd), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

och Ärekränkning) 

• Lista över ägodelar, fastighetsutveckling, fysiskt tillstånd, säkerhet, 

brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Känsliga uppgifter 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik eller behandlingar, relevanta personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion) 

• ("Combination of Accidents and health, Protected Members, Life 

and Travel, Property and Accidents") 

• (Chef och Anställd (undantagsvis), "SPL High Net Worth") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (om du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för faktureringsändamål.   

Marknadsförings-

information  

 

• Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, register 

över godkännanden för eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifte, IP-adress och webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, förhållande till försäkringstagaren/försäkrade 

personen, detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall mm., tidigare anspråk  

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket, detaljer om 

mobiltelefon och IMEI-nummer ("International Mobile Equipment 

Identification Number") (mobiltelefon) 

fordonsregistreringsnummer (t.ex. Bil, "SPL High Net Worth").  

• Hälsouppgifter – tex. uppgifter om skador, medicinska rapporter  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress, historik av bedrägliga anspråk, detaljer om incident som 

ger upphov till anspråk 

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, arbetsplatsens adress, arbetsmail, arbetstelefonnummer, 

jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, jobbtitel, e-postadress, intressen / marknadsföringsuppdrag,  

register över godkännanden för eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Kontorsbesökare • Namn, jobbtitel, e-postadress, telefonnummer, bilder från 

övervakningskamera, kostpreferenser (för events), uppgifter om 

funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad i december 2019  
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Del 12:  Ungern – Svenska  

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn, 

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, 

• födelsedatum, 

• anspråkshistorik, 

• fordons registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth")  

Finansiell information • bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering  
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Marknadsföring • namn,  

• e-postadress,  

• intressen/marknadsföringsprenumerationer, 

• register över tillstånd godkännanden eller 

marknadsföringsinvändningar,  

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten, som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon),  

• fordons registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress 

• historik av bedrägliga anspråk, 

• detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel  
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/ marknadsföringsprenumerationer, 

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 

Kontorsbesökare • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• telefonnummer, 

• bilder från övervakningskamera, 

• kostpreferenser (för events), 

• uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad december 2019 
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Del 13:  Irland - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn, 

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc.,  tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, 

• födelsedatum, 

• anspråkshistorik, 

• fordons registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth")  

Finansiell information • bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering  
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Marknadsföring • namn, 

• e-postadress 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Skadelidande  

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till den försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon),  

• fordonets registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth") 

• hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisrapporter 

Finansiell information • bankuppgifter för betalningen 

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress 

• historik av bedrägliga anspråk 

• detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk 

• brottsuppgifter – tex. ej utgångna fällande domar 

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad november 2019 
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Del 14:  Italien - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • För- och efternamn,  

• Adress, 

• Telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• Tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, 

• Födelsedatum, 

• Anspråkshistorik, 

• Fordons registreringsnummer (Motor) 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• Lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde (Brand, "SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • namn, 

• e-postadress 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till den försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket, fordonets 

registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net Worth") 

• hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisrapporter 

Finansiell information • bankuppgifter för betalningen 

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress 

• historik av bedrägliga anspråk 

• detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk 

• brottsuppgifter – tex. ej utgångna fällande domar 

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad december 2019 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 41 

Del 15:  Lettland - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn, 

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen,  

• inklusive försäkringsbelopp, undantag etc.,   

• tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Information • Kön, 

• Födelsedatum, 

• Tidigare anspråk, 

• Fordonsregistreringsnummer (tex. för motor, livförsäkring med 

engångspremie ("SPL") för höginkomsttagare), 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. styrelseledamot och tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder 

och Misskreditering) 

• Lista över ägodelar, fastighetsutveckling, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde (livförsäkring med engångspremie 

("SPL") för höginkomsttagare) 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och behandlingar, relevanta personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion) ("Combined accident and health 

insurance, kinship, life and travel, property and casualty 

insurance," livförsäkring med engångspremie ("SPL") för 

höginkomsttagare), 

• Brottsregister – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar (för 

styrelseledamöter och tjänstemän (undantagsvis), livförsäkring 

med engångspremie ("SPL") för höginkomsttagare) 

Personlig 

riskinformation  
• bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering  
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Finansiell information • namn, e-postadress 

• intressen / marknadsföringslista 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten, som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer  

• (Mobiltelefon), fordons registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL 

High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress 

• historik av bedrägliga anspråk, 

• detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel  
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/ marknadsföringsprenumerationer, 

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Kontorsbesökare • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• telefonnummer, 

• bilder från övervakningskamera, 

• kostpreferenser (för events), 

• uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad december 2019 
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Del 16:  Litauen - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • för- och efternamn, 

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc.,  

• tidigare anspråk, 

• telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, 

• födelsedatum, 

• anspråkshistorik, 

• fordons registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar  

• (Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth")  

Finansiell information • bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering  

Marknadsföring • försäkringsnummer, förhållande till den försäkrade personen, 

detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., tidigare anspråk 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten, som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar   

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress 

• historik av bedrägliga anspråk, 

• detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • för- och efternamn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel  

Marknadsföring • för- och efternamn, 

• jobbtitel, e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Kontorsbesökare • för- och efternamn, 

• Jobbtitel, E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad december 2019 
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Del 17:  Nederländerna - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress  

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, förhållande till försäkringstagaren, detaljer 

om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag etc., 

tidigare anspråk,  

• Telematikdata  

Personlig 

riskinformation 
• Kön, födelsedatum, anspråkshistorik,  

• Fordons registreringsnummer (tex. motorcykel, "SPL (Speciality 

Personal Lines) Very Wealthy") 

• Professionell bakgrund eller CV (tex. chef)  

• Allmänt tillgänglig information (tex. dödsfall, funktionshinder, 

misskreditering),  

• Summering över ägodelar, ägarstruktur, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL Very Wealthy").VI 

Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och behandlingar, relevanta personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life 

and Travel, Property & Casualty Entertainment, SPL Very 

Wealth"y)  

• Brottsregister – tex. trafiköverträdelser, ej utgångna fällande 

domar (Förare (undantagsvis), "SPL Very Wealthy")  

Finansiell information  • Bankkontouppgifter (om du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för faktureringsändamål.   

Marknadsföring • Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, fil över 

godkännanden för eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, förhållande till 

försäkringstagaren/försäkrade personen, detaljer om 

försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantagsfall mm., 

tidigare anspråk  

• Detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket, detaljer 

om mobiltelefon och IMEI-nummer (mobiltelefon),  

fordonsregistreringsnummer (t.ex. motorcykel, "SPL Very 

Wealthy").   
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Information om 

anspråk 
• Hälsouppgifter – tex. uppgifter om skada, medicinska rapporter  

• Brottsuppgifter – tex. trafiköverträdelser, domstolsprotokoll   

Finansiell information  • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress, historik av bedrägliga anspråk, detaljer om incident som 

ger upphov till ett anspråk 

• Brottsregister – tex. outnyttjade fällande domar   

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, arbetsplatsens adress, arbetsmail, arbetstelefonnummer, 

funktion  

Marknadsföring • Namn, position, e-postadress, 

intressen/marknadsföringsuppdrag,  register över tillstånd eller 

marknadsföringsinvändningar, webbplatsuppgifter (inklusive 

onlinekontouppgifter, IP-adress och webbläsargenererad 

information) 

Kontorsbesökare  • Namn, position, e-postadress, telefonnummer, bilder från 

övervakningskamera, kostpreferenser (för events) 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt)  

Senast uppdaterad november 2019 
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Del 18:  Norge - Svenska 

Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn,  

• Adress, 

• Telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• Tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, 

• Födelsedatum, 

• Anspråkshistorik, 

• Fordons registreringsnummer (tex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• Lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - tex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering 

Marknadsförings-

information  

 

• Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, register 

över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• Tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress 

• Historik av bedrägliga anspråk, 

• Detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, 

• Arbetsplatsens adress, 

• Arbetsmail, 

• Arbetstelefonnummer, 

• Jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• Register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad: november 2019 
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Del 19:  Polen - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • för- och efternamn,  

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• tidigare anspråk, 

• telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, 

• födelsedatum, 

• anspråkshistorik, 

• fordonets registreringsnummer (t.ex. fordonsförsäkring, 

livförsäkring med engångspremie för personer med högt 

nettovärde)  

• yrkeshistorik eller CV (t.ex. försäkring för styrelseledamöter och 

chefer) 

• allmänt tillgänglig information (dödsfall, funktionshinder, 

misskreditering) 

• information om egendom, fastighetsbyggande, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde (livförsäkring med engångspremie 

för personer med högt nettovärde) 

• hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och behandlingar, relevanta dåliga personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion) ("A&H combined, affinity, life and 

travel insurance, P&C Entertainment," livförsäkring med 

engångspremie för personer med högt nettovärde) 

• Brottsuppgifter – tex. trafiköverträdelser, ej utgångna fällande 

domar (försäkring för styrelseledamöter och chefer (i 

undantagsfall), livförsäkring med engångspremie för personer med 

högt nettovärde) 

Finansiell information  • bankkontouppgifter (om du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för faktureringsändamål.   
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • för- och efternamn, 

• e-postadress 

• intressen/e-postlistor  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till den försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten  

• händelse, 

• telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefonförsäkring) 

• fordonets registreringsnummer (t.ex. fordonsförsäkring, 

livförsäkring med engångspremie för personer med högt 

nettovärde) 

• hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisrapporter 

Finansiell information • bankuppgifter för betalningen 

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress 

• historik av bedrägliga anspråk 

• detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk 

• brottsuppgifter – tex. ej utgångna fällande domar 

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • för- och efternamn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • för- och efternamn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/e-postlistor  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Kontorsbesökare • för- och efternamn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• telefonnummer, 

• videoövervakningsbilder, 

• kostpreferenser (för fester och events), 

• information om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad: [ ] november 2019 
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Del 20:  Portugal - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn,  

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• tidigare anspråk, 

• telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, 

• födelsedatum, 

• anspråkshistorik, 

• fordonets registreringsnummer (t.ex. fordonsförsäkring, 

livförsäkring med engångspremie för personer med högt 

nettovärde)  

• yrkeshistorik eller CV (t.ex. försäkring för chefer och tjänstemän) 

• allmänt tillgänglig information (dödsfall, funktionshinder och 

skandal-försäkringar) 

• lista över egendom, fastighetsbyggande, fysiskt tillstånd, säkerhet, 

brandskydd och värde (livförsäkring med engångspremie för 

personer med högt nettovärde) 

• hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och behandlingar, relevanta dåliga personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion) (hälso- och olycksfallsförsäkringar, 

anknytningsförsäkringar, livförsäkringar och reseförsäkringar, 

underhållningsrelaterade försäkringar för tillgångar och olyckor, 

livförsäkring med engångspremie för personer med högt 

nettovärde) 

• Brottsuppgifter – tex. trafiköverträdelser, ej utgångna fällande 

domar (försäkring för chefer och tjänstemän (i undantagsfall), 

livförsäkring med engångspremie för personer med högt 

nettovärde) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering 

Marknadsföring • namn, 

• e-postadress 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till den försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten som gav upphov till anspråket,  

• telefoninformation och IMEI-nummer  (mobiltelefonförsäkring), 

• fordonets registreringsnummer (t.ex. fordonsförsäkring, 

livförsäkring med engångspremie för personer med högt 

nettovärde) 

• hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisrapporter 

Finansiell information • bankuppgifter för betalningen 

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress, historik av bedrägliga anspråk 

• detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk 

• brottsuppgifter – tex. ej utgångna fällande domar 

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Kontorsbesökare • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, Telefonnummer, 

• bilder från övervakningskamera, 

• kostpreferenser (för events), uppgifter om funktionshinder 

(tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad november 2019 
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Del 21:  Rumänien - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn, 

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen,  

• inklusive försäkringsbelopp, undantag etc.,   

• tidigare anspråk, 

• telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, 

• födelsedatum, 

• anspråkshistorik, 

• fordons registreringsnummer (t.ex. Motor, "SPL High Net 

Worth"), 

• yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"), 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, inga villkorliga domar (Chef 

och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth")  

Finansiell information • bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering  
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • namn, 

• e-postadress 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• detaljer om incidenten, som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (Mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (t.ex. Motor,"SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisanmälningar  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress 

• historik av bedrägliga anspråk, 

• detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• brottsuppgifter – tex. inga villkorliga domar  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel  
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar,  

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 

Kontorsbesökare • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• telefonnummer, 

• bilder från övervakningskamera, 

• kostpreferenser (för events), 

• uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Updated in December 2019 
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Del 22:  Slovakien - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn, 

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen, inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc.,   

• tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, 

• födelsedatum, 

• anspråkshistorik, 

• intyg på fordonets registreringsnummer (t.ex. fordonsförsäkring, 

"SPL High Net Worth"-försäkring), 

• yrkeshistorik eller CV (t.ex. ansvarsförsäkring för chefer och 

representanter),  

• allmänt tillgänglig information (tex. dödsfall och funktionshinder-

försäkring) 

• inventering av egendom, uppförande av fastigheter, fysiskt 

tillstånd, säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth"-

försäkring) 

• Känsliga uppgifter 

• Hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och behandlingar, relevanta personliga vanor (t.ex. 

rökning, alkoholkonsumtion)  

• (kombinerad olycksfalls- och hälsoförsäkring, 

yrkesansvarsförsäkring, liv- och reseförsäkring, egendoms- och 

ansvarsförsäkring, "SPL High Net Worth"-försäkring)  

• Brottsuppgifter – tex. trafiköverträdelser, ej utgångna fällande 

domar (försäkring för chefer (undantagsvis), 

• "SPL High Net Worth"-försäkring 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Finansiell information • bankuppgifter för betalningen 

Marknadsföring • adress 

• historik av bedrägliga anspråk 

• detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk 

• brottsuppgifter – tex. ej utgångna fällande domar 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel 

Information om 

anspråk 
• namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 

Finansiell information • bankuppgifter för betalningen 

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• adress historik av bedrägliga anspråk, detaljer om incidenten 

som ger upphov till anspråk 

• brottsuppgifter – tex. ej utgångna fällande domar 

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • namn, 

• arbetsplatsens adress, 

• arbetsmail, 

• arbetstelefonnummer, 

• jobbtitel 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 63 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in  

Marknadsföring • namn, 

• jobbtitel, 

• e-postadress, 

• intressen/marknadsföringsuppdrag,  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 

Besökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad december 2019 
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Del 23:  Slovenien - Svenska 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • namn, 

• adress, 

• telefonnummer, 

• e-postadress 

Försäkringsinformation • försäkringsnummer, 

• förhållande till försäkringstagaren, 

• detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• kön, födelsedatum, anspråkshistorik, 

• fordonets registreringsnummer  

• yrkeshistorik eller CV (t.ex. chef eller tjänsteman) 

• allmänt tillgänglig information (dödsfall och funktionshinder) 

• lista över egendom, fastighetsbyggande, fysiskt tillstånd, säkerhet, 

brandskydd och värde, 

• hälsouppgifter - t.ex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och behandlingar, relevanta dåliga personliga vanor (t.ex. 

rökning och alkoholkonsumtion)  

• Brottsuppgifter – tex. trafiköverträdelser, ej utgångna fällande 

domar (chefer och tjänstemän (i undantagsfall). 

Finansiell information  • bankkontouppgifter (om du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för faktureringsändamål.   

Marknadsföring • namn, 

• e-postadress 

• intressen  

• register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 65 

Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• Tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer  

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisrapporter  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress 

• Historik av bedrägliga anspråk, 

• Detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, 

• Arbetsplatsens adress, 

• Arbetsmail, 

• Arbetstelefonnummer, 

• Jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Intressen  

• Register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information  Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad december 2019 
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Del 24:  Spanien - Svenska 

Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn,  

• Adress, 

• Telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• Tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, 

• Födelsedatum, 

• Anspråkshistorik, 

• Fordons registreringsnummer (tex. Motor) 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• Lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde  

• Hälsouppgifter - tex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering 

Marknadsförings-

information  

 

• Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, register 

över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• Tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (tex. Motor, "SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisrapporter  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress 

• Historik av bedrägliga anspråk, 

• Detaljer om incident som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, 

• Arbetsplatsens adress, 

• Arbetsmail, 

• Arbetstelefonnummer, 

• Jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag 

• Register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 
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Del 25:  Sverige - Svenska 

Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Blivande Försäkrade och Försäkrade Personer 

Kontaktuppgifter • Namn,  

• Adress, 

• Telefonnummer, 

• E-postadress 

Försäkringsinformation • Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, 

undantagsfall etc.,  

• Tidigare anspråk, 

• Telematikdata 

Personlig 

riskinformation 
• Kön, 

• Födelsedatum, 

• Anspråkshistorik, 

• Fordons registreringsnummer (tex. Motor, "SPL High Net Worth") 

• Yrkeshistorik eller CV (tex. Chef och Tjänsteman), 

• Allmänt tillgänglig information (tex. Dödsfall, Funktionshinder, 

Skandaler), 

• Lista över ägodelar, fastighetskonstruktion, fysiskt tillstånd, 

säkerhet, brandskydd och värde ("SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter - tex. fysiska och psykiska tillstånd, medicinsk 

historik och ingrepp, relevanta personliga vanor (t.ex. rökning, 

alkoholkonsumtion) ("A&H Combined, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth") 

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, outnyttjade fällande domar 

(Chef och Tjänsteman (undantagsvis), "SPL High Net Worth") 

Finansiell information • Bankkontouppgifter (där du betalar försäkringspremien) eller 

kreditkortsuppgifter som används för fakturering 

Marknadsförings-

information  

 

• Namn, e-postadress, intressen/marknadsföringsuppdrag, register 

över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress och 

webbläsargenererad information) 
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Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Skadelidande 

Försäkringsinformation 

(exklusive anspråk från 

tredje parter) 

• Försäkringsnummer, 

• Förhållande till försäkringstagaren/försäkrade personen, 

• Detaljer om försäkringen inklusive försäkringsbelopp, undantag 

etc., 

• Tidigare anspråk 

Information om 

anspråk 
• Detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk, 

telefoninformation och IMEI-nummer (mobiltelefon), fordons 

registreringsnummer (tex. Motor, "SPL High Net Worth") 

• Hälsouppgifter – tex. information om skada, medicinsk rapport  

• Brottsuppgifter – tex. körförseelser, polisrapporter  

Finansiell information • Bankkontouppgifter som används för betalning   

Uppgifter kopplat till 

bedrägeribekämpning 
• Adress 

• Historik av bedrägliga anspråk 

• Detaljer om incidenten som ger upphov till anspråk 

• Brottsuppgifter – tex. outnyttjade fällande domar.  

Affärspartners och Besökare 

Kontaktuppgifter • Namn, 

• Arbetsplatsens adress, 

• Arbetsmail, 

• Arbetstelefonnummer, 

• Jobbtitel  

Marknadsföring • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Intressen/marknadsföringsuppdrag, 

• Register över godkännanden eller marknadsföringsinvändningar, 

• Webbplatsuppgifter (inklusive onlinekontouppgifter, IP-adress 

och webbläsargenererad information) 
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Typ av information Detaljer om uppgifter som vi vanligtvis samlar in 

Kontorsbesökare • Namn, 

• Jobbtitel, 

• E-postadress, 

• Telefonnummer, 

• Bilder från övervakningskamera, 

• Kostpreferenser (för events), 

• Uppgifter om funktionshinder (tillhandahålls frivilligt) 

Uppdaterad: november 2019 

 


