
 
 
Fullmakt – Ge någon annan tillåtelse att få information om och hantera dina 
försäkringar 

 
Fyll i och underteckna fullmakten och skicka den till: 
 

Nordeuropa Försäkring AB 

Box 56044  
102 17 Stockholm 

 
Uppgifter om dig själv 
Namn Personnummer 

Telefonnummer 

Uppgifter om den du vill ge fullmakt till 
Namn Personnummer 

Telefonnummer 

Fullmaktens omfattning 

 
Fullmaktens giltighetstid 
Ange mellan vilka datum fullmakten ska gälla. Om du inte sätter något slutdatum gäller fullmakten tills du hör av dig till oss och återkallar den. 

Från och med Till och med 

Fullmaktsgivarens namnteckning 
Datum och ort 

Namnteckning Namnförtydligande 

Du som fullmaktsgivare bör underrätta fullmaktstagaren om fullmaktens omfattning och giltighetstid enligt ovan och lämna fullmaktstagaren informationen om behandling av 
personuppgifter nedan. 

Tänk på att fullmaktstagaren kan få information om din hälsa 
 
Personen du ger fullmakt kommer att få samma information om dina försäkringar som du får. Tänk på att om du har en livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring eller 
sjukvårdsförsäkring så innehåller dina försäkringar uppgifter om din hälsa. Ge bara fullmakt till personer som du vill ska ha rätt att ta del av den informationen. 

Begränsningar av fullmakten 
Vi kommer aldrig att ge information till fullmaktstagaren om vem som är förmånstagare för din livförsäkring, alltså vem som får pengarna från din livförsäkring ifall du 
avlider. Fullmaktstagaren kan heller inte ändra vem som ska få det. Fullmaktstagaren får inte fylla i en hälsodeklaration åt dig. 

Vilka försäkringar ska fullmaktstagaren få ta del av information om? 
 
Välj ett av alternativen. 

 
Alla mina personförsäkringar 

 
Bara min sjuk- och olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdom, sjukvårdsförsäkring eller cancervårdsförsäkring 

Bara min livförsäkring 

Vad ska fullmaktstagaren få göra? 
 

Välj ett, flera eller inget alternativ 
 

Teckna fortsättningsförsäkring eller seniorförsäkring 

 
Ändra betalningssätt 

Fråga om eller avsluta min försäkring 



 
 

Behandling av dina personuppgifter 
Behandling av personuppgifter enligt 2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR). Uppgifter som lämnas till försäkringsgivaren, eller annat bolag inom 
Försäkringsgivarens koncern samt dess samarbetspartners kommer att behandlas av bolagen för att bolagen skall kunna fullgöra begärda åtgärder, 
ingångna avtal eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. Vissa känsliga personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och uppgifter om 
hälsotillstånd, kan komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning och skadereglering. Försäkringstagaren/försäkrad är införstådd 
med att sådana uppgifter kan vara nödvändiga att inhämta och behandla för att avtalet skall kunna fullgöras. Personuppgifter kan även komma att 
behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Personuppgiftsansvarig kan komma att samköra 
personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och 
marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern försäkringsgivaren tillhör och 
till andra bolag, såväl inom som utom EU- och EES-området, och som bolag i denna koncern samarbetar med. All behandling av personuppgifter 
kommer att ske med stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för 
person som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifter kommer vidare endast att göras tillgängliga i den utsträckning 
som behövs för ovanstående ändamål. Försäkringstagare/ den försäkrade som önskar upplysningar om vilka personuppgifter som finns kan efter 
skriftlig ansökan, som skall vara egenhändigt undertecknad och med angivande av försäkrings eller personnummer, ställt till 
Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm, Sverige erhålla sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. Se mer 
på www.nordeuropa.se/integritetspolicy.  
 
 

 

 
Nordeuropa Försäkring AB 
Box 56044, 102 17 Stockholm 
08-410 532 00 
 
person@nordeuropa.se 
 

https://www.nordeuropa.se/integritetspolicy.
mailto:person@nordeuropa.se

