PRODUKTVILLKOR

Produktvillkor Avtalspension SAF-LO
! Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-01-01
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För försäkringsavtalet gäller därutöver de fondbestämmelser
som tillämpas för de fonder i vilka inbetalda premier är
placerade.

ALLMÄNT

Dessa villkor gäller för de försäkringsåtaganden Movestic
tillhandahåller i form av Avtalspension SAF-LO och för
Livsarbetstidspension/Arbetstidspension, i det följande kallat
Livsarbetstidspension.
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Avtalspensionen SAF-LO är en tjänstepensionsplan enligt
kollektivavtal träffat mellan Svenskt Näringsliv och LO, nedan
kallat kollektivavtalets parter. Livsarbetstidspension är
baserad på överenskommelser mellan förbund inom Svenskt
Näringsliv och LO och utgör ett tillägg till Avtalspension SAFLO.
Arbetstagaren (den försäkrade) har enligt Avtalspension SAFLO rätt att välja försäkringsgivare för placering av
ålderspensionspremie i valfritt försäkringsbolag som ingått
avtal med Fora AB. Movestic Livförsäkring AB (nedan kallat
Movestic) tillhandahåller sådan frivillig fondförsäkring för
Avtalspension i SAF-LO i enlighet med dessa villkor.
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Försäkringstiden löper därefter fram till dess att försäkringen
är slututbetald eller till dess försäkringskapitalet flyttas till
annan försäkringsgivare.

VALCENTRALEN

9

FÖRSÄKRINGSGIVARE

9.1

Ålderspension

Vid uppnådd pensionsålder sker utbetalning till den
försäkrade under avtalad utbetalningstid.
Om inte annat avtalats, sker utbetalning från den månad den
försäkrade fyller 65 år med livsvarig utbetalning. Utbetalning
sker månadsvis i efterskott.

FÖRSÄKRINGSTAGARE

Ålderspensionen kan tidigast börja utbetalas när den
försäkrade är 55 år.

a, i fråga om rätten till försäkringsersättning (ålderspension),
b, vad gäller förfoganden över försäkringen, t.ex. rätten att
förordna förmånstagare till efterlevandepension
(återbetalningsskyddet) samt ändra förmånstagarförordnande,
och
c, i fråga om rätten att bestämma försäkringskapitalets
koppling till värdepappersfonder,

Om den försäkrade önskar kan pensionen utbetalas temporärt,
dock under maximalt 20 år.
Partiellt uttag av ålderspension är möjligt från och med 2014 i
enlighet med regelverket för Avtalspension SAF-LO.
Ålderspensionens storlek bestäms av värdet på de fonder som
försäkringskapitalet placerats i. Försäkringskapitalet fördelas
över utbetalningstiden enligt de regler Movestic tillämpar för
den aktuella försäkringen.

FÖRSÄKRAD

Försäkrad är den anställde på vars liv försäkringen gäller.
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FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER

Försäkringen kan tecknas att omfatta ålderspension med eller
utan återbetalningsskydd. Om försäkringen tecknas utan
återbetalningsskydd, gäller försäkringen med övergångsrätt.

Försäkringstagare är den arbetsgivare tecknar Avtalspension
SAF-LO. Den försäkrade anses som försäkringstagare;
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FÖRSÄKRINGSTID

Försäkringsavtalet träder i kraft när Movestic mottagit uppgift
om den försäkrades val från Valcentralen.

Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB (Movestic),
org.nr. 516401-6718. Movestic står under tillsyn av
Finansinspektionen.
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Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig gäller
bestämmelserna i vid var tid gällande försäkringsavtalslag.
Har sådan oriktig uppgift lämnats av den försäkrade gäller
detsamma som om den lämnats av försäkringstagaren.
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Kollektivavtalets parter har gett Fora AB, org.nr. 556541-8356,
uppdraget att administrera Avtalspension SAF-LO. Fora AB är
inte försäkringsgivare och kallas nedan Valcentralen.
3

UPPLYSNINGSPLIKT

Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som
försäkringstagaren och den försäkrade skriftligen eller på
annat sätt enligt avtal lämnat till Movestic.

9.2

FÖRSÄKRINGSAVTALET

För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa villkor, i
aktuellt kollektivavtal mellan kollektivavtalets parter avseende
Avtalspension SAF-LO, försäkringsavtals- och
försäkringsrörelselagen samt svensk lag i övrigt.

Återbetalningsskydd (efterlevandepension)

Om försäkringen tecknats att gälla med återbetalningsskydd
och den försäkrade avlider innan utbetalning av ålderspension
påbörjats, utbetalas efterlevandepension istället för
ålderspension, till insatta förmånstagare under fem år.
Utbetalning sker månadsvis i efterskott.
Om försäkringen tecknats att gälla med återbetalningsskydd
och den försäkrade avlider efter det att utbetalning av
ålderspension påbörjats, utbetalas efterlevandepension istället
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för ålderspension, till insatta förmånstagare. Om
utbetalningen av ålderspensionen var livsvarig, sker
utbetalningen av efterlevandepensionen under 20 år från det
att utbetalningen av ålderspensionen påbörjades. Om
utbetalningen av ålderspensionen var tidsbegränsad, sker
utbetalning av efterlevandepension under den tid som återstår
av den avtalade tiden för utbetalning av ålderspension.
Efterlevandepensionens storlek bestäms av värdet på de
fonder som försäkringskapitalet placerats i.
Försäkringskapitalet fördelas över utbetalningstiden enligt de
regler Movestic tillämpar för den aktuella försäkringen.

11.1

11.2

Ändring av återbetalningsskydd

Den försäkrade kan, genom skriftlig anmälan till Valcentralen,
välja att lägga till återbetalningsskydd till dess utbetalning av
ålderspension påbörjats (övergångsrätt). Om den försäkrade
lämnar en godkänd hälsodeklaration eller gör valet inom 12
månader från en familjehändelse, gäller valet samtliga
inbetalda premier under försäkringsavtalet. I annat fall gäller
återbetalningsskyddet endast framtida premier.
Hälsodeklarationen prövas av Valcentralen och med
familjehändelse avses att den försäkrade ingått äktenskap,
inleder ett samboförhållande, registreras som partner, blivit
sambo eller får ett arvsberättigat barn.

Generellt förmånstagarförordnande till
återbetalningsskydd (efterlevandepension)

Om försäkringen tecknats att omfatta ålderspension med
återbetalningsskydd (efterlevandepension), gäller följande
generella förmånstagarförordnande avseende
återbetalningsskyddet:
1) i första hand den försäkrades make/maka, registrerad
partner eller sambo, och
2) i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn i lika
delar.

Med sambo avses den som den försäkrade är sambo med i
enlighet med Sambolagen när förordnandet tillämpas.
Med barn avses den försäkrades arvsberättigade barn i första
led.

ÄNDRING AV TIDPUNKTEN FÖR UTBETALNINGEN
OCH DESS LÄNGD

11.3

Särskilt förmånstagarförordnande till
återbetalningsskydd (efterlevandepension)

Om försäkringen tecknats att omfatta ålderspension med
återbetalningsskydd (efterlevandepension), kan den
försäkrade genom ett egenhändigt undertecknat förordnande
som sänds till Valcentralen ändra det generella
förmånstagarförordnandet. Förmånstagarförordnandet får
endast omfatta personer som enligt inkomstskattelagen kan
vara förmånstagare.

Utbetalning kan ske tidigast från 55 års ålder.
Utbetalningstiden kan av den försäkrade bestämmas till
maximalt 20 år vid temporär utbetalning eller livsvarig
utbetalning i enlighet med de utbetalningsregler Movestic vid
var tid tillämpar. En begäran om ändring av utbetalningstid
ska skriftligen meddelas Movestic innan utbetalning av
ålderspension påbörjats.

Följande personer kan insättas som förmånstagare:
1) make/maka, sambo, registrerad partner eller tidigare
make/maka, sambo, registrerad partner,

Förmånstagare kan ändra utbetalningstiden för
efterlevandepensionen inom samma ramar som den
försäkrade kan för ålderspensionen. Sådan begäran ska
skriftligen meddelas Movestic innan utbetalning av
efterlevandepension påbörjats. För sådan ändring krävs vidare
att samtliga förmånstagare är överens om ändringen.
Återköp m.m.

Om värdet av försäkringen vid utbetalningarnas början
uppgår till högst 30 procent av då gällande prisbasbelopp, kan
utbetalning ske i form av ett engångsbelopp. Ett sådant
återköp förutsätter den försäkrades godkännande. I övrigt
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Förmånstagare till ålderspension

Med make/maka och registrerad partner avses den person den
försäkrade är gift respektive registrerad partner med när
förordnandet tillämpas. Förordnande till make/maka eller
registrerad partner gäller även under tid mål om
äktenskapsskillnad respektive upplösning av registrerat
partnerskap pågår.

Vid annan pensionsavgång än vid 65 års ålder har den
försäkrade rätt att begära att utbetalning av ålderspension
påbörjas vid annan tidpunkt i enlighet med reglerna i 58 kap.
inkomstskattelagen. Sådan begäran ska skriftligen meddelas
Movestic innan utbetalning av ålderspension påbörjas.

10.1

FÖRMÅNSTAGARE

Den försäkrade är förmånstagare till ålderspensionen.
Försäkringstagaren har förbundit sig att inte återkalla
förmånstagarförordnandet.

Den försäkrade kan, genom skriftlig anmälan till Valcentralen,
välja att ta bort återbetalningsskyddet. Från och med månaden
efter en sådan anmälan kommer Valcentralen tillhanda gäller
då försäkringen utan återbetalningsskydd. Rätten att välja bort
återbetalningsskyddet gäller även efter det att utbetalning av
ålderspension påbörjats.
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Är försäkringens värde större men terminsbeloppet
understiger en procent av nämnda basbelopp, ändras
utbetalningsterminen till den längre termin, dock längst helår,
som krävs för att terminsbeloppet ska överstiga denna gräns.
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Saknas förmånstagare eller gäller försäkringen utan
återbetalningsskydd sker, i händelse av den försäkrades
bortgång, ingen utbetalning av försäkringskapitalet.
9.3

finns inte någon rätt för försäkringstagaren eller den
försäkrade att återköpa försäkringen.

2) barn, styvbarn, eller fosterbarn till den försäkrade eller till
person enligt 1.
Tidigare make/maka, sambo eller registrerad partner samt
styvbarn och fosterbarn ska anges med namn och
personnummer.
Förordnande till make/maka eller registrerad partner gäller
även under den tid mål om äktenskapsskillnad respektive
upplösning av registrerat partnerskap pågår, om inte annat
angetts i förmånstagarförordnandet.
11.4

Förmånstagares avståenderätt mm

Förmånstagare erhåller förfoganderätt till försäkringen vid
ägarens död, om inte annat föreskrivs i förmånstagar-
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med användande av blankett som Movestic tillhandahåller,
eller via Movestics kundwebb meddelat Movestic.

förordnandet. Förmånstagare som inte erhåller förfoganderätt,
har ändå rätt att göra omplaceringar av försäkringskapitalet i
de fonder som Movestic vid var tid tillåter för den aktuella
försäkringen.

Fram till dess att den försäkrade har anvisat fonder för
placering av inbetald premie placeras premien i den eller de
fonder och med den fördelning som gäller enligt den s.k.
entrélösningen, se punkt 14.4 nedan.

Förmånstagare kan helt eller delvis avstå sin rätt enligt
förmånstagarförordnandet. Om inte annat framgår av
förordnandet, inträder då den eller de som enligt förordnandet
hade fått beloppet om den avstående varit avliden. Den som
avstått från sin rätt ska dock inträda som förmånstagare, om
annan förmånstagare senare saknas. Avståenden ska göras
innan förmånstagare tillträtt sitt förvärv.
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Den försäkrade kan under försäkringstiden ändra hur premie
till försäkringen ska placeras samt även ändra hur befintligt
försäkringskapital är placerat. Ändringar sker via Movestics
kundwebb eller skriftligen med användande av blankett som
Movestic tillhandahåller. Försäkringen tilldelas inte någon
ränta i avvaktan på placering i fond.

PREMIEBETALNING

Premierna för försäkringen betalas av försäkringstagaren
(arbetsgivaren) i enlighet med vad som avtalats i
kollektivavtalet. Även kompletterande premier är tillåtet.
Debitering och inkassering av premie ombesörjs av
Valcentralen.
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PREMIEÅTERBETALNING

Om den av Valcentralen överförda premien är för hög eller har
betalats under för lång tid återbetalar Movestic, oavsett
anledning härtill, överskjutande belopp till Valcentralen.
Valcentralen ombesörjer därefter återbetalningen till
försäkringstagaren.
Med överskjutande belopp avses skillnaden mellan den
mottagna premien och den premie som rätteligen skulle ha
utgått enligt Avtalspension SAF-LO och de regler för
beräkning och överföring av premier som vid var tid
fastställts. .

KAPITALETS PLACERING I VÄRDEPAPPERSFONDER
Allmänt om placering i värdepappersfonder

Den försäkrade bestämmer själv över försäkringskapitalets
placering i värdepappersfonder. Värdet av placeringar i fonder
och andra finansiella instrument kan såväl öka som minska i
värde. Movestic åtar sig inget ansvar för värdeutvecklingen av
kapitalet i försäkringen. Värdet i försäkringen är inte till någon
del garanterad av Movestic.
Tillgängliga fonder är de värdepappersfonder som ingår i
Movestics vid var tid gällande SAF-LO- fondutbud, se
Prislista-SAF-LO. Movestic får bara erbjuda de
värdepappersfonder som Valcentralen godkänt.
Movestic har inte någon begränsning om hur många fonder
som försäkringen samtidigt kan kopplas till. Den försäkrade
kan fritt välja antalet fonder ur det fondutbud som Movestic
vid varje tillfälle tillhandahåller.
Antalet innehavda andelar påverkas kontinuerligt av tillägg
för rabatter samt avdrag för täckande av avgifter och skatt
enligt nedan.
14.2

Placering av premie

Byte till ny anvisad fond avseende befintligt försäkringskapital
sker så snart detta är möjligt, dock maximalt inom 5 bankdagar
från det att begäran om byte kom Movestic tillhanda. Byte sker
genom att Movestic avyttrar de fondandelar den försäkrade
bestämmer. Försäkringskapitalet placeras i de nya fonder den
försäkrade bestämt när Movestic erhållit uppgifter från
fondförvaltaren om de kurser som gäller för fonden vid
avyttringstidpunkten. Movestic har rätt att tillämpa de
säljkurser som gäller den dag begäran om försäljning inkom
till Movestic under förutsättning att begäran inkommit innan
klockan 10.00.
14.4

Entrélösning m.m.

Innan den försäkrade själv valt fonder som
försäkringskapitalet ska kopplas till placeras inbetalda
premier i Movestics entrélösning – Movestic SAF-LO Optimal.
14.5

Ändring av fondutbud och entrélösning

Movestics fondutbud och entrélösning kan ändras efter
godkännande av Valcentralen. Sådana förändringar som
påverkar den försäkrades innehav ska meddelas den
försäkrade. Om den försäkrade inte anvisar ny placering inom
av Movestic begärd tid, har Movestic rätt att placera
försäkringskapitalet i den nya entrélösningen eller, om den
fond som den försäkrade tidigare anvisat tas bort ur
fondutbudet, i en jämförbar fond. Saknas jämförbar fond har
Movestic rätt att placera försäkringskapitalet i entrélösningen.

Inbetald premie placeras så snart det är möjligt, dock senast
inom 5 bankdagar från det att premien kom Movestic
tillhanda, i den eller de fonder som den försäkrade skriftligen,
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Byte av fonder

Anvisning av ny fond för premieinbetalning ska ske i god tid
innan ny premie inbetalas för att ändringen ska kunna
genomföras.

Återbetalning administreras via Valcentralen.

14.1

I Movestic utbud av fonder ingår fonder i vilka handel inte
sker dagligen. Placering av premie i sådan fond sker så snart
detta är möjligt, i enlighet med aktuella fondbestämmelser,
efter det att Movestic mottagit premien.
14.3

Premieåterbetalning kan även ske efter det att
försäkringskapitalet flyttats till Movestic och den för höga
premien erlagts till den tidigare försäkringsgivaren.
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Om särskilda anvisningar inte lämnats beträffande
premieplaceringen, placeras ny premie på samma sätt som
närmast föregående. Saknas anvisning om placering, eller kan
det av annan anledning inte bedömas hur premien ska
placeras, placeras premien så snart det är möjligt efter det att
det står fullständigt klart för Movestic vilken eller vilka fonder
premien ska placeras i. Kan det inte utrönas hur placering ska
ske placeras premien i den eller de värdepappersfonder och
med den fördelning som gäller enligt den s.k. entrélösningen,
se punkt 14.4 nedan.
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RÄTT ATT BESTÄMMA OMPLACERING I VISSA FALL

Rätten att bestämma om omplacering av de fondandelar som
hör till försäkringen tillkommer den försäkrade såvida inte
annat följer av vad som nedan anges:
a) Om den försäkrade har avlidit och giltigt
förmånstagarförordnande föreligger, övergår
bestämmanderätten till inträdande förmånstagare. Om
förmånstagare har insatts i ordningsföljd, tillkommer
bestämmanderätten således den förmånstagare som är insatt i
första hand eller, om denne förmånstagare avstår eller inte
längre finns, den förmånstagare som enligt förordnandet är
därefter berättigad.

När Movestic erhållit uppgift från Valcentralen om inträffat
dödsfall anses Movestic fått kännedom om dödsfallet. Skulle
Movestic på eget initiativ inhämta upplysning om inträffat
dödsfall, anses Movestic ha fått kännedom om dödsfallet när
Movestic inhämtat denna upplysning.
De handlingar samt övriga upplysningar som Movestic
behöver för att bedöma skyldigheten att betala ut
försäkringsbeloppet ska tillhandahållas av den som begär/har
rätt till ersättning ur försäkringen utan kostnad för Movestic.
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b) Om den försäkrade har avlidit och släktutredning i
anledning av dödsfall pågår eller om den som gör anspråk på
utbetalning av försäkringsbeloppet inte har styrkt sin rätt till
beloppet, tillåts ingen omplacering förrän den som gör
anspråk på försäkringsbeloppet har styrkt sin rätt till beloppet.

ÄNDRING AV VILLKOR

Parterna till aktuellt kollektivavtal har rätt att göra ändringar i
kollektivavtalet som påverkar försäkringsvillkoren. Sådan
ändring träder ikraft från den tidpunkt parterna beslutar.
Movestic har rätt att ändra dessa villkor efter godkännande av
Valcentralen.

c) Om två eller flera förmånstagare inte är överens om hur de
fondandelar, som hör till försäkringen, ska vara placerade,
tillåts ingen omplacering förrän förmånstagarna är överens
eller enas om att försäkringen, där så kan ske, delas upp på två
eller flera försäkringar.

Movestic ska snarast möjligt lämna försäkringstagaren
underrättelse om en förestående villkorsändring. Ändringen
träder i kraft en månad efter det att Movestic sänt information
om ändringen eller vid den tidigare tidpunkt som följer av lag,
förordning, myndighets föreskrifter eller beslut.

16
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16.1

AVGIFTER
Avgifter och uttag för täckande av skatt

Försäkringsavtalet belastas med en fast årlig avgift. Avgiften
får inte överstiga det belopp som Valcentralen bestämt. . Det
utgår även avgifter för skatt och för förvaltning i fonder. Det
utgår inga avgifter vid byte av fonder.
De avgifter som gäller för försäkringsavtalet framgår av
Movestics vid var tid gällande Prislista-SAF-LO.
16.2

Ändring av avgifter

Movestic har rätt att ändra gällande avgifter även med verkan
för redan ingångna försäkringsavtal efter överenskommelse
med Valcentralen.
Movestic har, efter överenskommelse med Valcentralen, rätt
att fastställa en lägsta avgift som vid var tid ska belasta
försäkringen och på så sätt ackumulera avgifter som dras vid
ett senare tillfälle.
16.3

Rabatt på fondavgifter

Den försäkrade får rabatt på fondförvaltarnas avgifter för
förvaltningen av fonden. Rabatten beräknas dagligen men
återförs till försäkringen kvartalsvis i efterskott. Rabatten
återförs till försäkringen genom att försäkringen tilldelas
fondandelar i förhållande till vad som gäller för nya premier
eller den fördelning av fonder som gäller vid
återföringstidpunkten.
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ÅTGÄRDER FÖR UTBETALNING

Anmälan om dödsfall ska göras skriftligen till Valcentralen
snarast möjligt.
Valcentralen meddelar Movestic om inträffat dödsfall varefter
Movestic inleder handläggning av ärendet. För
handläggningen har Movestic rätt att begära att den som gör
anspråk på ersättning inlämnar de handlingar som styrker
rätten till ersättning, t.ex. dödsattest, släktutredning eller
annan handling.
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INSKRÄNKNINGAR I FÖRFOGANDERÄTTEN

Försäkringen får inte pantsättas eller belånas. Det är inte
tillåtet att ändra försäkringen eller sätta in förmånstagare på
så sätt att försäkringen upphör att vara pensionsförsäkring
enligt inkomstskattelagen.
Med de undantag som finns i inkomstskattelagen får
försäkringen inte överlåtas.
20
20.1

FLYTTRÄTT
Flytträtt

Den försäkrade har, under förutsättning att utbetalning inte
påbörjats, rätt att flytta försäkringskapitalet till annat av
Valcentralen godkänt försäkringsbolag utan att lämna
hälsodeklaration. Försäkringsavtalet samt samtliga
skyldigheter eller rättigheter som kan följa av detta upphör när
försäkringskapitalet överförs till ny försäkringsgivare.
Begäran om flytt ska framställas av den försäkrade till
Valcentralen.
Flytt ska vara genomförd senast 14 bankdagar från det att
definitiv begäran om flytt lämnats till Movestic från
Valcentralen.
20.2

Värde som flyttas

Hela försäkringens värde, motsvarande fondandelarnas värde
efter avyttring, flyttas samt eventuellt kapital som inbetalts till
försäkringen men som ännu inte placerats i fonder. Vidare
tillförs försäkringen upplupen men ännu inte tilldelad rabatt
på fondförvaltarnas avgifter samt eventuell riskkompensation.
Från värdet dras upplupna men inte debiterade avgifter och
skatter.
20.3

Avgifter vid flytt

Vid utnyttjande av flytträtt har Movestic rätt att ta ut en
flyttavgift. Flyttavgiften får inte överstiga det belopp
Valcentralen har bestämt.
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INLÖSENVÄRDE

Vid beräkning av försäkringskapitalet fastställs först vilka
fondandelar som ingår i försäkringen varvid värdet av dessa
beräknas per visst angivet tillfälle.
Inlösenvärdet är det sammanlagda värdet av försäkringens
fondandelar värderade efter deras inlösenkurser, som erhålls
vid avyttring av fondandelarna efter avdrag för upplupna ännu
inte debiterade kostnader och avgifter.
22

SKATTEREGLER

26

Det belopp som betalas ut till den försäkrade beskattas som
inkomst av tjänst.
Fondbyten inom försäkringen utlöser ingen reavinstskatt.
Försäkringen är föremål för avkastningsskatt. Uttag för skatt
och av myndighet beslutade avgifter får göras enligt de
lagregler som gäller vid varje tidpunkt.
23

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Movestic utger inte dröjsmålsränta och ansvarar inte för
förlust som kan uppstå om fondtransaktion, utredning eller
utbetalning fördröjs beroende på svensk eller utländsk rätt,
svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout
gäller även om Movestic självt är föremål för eller vidtar en
sådan konfliktåtgärd.
Movestic svarar inte heller för ekonomisk förlust, som kan
drabba den försäkrade när handel i berörd fond inte kan
genomföras på grund av föreskrifter i fondförvaltarens
fondbestämmelser.
24

Rätten till utbetalning preskriberas i enlighet med
Avtalspension SAF-LO och försäkringsavtalslagen.

Vissa för försäkringsavtalet grundläggande uppgifter kommer
att arkiveras även efter avtalsperiodens slut. Vid behandling
av personuppgifter kommer stor försiktighet att iakttas för att
skydda den personliga integriteten. Uppgifterna kommer
endast att göras tillgängliga för personer som behöver
uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Movestics
räkning.

Begäran om ersättning ska framställas till Movestic inom tre
år från det att försäkringstagaren, den försäkrade eller annan
ersättningsberättigad fått kännedom om att rätt till ersättning
kan föreligga, dock senast inom tio år från den händelse som
skulle berättiga till ersättning. Framställs inte begäran om
ersättning inom denna tid bortfaller rätten till ersättning.
Har anspråk framställts till Movestic inom ovan angivna
frister och Movestic förklarat sig tagit slutlig ställning till
anspråket har den som gör anspråket alltid sex månader på sig
att väcka talan vid allmän domstol.

Försäkringstagaren, den försäkrade eller annan som är
berättigad enligt försäkringsavtalet, medger att nyteckning
och administration samt att information till Movestic från
försäkringstagaren, den försäkrade eller annan som är
berättigad enligt försäkringsavtalet, sker elektroniskt från
Valcentralen till Movestic.
Försäkringstagaren, den försäkrade eller annan som är
berättigad, ansvarar för att all information, avseende
nyteckning eller administration av försäkring, som skickas
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Vi säljer inte personuppgifter om våra kunder. Däremot kan
Movestic komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag,
som Movestic samarbetar med. De bolag som mottar dina
personuppgifter kan använda (behandla) personuppgifterna
för de ändamål som anges ovan.

Behandling av personuppgifterna kommer att ske under
försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod för
ändamål som är nödvändiga i verksamheten. Hälsouppgift
som inhämtats från försäkringstagare, försäkrad,
försäkringskassan eller vårdinrättning behandlas för att
riskbedöma och skadereglera försäkringsavtalet.

PRESKRIPTION

ELEKTRONISK FILÖVERFÖRING

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som lämnas till Movestic och de uppgifter
Movestic hämtar in använder (behandlar) Movestic för att i
huvudsak kunna:

Administrera och fullgöra de avtal Movestic ingått eller
kommer att ingå,

uppfylla de skyldigheter Movestic har enligt lag och
andra författningar, till exempel att lämna vissa uppgifter
till Finansinspektionen, Skatteverket och
Försäkringskassan,

ta fram statistik,

göra marknads- och kundanalyser,

affärs- och produktutveckla, samt

marknadsföra Movestics produkter och tjänster

För att Movestic ska ha korrekt information i kundregistret
kan Movestic hämta uppgifter från olika register, tex statens
person- och adressregistret, SPAR.

För att inte rätten till ersättning ska gå förlorad måste
försäkringstagaren, den försäkrade eller annan
ersättningsberättigad begära ersättning eller väcka talan mot
försäkringsgivaren inom viss tid.
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från Valcentralen till Movestic, avseende bl.a. personuppgifter,
valda försäkringsmoment, placeringsinriktning och premier är
korrekt och motsvarar försäkringstagarens, den försäkrades
eller annans som är berättigad, val. Movestic kan utgå från att
samtliga uppgifter är korrekta och överensstämmer med
ansökan. Movestic ansvarar inte gentemot
Försäkringstagaren, den försäkrade eller annan som är
berättigad, om det senare visar sig att lämnad uppgift inte var
korrekt.

Om du inte önskar ta del av eventuella erbjudanden kan du
skriftligen meddela direktreklamspärr till nedan adress.
Om du önskar utöva dina övriga rättigheter som registrerad,
såsom att få närmare information om vilka personuppgifter vi
har om dig, och vid behov begära rättelse, kan du skriftligen
begära detta hos
Movestic, dataskyddsombud, Box 7853, 103 99 Stockholm.
För fullständig information om Movestics
personuppgiftshantering, se
www.movestic.se/personuppgiftshantering.
27

GSR

Movestic äger rätt att i ett för försäkringsbranschen
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera
anmälda skador i anledning av denna försäkring.
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PRÖVNINGSRÄTT

28.2

Svenskt Näringsliv och LO har träffat överenskommelse om
en särskild nämnd – Pensionsnämnden. Nämnden svarar för
tolkning av överenskommelsen om Avtalspension SAF-LO..
Både försäkringstagaren och den försäkrade kan begära att en
fråga som angår denne ska tas upp till behandling i denna
nämnd. Beslut i pensionsnämnden ska vara enhälligt.
Förfarandet är kostnadsfritt.

28.1 Omprövning och överprövning av Movestics beslut
Om du inte är nöjd med Movestics beslut i en fråga som rör
din försäkring, bör du i första hand kontakta den ansvarige
handläggaren för en omprövning av beslutet.
Om du efter omprövningen av beslutet fortfarande inte är
nöjd, kan beslutet överprövas av Movestics risk- och
skadeprövningsinstans eller av Movestics
överprövningsnämnd.
Din skriftliga överklagan ska du skicka till Movestic
Livförsäkring AB, Box 1501, 600 45 Norrköping. Ett sådant
överklagande bör inkomma till Movestic inom 6 månader efter
att handläggaren har meddelat sitt omprövningsbeslut och ska
ange den ändring som söks och grunderna därför.
Om risk- och skadeprövningsinstansen eller
överprövningsnämnden inte bifaller din överklagan, kan du
begära särskild prövning av Movestics kundombudsman. En
sådan begäran ska du skicka till Movestics
klagomålsansvarige. Adressuppgifter till Movestic finns nedan
under kontaktuppgifter.
Om du efter kundombudsmannens prövning fortfarande inte
är nöjd, kan du begära prövning i Personförsäkringsnämnden
eller i Allmänna reklamationsnämnden. Medicinska frågor bör
i första hand hänskjutas till Personförsäkringsnämnden och
allmänna villkorsfrågor bör i första hand hänskjutas till
Allmänna reklamationsnämnden.
För prövning i Allmänna reklamationsnämnden måste
ansökan inkomma till nämnden inom 6 månader från det att
Movestic meddelade sitt slutliga beslut.

Om ett ärende har behandlats i Pensionsnämnden, kan en
försäkringstagare eller en försäkrad i Avtalspension SAF-LO
hänskjuta en tvist om tolkning eller tillämpning av
försäkringsavtalet eller försäkringsvillkoren i övrigt till
bindande avgörande av skiljenämnd. Skiljenämnden består av
ledamöter utsedda av Svenskt Näringsliv och LO.
28.3

Klagomål

Om du är missnöjd med Movestics bemötande, service eller
hantering av frågor som rör din försäkring, bör du i första hand
kontakta den ansvarige handläggaren eller dennes chef. Om
du efter den kontakten fortfarande är missnöjd, får du då
information om hur du går tillväga för att framföra ditt ärende
till Movestics klagomålsansvarige.
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KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Movestic Livförsäkring AB
Box 7853
103 99 Stockholm
Organisationsnummer 516401-6718
Styrelsens säte Stockholm

Personförsäkringsnämnden

Telefonväxel 08-120 39 320

Box 24067

Faxnummer 08-120 39 239

104 50 STOCKHOLM

Movestic Livförsäkring AB är ett svenskt
försäkringsaktiebolag som bedriver livförsäkringsverksamhet
med tillstånd av Finansinspektionen.

Telefon: 08 - 522 787 20
www.forsakringsforbundet.com
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 555 017 00
www.arn.se
Ersättningsfrågor kan även prövas i allmän domstol med
tingsrätt som första instans.
Vid prövning i extern instans får Movestic delge den prövande
instansen allt tillgängligt material angående den försäkrade
inklusive fullständiga medicinska handlingar.
Konsumenternas försäkringsbyrå kan lämna allmänna
upplysningar om försäkringar och besked om möjligheter till
omprövning av ersättningsbeslut:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 STOCKHOLM
08 – 22 58 00 (9:00 - 12:00)
www.konsumenternasforsakringsbyra.se
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Pensionsnämnden m.m.
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