Ändring av vuxenförsäkring

Skickas till:
Trygg-Hansa
106 26 Stockholm
Ankomstdatum

Flytta fram försäkringens startdatum
Sänka försäkringsbelopp
Ta bort tilläggsförsäkring

Den här blanketten använder du för att göra ändringar i din sjuk- och olycksfallsförsäkring (TryggaVuxna) eller
olycksfallsförsäkring (VuxenOlycksfall, VuxenOlycksfall Plus och Olycksfall 55+). Du kan sänka försäkringsbeloppen eller
ta bort olika tilläggsförsäkringar som du tidigare har valt till. Läs mer om försäkringsbeloppen i ditt försäkringsbrev eller
i informationen om din försäkring på Mina sidor.
Försäkringsnummer

Försäkrad (efternamn, förnamn)

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

–

Flytta fram försäkringens startdatum

Försäkringen kan börja gälla senast fyra månader efter den dag du ansökte om försäkringen.

Jag vill att försäkringen börjar gälla detta datum: (ÅÅÅÅMMDD)

2

0

Sänka försäkringsbelopp Du kan sänka ett eller flera belopp. Fyll i det belopp du vill sänka till.
Försäkringsbelopp olycksfall (kr)

0

0

0

Försäkringsbelopp sjukdom (kr)

0

0

0

0

0

0

Försäkringsbelopp livförsäkring (kr)
50 000 kr är det lägsta beloppet du kan sänka till

Sänka beloppet i tillägget Månadsersättning (TryggaVuxna)
Fyll i vilket belopp du önskar efter sänkning

1 000 kr

2 000 kr

3 000 kr

Ta bort tilläggsförsäkring
Jag vill ta bort Månadsersättning (TryggaVuxna)
Jag vill ta bort Ekonomisk invaliditet (TryggaVuxna)
Jag vill ta bort Privatvård (VuxenOlycksfall, Olycksfall 55+)
Jag vill ta bort Vissa Sjukdomar (Olycksfall 55+)
Jag vill säga upp försäkringen TryggaVuxna och enbart behålla Livförsäkring

Underskrift
Jag godkänner att försäkringen ändras enligt ovan
Datum (ÅÅÅÅMMDD)

2

0

Den försäkrades underskrift

Namnförtydligande (förnamn, efternamn)

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se nästa sida.
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Så behandlar vi dina personuppgifter
Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Personuppgifterna kan innehålla information om din
hälsa och fackliga tillhörighet. Vi behandlar dina
personuppgifter för att administrera din försäkring,
till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut

ersättning om du drabbas av en skada samt göra
analyser och beräkningar på statistiskt material. Läs
gärna hela vår ”Information om behandling av
personuppgifter” på trygghansa.se/personuppgifter.
Där kan du bland annat se vilka uppgifter vi använder
för vilka ändamål, vilka parter vi delar dina uppgifter

med och vilka rättigheter du har gällande dina
personuppgifter. Om du inte har tillgång till internet
kan du ringa vår kundservice på 0771-111 110 för att få
informationen. Du är alltid välkommen att kontakta
vårt dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha
hjälp. Skriv till dpo@trygghansa.se.

