
 
 

    

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2018-12-01 
OKQ8 kreditkort - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd  

 
1. Försäkringens giltighetstid 
Gäller för resor bokade efter den 1 april 2009 tills vidare 

2. Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för innehavare av OKQ8 kreditkort knutet till VISA, nedan 
kallat Kortet. Försäkringen gäller även för kortinnehavarens make/maka/ 
registrerad partner/sambo samt barn och barnbarn ej fyllda 23. Försäkringen 
gäller endast för personer bosatta i Norden och som är försäkrade i Svensk 
allmän försäkringskassa eller motsvarande inom Norden. 

3. När gäller/gäller inte försäkringen? 
Försäkringen gäller under resa/researrangemang i maximalt 60 dagar, som i 
förväg är betald till minst 75 % med Kortet. Resan ska påbörjas och avslutas i 
Norden och även vara betald innan utresa påbörjas. 

Avbeställningsskyddet gäller när resa/researrangemang till ett värde av lägst   
1 000 kr/person, eller anmälningsavgift på minst 1 000 kr, till minst 75 % 
betalats med Kortet. Med resa/researrangemang avses av resebyrå eller tran- 
sportföretag såld färdbiljett, eller sådant researrangemang som är en kombi 
nation av färdbiljett och logi. Försäkringen gäller inte för resa som betalats till 
privatperson. Även resor mellan hem och arbete/skola är undantagna. 

Korttidshyrd stuga (max 4 veckor) likställs med researrangemang.  

Kostnader för hyrbil samt biljetter till evenemang, som innan resan påbörjas 
betalts till 100 % med Kortet och ska användas under resan, omfattas av 
avbeställningsskyddet. Avbeställningsskyddet upphör att gälla vid incheckning 
eller motsvarande inför färden med resans första allmänna färdmedel.  

Resor med egen bil omfattas endast av olycksfallsmomentet och endast 
under förutsättning att bilen används för transport till och från den plats där 
resan enligt färdbiljetten påbörjas. 

4. Var gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller vid resa utanför hemorten där den försäkrade är folk 
bokförd. Försäkringen gäller även vid resor från vistelseorten inom en radie 
av 50 mil. Med vistelseort menas färdbiljettens destinationsort. Vid resa som 
sträcker sig längre än 50 mil från vistelseorten gäller försäkringen endast om 
sådan resa betalas med Kortet. 

5. Vad gäller försäkringen för? 

5.1  Försening vid resa 

5.1.1 Försening av allmänt färdmedel 

Försäkringen gäller om allmänt färdmedel vid ordinarie avgång är försenat 
mer än 4 timmar, om det är inställt eller om den försäkrade inte kommer med 
transportmedlet på grund av överbokning och ingen alternativ transport kan 
erbjudas inom 4 timmar. Försäkringen ersätter då 500 kr per försäkrad. 
Överstiger förseningen 8 timmar ersätter försäkringen ytterligare 500 kr per 
försäkrad. 

Överstiger förseningen 24 timmar, ersätts nödvändiga och skäliga utlägg (t ex 
matinköp). Inköpen ska ske på den ort där skadan inträffade och i omedelbar 
anslutning till förseningen. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitton. 

Högsta ersättningsbelopp per försäkrad:  

Försening mer än 4 timmar: 500 kr 
Försening mer än 8 timmar: 500 kr ytterligare 
Försening mer än 24 timmar: Upp till 1 500 kr ytterligare för nödvändiga och 
skäliga utlägg (ska styrkas med originalkvitton) 

Maxersättning per familj och skada är 6 500 kr 

5.1.2 Bagageförsening 

Om den försäkrades incheckade/polletterade bagage inte lämnas ut inom 6 
timmar efter färdmedlets ankomst till resmålet, lämnas ersättning för nöd-
vändiga och skäliga utlägg för inköp av kläder, toalettartiklar och andra 
nödvändiga personliga tillhörigheter. Inköpen ska vara direkt nödvändiga för 
uppehället. Inköpen ska göras på vistelseorten och ska ske innan bagaget 
återfåtts. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitton. Dokumentation av 
leveransen av försenat bagage, s.k. PIR-rapport, ska bifogas skadeanmälan. 

Vid bagageförsening på hemresan lämnas ingen ersättning.  

Högsta ersättningsbelopp per försäkrad: 

Bagageförsening mer än 6 timmar: upp till 1 000 kr  

Bagageförsening mer än 48 timmar: upp till 2 000 kr ytterligare  

Maxersättning per familj och skada är 7 000 kr. 

 

5.1.3 Gemensamma undantag för förseningsmomenten 
Försäkringen ersätter inte: 

• skada orsakad av konkurs, strejk, lockout, andra fackliga åtgärder eller myndig-
hets ingripande, krigstillstånd eller krigsliknande politiska oroligheter 

• för försening som uppstår under resa, t ex vid mellanlandningar, oplanerade 
mellanlandningar, missade anslutningar eller omdirigerad resrutt 

5.2  Självriskskydd för hem/villahemförsäkring 
Inträffar under resa en ersättningsbar skada i den försäkrades permanenta bo-
stad i Sverige och skadan till sin omfattning överstiger självrisken, lämnas 
ersätt-ning med ett belopp som motsvarar självrisken på 
hem/villahemförsäkringen, upp till 10 000 kr. 

5.2.1 Undantag och begränsningar 
Ersättning lämnas endast om bostaden under den försäkrades resa varit obe-
bodd. Innan ersättning betalas ut från denna försäkring ska skadan vara 
betald via den försäkrades hem/villahemförsäkring och intyg på detta ska 
bifogas skadeanmälan. 

5.3  Självriskskydd personbilsförsäkring 
Inträffar under resa en ersättningsbar skada på den försäkrades privata 
personbil och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas 
ersättning med ett belopp motsvarande självrisken på ordinarie bilförsäkring, 
upp till 10 000 kr.  

5.3.1 Undantag och begränsningar 

Självriskskyddet gäller inte för: 

• skada som uppstår på bil som används under resan 
• skada som omfattas av bilens rättsskydds- eller maskinskadeförsäkring 
• bonusförlust 
• stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil 

Ersättning betalas endast om bilen stått oanvänd hemma eller på betald 
parke-ringsplats i Norden. 
Innan ersättning lämnas från denna försäkring ska skadan vara betald via den 
försäkrades bilförsäkring och intyg på detta ska bifogas skadeanmälan. 

5.4  Olycksfall 

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som drabbar den försäkrade 
genom en ofrivillig, plötslig, yttre händelse under försäkringstiden. 

5.4.1 Medicinsk invaliditet 

Invaliditetskapital: 1 000 000 kr. 

Försäkringen gäller för rätt till invaliditets- eller dödsfallsersättning vid olycks-
fallsskada. 
Invaliditetskapital utbetalas om den försäkrade till följd av olycksfallsskada får 
en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet) med 
minst 20 %. Ersättning lämnas med en så stor del av invaliditetskapitalet som 
motsvarar invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverket 
”Gradering av medicinsk invaliditet”, utgivet av Försäkringsförbundet. En för-
utsättning för rätt till ersättning är att olycksfallet inom 3 år från skadetillfället 
medfört en bestående mätbar invaliditet på minst 20 % och att minst 12 mån-
ader förflutit från olycksfallet. Vid invaliditetsgrad under 20 % utgår ej 
ersättning. Invaliditetsersättningen utbetalas när rätt till ersättning uppkommit 
och den de-finitiva invaliditetsgraden kan fastställas. Kan den definitiva 
invaliditetsgraden inte fastställas, när rätt till invaliditetsersättning uppkommer, 
kan på begäran förskottsutbetalning ske. Vid slutlig utbetalning avräknas 
sådant förskott. Avlider den försäkrade sedan rätt till invaliditetsersättning 
uppkommit, men innan slutlig utbetalning skett, fastställs den invaliditetsgrad 
som olycksfallet sannolikt skulle ha gett upphov till. Slutlig utbetalning sker i 
detta fall till den försäkrades döds-bo, under förutsättning att invaliditetsgraden 
uppgår till minst 20 %. Om olycks-fallsskadan medfört att kroppsfunktionen 
väsentligen försämrats efter det att ärendet avslutats, har den försäkrade rätt 
att få ärendet prövat på nytt. Ompröv-ningen medges dock inte sedan mer än 
10 år förflutit från skadetillfället. 

5.4.2 Dödsfall 

Dödsfallskapital: 100 000 kr. 

Dödsfallskapital utbetalas om den försäkrade avlider till följd av en olycksfalls-
skada inom 3 år från skadetillfället. Beloppet utbetalas till den försäkrades 
döds-bo. Om ersättning vid medicinsk invaliditet har utbetalats, föreligger ingen 
rätt till ersättning vid dödsfall om dödsfallet kan anses ha samband med den 
olycksfall-skada för vilken invaliditetsersättning utbetalats. 
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5.4.3 Undantag och begränsningar Olycksfall 

Motorfordon: 

Försäkringen gäller endast vid färd med hyrbil på allmän väg samt vid färd 
med allmänt transportmedel. 

Riskfylld sport eller sysselsättning: 

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit i samband med deltagande 
i bergsbestigning, fallskärmshoppning (innefattar alla olika former av aktivitet 
med fallskärm/glidskärm), drakflygning, skidåkning offpist (om det genomförs 
utan licensierad bergsguide), all form av jakt, tävling och elitidrott samt 
flygning (annat än som passagerare). 

Hälsotillstånd: 

Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom: 
• bakterier, virus eller annat smittämne 

• smitta vid intagande av mat eller dryck 

• påverkan av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel 

• ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) 
eller genom användning av läkemedel 

• förslitning, överbelastning eller överansträngning. 

Om hälsotillståndet försämras p.g.a. ett kroppsfel som förelåg vid skade-
händelsen eller som tillstöter senare utan samband med olycksfallsskadan, 
lämnas endast ersättning för den invaliditet som olycksfallsskadan medfört. 
Med kroppsfel menas sjukdom, sjuklig förändring eller men. 

5.5  Avbeställningsskydd 

Ersättning lämnas för de avbeställningskostnader som kan påföras den för-
säkrades andel enligt av researrangör, uthyrare eller trafikföretag fastställda 
bestämmelser, eller, om sådana bestämmelser saknas, de av Svenska Rese-
byråföreningen (SRF) och Researrangörsföreningen i Sverige (RIS) utfärd-
ade allmänna resevillkoren. Som avbeställningskostnad ersätts inte premie 
för avbeställningsskydd eller andra försäkringar, kostnad för läkarintyg eller 
sådana kostnader som kan återbetalas enligt avbeställningsbestämmelser. 

 
Ersättning kan lämnas om den försäkrade före avresan tvingas avbeställa, 
resa eller researrangemang på grund av att: 

• den försäkrade råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. 

• en till den försäkrade närstående råkar ut för olycksfallsskada, akut sjuk-
dom eller dödsfall. Med närstående menas make/maka/sambo, barn, 
syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor-/farföräldrar, barnbarn samt person 
som har vårdnad om någon inom denna personkrets. 

• den försäkrades medresenär (som tillsammans med den försäkrade be-
ställt resa till samma resmål under samma tidsperiod), eller medresenärs 
närstående, råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. 

• en oförutsedd och väsentlig skada inträffar på den försäkrades perma-
nenta bostad.  

Alla olycksfall samt sjukdomstillstånd ska vara dokumenterade genom besök 
hos legitimerad ojävig läkare innan resan skulle ha påbörjats. 

Högsta ersättningsbelopp per försäkrad:15 000 kr  

Maxersättning per familj och skada: 45 000 kr 

5.5.1 Undantag och begränsningar 
• ersättning lämnas inte för kostnader där ersättning kan erhållas från annan 

försäkring 

• försäkringen gäller endast vid sjukdom eller skada som uppstått akut och 
var okänd vid beställning av resa eller stuga 

• försäkringen täcker inte kostnader som uppkommit genom att den för-
säkrade dröjt med avbeställningen 

• försäkringen gäller inte om resa beställts trots att läkare avrått från resa 

• för kroniska sjukdomar/infektionstillstånd som är eller har varit under 
medicinsk behandling gäller försäkringen bara om den försäkrade varit 
symptomfri/besvärsfri minst 6 månader före bokningsdatum och läkare inte 
avrått från resa 

Då försäkrad får kännedom om att resa/researrangemang ej kommer att 
kunna genomföras ska avbokning omgående ske hos researrangör, för att 
minimera kostnaden för avbokningen. 

6. Allmänna Bestämmelser 

6.1  Force majeure 
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust, som kan uppstå om utredning 
rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjts p.g.a. krig, politiska orolig-
heter, förändringar i lagstiftningen, myndigheters åtgärd eller stridsåtgärder i 
arbetslivet. 

 

6.2  Sanktionsklausul 
Försäkringsgivaren meddelar inte försäkringsskydd och är inte skyldig att betala 
försäkringsersättning eller att uppfylla annan förpliktelse enligt försäkringsavtal-
et såvida sådan betalning eller uppfyllandet av annan förpliktelse skulle utsätta 
försäkringsgivaren, dess moderbolag eller dess yttersta kontrollerande företags-
enhet för någon sanktion, förbud eller restriktion enligt FN-resolutioner, handels- 
eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar i EU, Storbritannien och 
Sverige eller USA. 

6.3  Framkallande av försäkringsfall 
AIG är fritt från ansvar om den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkrings-
fall. Om den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall 
eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt 
med hänsyn till förhållandena och omständigheterna i övrigt. Detta gäller även 
då skadan antas ha föranletts av att den försäkrade varit påverkad av alkohol, 
andra berusningsmedel, narkotiska preparat, sömnmedel eller genom felaktig 
användning av läkemedel. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste 
antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en 
betydande risk för att skadan skulle inträffa. 

6.4  Krigsskador eller krigsliknande händelser 

Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande 
händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror. 

Försäkrad förbinder sig att omedelbart resa ut från det område som drabbats av 
någon av de uppräknade händelserna. Försäkringen upphör att gälla 14 dagar 
efter det att någon av de uppräknade händelserna inträffat. 

6.5  Undantag 

Försäkringen gäller inte för: 
• skador som orsakas av att gränser, flygplatser, luftrum, hamnar, tåg och buss-

trafik tvingas stänga eller spärras av på grund av hot, terrorism eller ingrepp av 
statsmakt 

• skador som direkt eller indirekt orsakats av, eller står i samband med, atomkärn-
process.  

• skador till följd av biologisk eller kemisk förgiftning orsakad av terrorism eller 
motsvarande former av politiska, etniska eller religiösa grupper/organisationer 

• resa till eller via länder som omfattas av internationella sanktioner eller som UD 
avråder från att resa till 

7. Skadeanmälan 
När en skada har uppstått skall den försäkrade snarast möjligt anmäla detta till 
AIG. Försäkrad måste lämna så riktiga och fullständiga uppgifter som möjligt 
om vad som har inträffat. Försäkrad får inte undanhålla något som kan vara av 
betydelse för skaderegleringen. Om oriktiga uppgifter lämnas eller information 
som är av vikt för regleringen undanhålls i samband med skada, kan ersätt-
ningen komma att sänkas eller helt utebli. 

För att AIG skall kunna bedöma rätten till ersättning vid skada skall försäkrad ge 
AIG medgivande att inhämta upplysningar från läkare eller annan sjukvårds-
personal, sjukhus, sjukvårdsinrättning, allmän försäkringskassa eller försäk-
ringsinrättning. 

Skadeblankett finns att hämta på: www.okq8.se eller beställs via kundtjänst på 
telefon 08-506 920 70. 

Om den försäkrade drabbats av försening/bagageförsening, ska 
tillsammans med skadeanmälan bifogas: 

• kvitto eller kontoutdrag på att resan är betald med Kortet 

• färdbiljett/resebevis/bokningsbekräftelse eller andra handlingar, som visar resans 
totala pris, avgångar och vem som är resenär 

• förseningsintyg som visar ordinarie avgång och verklig avgång samt orsaken till 
förseningen (kan erhållas av transportbolaget eller eventuellt resebyrån) 

• kvitto (original) på inköp vid bagageförsening/försening 

• bagageförseningsintyg (PIR) 

Om den försäkrade drabbats av självrisk, ska tillsammans med 
skadeanmälan bifogas: 

• kvitto eller kontoutdrag på att resan är betald med Kortet 

• färdbiljett/resebevis/bokningsbekräftelse eller andra handlingar som visar resans 
avgångar och vem som är resenär 

• dokumentation som styrker självriskens storlek och att ersättning har utbetalats 

Vid olycksfallsskada ska tillsammans med skadeanmälan bifogas: 

• kvitto eller kontoutdrag på att resan är betald med Kortet 

• färdbiljett/resebevis/bokningsbekräftelse eller andra handlingar som visar resans 
avgångar och vem som är resenär 

• läkarintyg (original) och andra handlingar, som kan vara av betydelse för bedöm- 
ningen av försäkringsärendet

2 

 

http://www.okq8.se/


 
 

    

Om den försäkrade åberopar avbeställningsskyddet, ska tillsamm-
ans med skadeanmälan bifogas: 

• kvitto eller kontoutdrag på att resan är betald med Kortet 

• färdbiljett/resebevis/bokningsbekräftelse eller andra handlingar, som visar 
resans totala pris, avgångar och vem som är resenär 

• avbokningsbekräftelse, handlingar som visar vad som återbetalats av 
annan part. 

• läkarintyg i original, innehållande uppgift om diagnos, sjukskrivningsperiod, 
datum för första behandling eller undersökning som ligger till grund för 
läkarens avrådan till resa. Läkarintyget ska utfärdas av legitimerad och 
ojävig läkare och det ska framgå att läkaren uttryckligen avråder från resa 

• polisanmälan och/eller andra handlingar som kan vara av betydelse för 
bedömning av skada i bostaden (om anledning till avbeställningen) 

8. Utbetalning och dröjsmålsränta 
Utbetalning av skadeersättning görs till kortinnehavarens konto. Rätt till 
ersättning inträder när den som gör anspråk på ersättning fullgjort sina 
åligganden. Utbetalning ska därefter ske inom 30 dagar. Sker utbetalning 
senare betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Sådan ränta betalas inte ut 
om den understiger 200 kr när utbetalningen sker. 

9. Rätt att överklaga 
Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid reglering av en skada, om 
du inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet att vända dig till AIG för att få 
ditt ärende omprövat. Kontakta i första hand den handläggare som hanterat 
ditt skadeärende. 

AIGs Klagomålsansvarig nås via e-post: klagomal@aig.com, eller på  telefon: 
08-506 920 00. 

Utanför AIG kan du vända dig till:  

Konsumenternas försäkringsbyrå  
Box 24215, 104 51  STOCKHOLM 
Telefon: 08-225 800 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)  
Box 174, 101 23  STOCKHOLM 
Telefon: 08-508 860 00 
Hos ARN kan du få ditt försäkringsärende prövat, beslutet i form av en 
rekommendation. 

Personförsäkringsnämnden 
Box 24067, 104 50  STOCKHOLM 
Telefon: 08-522 787 20 

10. Försäkringsgivare 
AIG Europe S.A. Filial i Sverige, org.nr. 516411-4117. 
Västra Järnvägsgatan 7 / Box 3506, 103 69 STOCKHOLM 
Telefon till Kundservice: 08-506 920 70 

AIG Europe S.A. Filial i Sverige är filial till försäkringsbolaget AIG Europe S.A. 
registrerat i Luxemburg under org.nr. B218806, 10B rue des Mérovingiens,  
8070 Bertrange, Luxemburg.  

AIG Europe S.A. verksamhet står under tillsyn av Luxemburgs tillsyns-
myndighet, Le Commissariat aux Assurances (CAA), och AIG Europe S.A. 
Filial i Sveriges verksamhet står under tillsyn av den svenska Finansinspek-
tionen i ärenden gällande svenska bestämmelser om verksamheten i 
Sverige. 

AIG:s anställda erhåller lön som ersättning; de erhåller inte bonus eller provi-
sion som är direkt kopplad till försäljningen av denna försäkring. 

11. Personuppgiftshantering 
AIG är fast beslutna att skydda kunders, skadelidandes, fordring ägares och 
andra affärskontakters integritet. ”Personuppgifter” identifierar och avser dig 
eller andra enskilda personer (till exempel din partner eller andra familje-
medlemmar). Om du förser oss med någon annans personuppgifter, måste 
du (såvida vi inte kommer överens om något annat) informera den personen 
om innehållet i detta meddelande och om vår integritetspolicy samt (där så är 
möjligt) få dennes tillåtelse att dela dennes personuppgifter med oss. 

Typ av personuppgifter vi kan komma att samla in och varför  

Beroende på vår relation med dig kan insamlade personuppgifter innefatta: 
kontaktuppgifter, ekonomisk information och kontouppgifter, kreditreferens 
och betalningsanmärkningar, känslig information om hälso- eller sjukdoms-
tillstånd (insamlade med ditt samtycke där det krävs enligt relevant lag) såväl 
som andra personuppgifter som du tillhandahållit eller som vi erhåller i 
samband med vår relation med dig.  

 

Personuppgifter kan komma att användas för följande ändamål: 

• Försäkringsadministration, t.ex. kommunikation, skadehantering och betalning 

• Göra bedömningar och fatta beslut om försäkringsbestämmelser och -villkor och 
uppgörelse av anspråk 

• Assistans och råd i medicinska frågor och reseärenden 

• Hantering av våra affärsverksamheter och IT-infrastruktur 

• Förebygga, upptäcka och utreda brott, t.ex. bedrägeri och penningtvätt 

• Fastställande och försvar av juridiska rättigheter 

• Efterlevnad av lagar och förordningar (inklusive efterlevnad av lagar och 
förordningar utanför det land där du bor) 

• Övervakning och inspelning av telefonsamtal för kvalitets-, utbildnings- och 
säkerhetsändamål 

• Marknadsföring, marknadsundersökningar och analyser 

Delning av personuppgifter  

För de ovanstående ändamålen kan personuppgifter komma att delas med våra 
koncernbolag och tredje parter (såsom mäklare och andra försäkringsdistribu-
tionsparter, försäkringsgivare och återförsäkrare, kreditupplysningsföretag, 
vårdpersonal och andra tjänsteleverantörer). Personuppgifter kommer att delas 
med andra tredje parter (inklusive myndigheter) om så krävs enligt några lagar 
eller föreskrifter. Personuppgifter (inklusive detaljer om skador) kan komma att 
läggas in i register över anspråk och delas med andra försäkringsgivare. Vi är 
skyldiga att registrera alla tredje parters anspråk på ersättning härrörande från 
kroppsskada till handläggare av arbetsskadeförsäkring. Vi kan komma att söka i 
dessa register för att förebygga, upptäcka och undersöka bedrägeri eller för att 
validera din eller någon annan persons anspråkshistorik eller egendom som kan 
vara involverad i försäkringen eller anspråket. Personuppgifter kan komma att 
delas med potentiella köpare och de kan bli överförda vid en för säljning av vårt 
bolag eller vid överlåtelse av bolagets tillgångar. 

Internationell överföring   

På grund av vår affärsverksamhets globala karaktär, kan personuppgifter 
komma att överföras till parter i andra länder (inklusive USA, Kina, Mexiko, 
Malaysia, Filippinerna, Bermuda och andra länder som kan ha regler för data-
skydd som skiljer sig från dem som finns i det land där du är baserad). När vi 
gör dessa överföringar kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina 
personuppgifter är tillräckligt skyddade och att de överförs i enlighet med kraven 
i dataskyddslagstiftningen. Mer information om våra internationella överföringar 
finns att läsa i vår integritetspolicy (se nedan).  

Säkerhet och lagring av personuppgifter   

Vi använder lämpliga tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att lagra per-
sonuppgifter tryggt och säkert. När vi tillhandahåller personuppgifter till en tredje 
part (inklusive våra tjänsteleverantörer) eller anlitar en tredje part för att samla 
in personuppgifter för vår räkning, kommer den tredje parten att utväljas om-
sorgsfullt och vara åläggas att använda lämpliga säkerhetsåtgärder. 

Dina rättigheter  

I enlighet med dataskyddslagen har du ett antal rättigheter i samband med vår 
behandling av dina personuppgifter. Det kan hända att dessa rättigheter endast 
gäller under vissa omständigheter och innefattar vissa undantag. Dessa rättig-
heter kan bland annat vara rätten att få tillgång till sina personuppgifter, korri-
gera felaktiga uppgifter, radera uppgifter eller att begära att vår användning av 
dina personuppgifter ska vara vilande. Dessa rättigheter kan också inkludera 
rätten att överföra dina uppgifter till en annan organisation, att invända mot vår 
behandling av dina personuppgifter, att begära att vissa automatiserade beslut 
vi fattar har mänsklig medverkan, att återkalla samtycke samt en rätt att klaga 
till tillsynsmyndigheten. Ytterligare information om dina rättigheter och hur du 
kan utöva dem finns i vår integritetspolicy (se nedan). 

Integritetspolicy  

Mer information om dina rättigheter och hur vi samlar in, använder och lämnar 
ut dina personuppgifter finns att läsa i vår fullständiga integritetspolicy på: 
www.aig.se/integritetspolicy eller så kan du beställa en kopia genom att skriva 
till: Dataskyddsombud, AIG, Box 3506, 103 69 Stockholm eller till: 
dataskyddsombud.se@aig.com. 
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