Tandvårdforsäkring
Anmälan om tandskada
Fyll i skadeanmälan nedan
Försäkringstagare

Datum

Personnummer

Försäkringsnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

E-post

Datum för tandläkarbesök

Datum på tandläkarfakturan

Var tandläkarbesöket akut?
Ja

Nej

Utbetalning av ersättning till mitt bankkonto

Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter:
För att kunna bedöma den skada du anmält behöver AmTrust International
Underwriters DAC i egenskap av försäkringsgivare och AmTrust Nordic AB i
egenskap av försäkringsbolagets generalagent (gemensamt ”AmTrust” eller
”vi”) behandla känsliga personuppgifter om dig, nämligen information om
hälsa. För denna behandling behöver vi ditt samtycke. Om du inte lämnar
ditt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter finns risk för att
AmTrust inte kan reglera skada du anmält under försäkringen. Du har rätt
att närsomhelst återkalla lämnat samtycke i efterhand. När du återkallar ditt
samtycke kommer AmTrustsluta behandla känsligapersonuppgifter om dig men
det kan komma att innebära att vi inte längre kan tillhandahålla din
försäkring eller att vi inte kan reglera din skada. Vi kan vara tvungna att
fortsätta behandla känsliga personuppgifter enligt lag eller då vi behöver
uppgifterna på grund av fastställande av, göra gällande eller försvar av rättsliga
anspråk.
Jag bekräftar att de uppgifter jag lämnat i denna anmälan är korrekta och
att jag inte undanhåller någon information som är av betydelse för
bedömningen av ärendet/fallet.

1

För att få ersättning från försäkringen
fyller du i skadeanmälan. Samtliga
nedanstående dokument och
uppgiftermåste bifogas:
• Faktura förtandläkarbesöket
• Specifikation som
innefattarinformation om
behandlingen (åtgärdskoder)
• Datum för behandlingen
• Kostnader för de olika behandlingarna
• Slutlig summa som patienten betalat

2 Signerad skadeanmälan och bilagorna

ovan skickas till Crawford &Company AB
på adressnedan:
Crawford & Company AB

Box 6044 171 06 Solna
Epost: tandvard@crawco.se

Underskrift

Datum
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AmTrusts dataskyddspolicy
AmTrust(närmaredefinieratnedan)kommermedanledning av
ditt anmälda intresse för en försäkring eller tecknandet av
din försäkring behandla dinapersonuppgifter.Med ”AmTrust”
eller”vi” menas i dennapolicyföljandebolaginomAmTrustkoncernen: AmTrust Nordic AB (556671-5677) och AmTrust
International Underwriters DAC (169384). Varje AmTrust- bolag
som behandlar dina personuppgifter är att anse som
personuppgiftsansvarig.
Denna policy är en sammanfattning av hur AmTrust behandlar
dinapersonuppgifter samtvilkarättigheter du hari förhållande till
vår personuppgiftsbehandling. Mer detaljerad informationom
AmTrustspersonuppgiftsbehandlingåterfinns i vår
dataskyddspolicy som du finner på AmTrusts hemsida
www.amtrustnordic.se eller kan erhålla en kopia av genom
att kontakta AmTrusts dataskyddsombud på postadress som
anges nedan.
Vilken information samlar vi in?
Depersonuppgifter vi behandlarärfrämst sådanauppgifter du
lämnartill oss men kanäveninhämtasfråntredje
part t.ex. offentliga register, en försäkringsförmedlare,
skadereglerare eller någon annan av vårasamarbetspartners.
Depersonuppgifter vikan kommaattbehandla om dig är:
Personopplysningene vi kan komme til å behandle om deg er:
• allmänna identifierings- och kontaktuppgifter samt övrig
information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla
produkter och tjänster till dig;
• ekonomisk information och kontouppgifter;
• information vi måste behandla enligt lag, såsom information som
är nödvändig för att upptäcka, förhindra och
utreda bedrägerier eller utföra kontroll mot ekonomiska
sanktionslistor;
• inspelade telefonsamtal; samt
• marknadsföringspreferenser
I den mån sådan information är nödvändig kan vi även komma
att inhämta känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa
och facktillhörighet, under förutsättning att du lämnat ditt
samtycke till sådanbehandling.

Överföring av personuppgifter
AmTrust kan, om så är nödvändigt, lämna ut dina personuppgifter
till andra företag inom samma koncern, distributionspartners,
tjänsteleverantörer eller statliga och andraoffentligamyndigheter
ellerorgan.Dinapersonuppgifter kan även komma att behandlas
utanför EU/EES. AmTrust kommer däremot enbart föra över dina
personuppgifter till land utanför EU/EES om mottagarlandet
har en skyddsnivå som erkänts som adekvat av EU eller i
annat fall om mottagaren haråtagitsig atthålladina
personuppgifter säkra i enlighet medEU-lagstiftning.

Dina rättigheter
Du har rätt att neka till marknadsföring eller ändra dina
markandsföringspreferenser, begära registerutdrag avseende
de personuppgifter vi behandlar om dig, återkalla ditt
samtycke till behandling av känsliga personuppgifter och
framföraklagomål angåendeAmTrust
personuppgiftsbehandling till relevant tillsynsmyndighet för
personuppgiftshantering. Du har även i vissa fall rätt att få dina
uppgifter raderadeellerrättade,begränsaellerinvända mot
personuppgiftsbehandling, erhålla en kopia av dina
personuppgifter påettvanligtförekommandeallmäntanvänt
maskinläsbart format (dataportabilitet) samt motsätta dig
automatiseratbeslutsfattande,inbegripetprofilering.
Om du vill kontakta AmTrust angående vår
personuppgiftsbehandling eller om du vill utöva dina
rättigheter enligt ovan kan du kontakta AmTrust
dataskyddsombudpåföljandeadress.
Om din fråga rör AmTrust International Underwriters DAC;
AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row,
Dublin 2, Irland.
Omdin frågarörAmTrustNordicAB; Data Protection Officer,
AmTrust International, 2 Minister Court, Mincing Lane,
London EC3R 7BB England
AmTrustsfullständigadataskyddspolicy samtkontaktuppgifter till
samtliga AmTrust-bolag finns tillgänglig på vår hemsida
www.amtrustnordic.se

Vad gör vi med din information?
Personuppgiftsbehandling sker främst om sådan behandling är
nödvändig med anledning av AmTrusts kontraktuella
åtaganden gentemot dig eller med anledning av lagkrav. Vi
kan ävenkomma attbehandla personuppgifter för attuppfylla våra
berättigade intressen, såsom för marknadsföring eller
produktutveckling.Personuppgifter som inte längre behövs för de i
denna policy angivna ändamålen kommer att raderas.
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