FORBRUGERVEJLEDNING:

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG HAR EN LIVSFORSIKRING ELLER EN
PENSION I DET FORENEDE KONGERIGE?
DENNE VEJLEDNING ER TIL DIG, HVIS

• du har eller planlægger at tegne en
livsforsikringspolice* eller en privatpension
hos et forsikringsselskab, der er godkendt i Det
Forenede Kongerige**
• du bor i Det Forenede Kongerige, men har planer
om at flytte til et EU-land, eller allerede bor i EU.
Se her, hvad du bør overveje at gøre:

BREXIT

Det Forenede Kongerige forlod EU den 31. januar
2020.
En overgangsperiode løb indtil den 31. december
2020.
Det Forenede Kongerige er nu et “”tredjeland”” og
er ikke længere en del af EU’s økonomi. Det kan
få betydning for, hvordan din forsikringspolice
eller din pension bliver forvaltet fremover.

1. KONTAKT DIT FORSIKRINGSSELSKAB ELLER DIN FORMIDLER
Anmod om mere information fra dit
forsikringsselskab eller din forsikringsmægler i
Det Forenede Kongerige, hvis de ikke allerede har
kontaktet dig.
Vær sikker på, at din forsikringsmægler stadig er i
stand til at yde finansiel rådgivning, når du bor i EU
(også selv om det er online).
Spørg om følgende:
Har dit forsikringsselskab i Det Forenede
Kongerige truffet foranstaltninger for at
sikre, at din forsikring eller pension fortsat
kan serviceres? Kan der være problemer
med at servicere din police eller andre
løbende tjenester?

Bemærk
Dit forsikringsselskab eller din forsikringsmægler skal altid handle i din bedste interesse. De er forpligtet til at give klare
og rettidige oplysninger.
Forsikringsselskaber, der er godkendt i Det
Forenede Kongerige, er underlagt britisk
lovgivning. I tilfælde af en tvist med dit
forsikringsselskab/din forsikringsmægler
vil du måske ikke kunne indbringe tvisten
for en ombudsmand eller en domstol i det
land, hvor du bor.

2. TJEK DIN POLICE, OG FIND UD, HVILKE KONSEKVENSER DET VILLE KUNNE FÅ FOR DIG
Tjek din police eller dine pensionspapirer.
Hvem er forsikringsselskabet, og hvor er det
godkendt?
Søg rådgivning om de regler, der gælder i
det EU-land, du flytter til, eller dér, hvor du
allerede bor, da det kan have betydning for
din police eller din pension.
Tal med din skatterådgiver. Hvis du skifter
land, kan det have betydning for, om du er
berettiget til skattefradrag for dine investeringer eller din opsparing.

Bemærk
Hvis du ønsker at annullere din police, skal
du måske betale ekstra omkostninger og
gebyrer.
Hvis du skifter forsikringsselskab, kan det også
have betydning for, om du kan tegne en ny
police eller en ny police til en tilsvarende pris,
hvis dit helbred er blevet dårligere i mellemtiden.
Det kan påvirke din mulighed for at forhøje
dækningsbeløbet/opsparingen eller lave om
på visse investeringer i din police.

3. TAG DIG I AGT FOR SVINDEL

!

Det Forenede Kongerige er ikke længere medlem
af EU, og det kan betyde ændringer i den måde,
din politik eller pension forvaltes på.
Hvis du får henvendelser med tilbud om
rådgivning, skal du læse dem grundigt, hvis de
er skriftlige, og frem for alt skal du ikke lade dig
presse til at tage en forhastet beslutning.
Tjek, at alle, der tilbyder rådgivning eller finansielle
tjenesteydelser, også har tilladelse til at gøre det i
det EU-land, du flytter til, eller allerede bor i.

Tegn på svindel
• Tilbuddet lyder for godt til at være sandt.
• Unødigt pres for at du skal ophæve en
eksisterende eller indgå en ny aftale.
• Du anmodes om at opgive personlige
oplysninger, f.eks. brugernavn, adgangskode
og oplysninger om personlige eller
økonomiske forhold.
Tag dig i agt for “”telefonsalg””, og vær på vagt
over for elektroniske beskeder eller online
tjenester, især hvis du ikke har anvendt dem før.

*Dette dokument omhandler ikke andre former for kortfristet forsikring, f.eks. bilforsikring. Hvis du har
spørgsmål vedrørende denne form for policer, kan du kontakte dit forsikringsselskab/din forsikringsmægler.
**Dette gælder også for britiske oversøiske territorier som Gibraltar

#INSURANCE #CONSUMERS

https://www.eiopa.europa.eu

