KONSUMENT GUIDE:

VAD SKA DU GÖRA OM DU HAR EN LIVFÖRSÄKRING
ELLER PENSION FRÅN STORBRITANNIEN?
GUIDEN ÄR TILL FÖR DIG SOM:

BREXIT

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020.

• har, eller planerar att teckna en, livförsäkring
eller privat pension med en försäkringsgivare som
auktoriseriad i Storbritannien** och
• bor i Storbritannien, men planerar att flytta till EU,
eller redan bor i EU.
Om ovanstående stämmer in på dig bör du tänka
på följande:

Övergångsperioden slutade den 31 december 2020.
Eftersom Storbritannien nu är ett ”tredjeland”
ingår det inte längre i EU:s ekonomiska struktur.
Detta kan påverka vilken hjälp du kan få med
din försäkring eller pension i framtiden.

1. KONTAKTA DIN FÖRSÄKRINGSGIVARE ELLER FÖRMEDLARE
Kontakta din brittiska försäkringsgivare eller
förmedlare för att få mer information, om de inte
redan har varit i kontakt med dig.
Se till att din förmedlare fortfarande kan ge
ekonomisk rådgivning när du är bosatt i EU (även om
den tillhandahålls online).
Fråga: Har din brittiska försäkringsgivare
vidtagit åtgärder för att se till att de kan
fortsätta leverera de tjänster som du har
rätt till genom din försäkring eller pension?
Kan det uppstå några svårigheter med att
leverera din försäkring eller andra pågående
tjänster?

Kom ihåg
Din försäkringsgivare eller förmedlare
måste alltid agera på ett sätt som tillvaratar dina intressen. De är skyldiga att tillhandahålla tydlig information i rätt tid.
De brittiska tillsynsmyndigheterna ansvarar
för försäkringsbolag som är auktoriserade i
Storbritannien. I händelse av tvist med din
försäkringsgivare/förmedlare kan du kanske inte föra tvisten via en ombudsman
eller i domstol i det land där du är bosatt.

2. KONTROLLERA DIN FÖRSÄKRING OCH TA REDA PÅ TÄNKBARA UTFALL
Läs dina försäkringshandlingar eller pensionsdokument. Vem är din försäkringsgivare
och var är försäkringsgivaren auktoriserad?
Sök rådgivning om de lokala reglerna i det
EU-land som du ska flytta till eller som du
redan bor i, eftersom dessa kan påverka din
försäkring eller pension.
Tala med din skatterådgivare. Om du byter
bosättningsland kan det påverka din rätt till
skattelättnader kopplade till dina investeringar eller besparingar.

Kom ihåg
Om du vill säga upp din försäkring kan du behöva
betala vissa extra kostnader och avgifter.
Att byta försäkringsbolag kan också påverka
din möjlighet att teckna en ny försäkring,
eller en ny försäkring till ett jämförbart pris,
om din hälsa har försämrats under tiden.
Din möjlighet att komplettera nivån på
försäkringsskyddet/besparingarna eller ändra
en del av investeringarna i din försäkring kan
påverkas.

3. VAR UPPMÄRKSAM PÅ BEDRÄGERIER

!

Det faktum att Storbritannien har lämnat EU kan
leda till vissa förändringar av hur din försäkring
eller pension förvaltas.
Om någon kontaktar dig och erbjuder dig
rådgivning ska du noga läsa igenom informationen
vid skriftlig rådgivning, och framför allt inte låta
någon pressa dig till att fatta ett snabbt beslut.
Kontrollera att den som erbjuder rådgivning eller
finansiella tjänster också har rätt att göra det i det
EU-land som du ska flytta till eller redan bor i.

Tecken på bedrägeri
• Erbjudandet låter för bra för att vara sant.
• Onödiga påtryckningar om att säga upp
eller ingå ett nytt avtal.
• Uppmaningar att lämna ut personuppgifter,
t.ex. användarnamn, lösenord, personuppgifter eller ekonomiska uppgifter.
Var uppmärksam på så kallade “kalla samtal”
(metod vid nykundsrekrytering) och var
försiktig med elektroniska meddelanden
eller onlinetjänster, särskilt om du inte har
använt dem tidigare.

*Detta dokument behandlar inte andra typer av korttidsförsäkringar, t.ex. bilförsäkring.
Om du har några frågor om dessa försäkringar, kontakta din försäkringsgivare/förmedlare.
**Detta gäller även för brittiska utomeuropeiska territorier som Gibraltar.

#INSURANCE #CONSUMERS

https://www.eiopa.europa.eu

