Ansökan om Toyota Låneskydd
Fyll i uppgifterna här nedan och lägg i ett kuvert. Frimärke behövs inte. Portot är redan betalt i och med att du märker kuvertet
med Frisvar.
Märk kuvertet med:
Toyota Financial Services
Frisvar 122 060 500
172 20 Sundbyberg
När vi fått din ansökan sänder vi försäkringsbesked och fullständiga försäkringsvillkor för Toyota Låneskydd till dig. Skulle du inte
vara nöjd med försäkringen kan du säga upp via telefon inom 30 dagar. Försäkringsvillkoren finns också på nätet
www.toyota.se/finansiering under menyn Låneskydd.
Ja tack, jag vill försäkra mig mot hel arbetsoförmåga eller arbetslöshet och komplettera mitt billån hos Toyota Financial Services
med ett Låneskydd.
Med min namnteckning här nedan intygar jag att jag:
–
–
–
–
–
–

är bosatt i Sverige,
har kreditavtal med Toyota Financial Services,
har fyllt 18 men inte 63 år,
har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka, – är fullt frisk och fullt arbetsför,
inte har kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning och
inte är medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet.

Förnamn: __________________ Efternamn: _______________________________
Gatuadress: _________________________________________________________
Post nr: ____________________ Ort: _____________________________________
Personnummer: _________________ Kontraktsnummer: ____________________
Tel dagtid: _________________ Tel kvällstid: ______________________________
E-post: ______________________________________________________________
Datum: _____________________ Namnteckning:_____________________________

Box 1206, Madenvägen 7, 172 24 Sundbyberg T +46
(0) 8 622 3520 F +46 (8) 622 3501
kundservice@toyota-fs.com, www.toyota.se/finansering
Toyota Financial Services med registrerad firma Toyota Kreditbank GmbH, Sverige Filial. Organisationsnummer: 516401-0117. Styrelsens säte: Köln, Tyskland. Företaget innehar F-skattsedel. Bankgiro 5170-7404.
Plusgiro 400 07 19-7.

Personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i denna ansökningshandling eller som i övrigt registreras i samband
därmed behandlas av AXA, AXAs närstående bolag samt Toyota Financial Services för förberedelse och administration av den
berörda tjänsten. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och
metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål. Du samtycker även till att
AXA, till AXAs närstående bolag samt Toyota Financial Services överför personuppgifter utanför den Europeiska Unionen. Om
felaktigheter förekommer i personuppgifterna och du önskar rättelse av sådana felaktigheter eller önskar få ytterligare
information om behandlingen kan AXAs Personuppgiftsansvarige kontaktas på adress: AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm.
Angående försäkringsförmedling
Toyota Kreditbank GmbH, Sverige Filial (Toyota Financial Services) är registrerad försäkringsförmedlare i
Tyskland och är registrerad för gränsöverskridande verksamhet till Sverige. Registreringsmyndighet är
Bundesamt für Wirtschafts und Ausfuhrkontrolle samt Finansinspektionen, 08-787 80 00, fi.se. Toyota förmedlar försäkringar
för AXA France IARD och AXA France Vie (AXA) och har den ansvarsförsäkring som en försäkringsförmedlare måste ha. Bolagen
har inget kvalificerat innehav i varandra.
Toyota är gruppföreträdare för denna gruppförsäkring och du som kund är medlem i denna grupp som kan teckna denna
försäkring. Som gruppföreträdare och förmedlare av försäkringen får Toyota 2 typer av ersättning från försäkringsgivaren.
•

Löpande ersättning är 50 % av den månadsvisa betalda premien. Denna skall täcka våra kostnader för marknadsföring,
förmedling, administration och distribution.

•

Vinst/förlustdelning vilken beräknas som sammanlagda premier för 24 månader med avdrag för; löpande ersättning
enligt ovan, försäkringsgivarens administration, skadeersättningar och tidigare utbetalda vinst/förlustdelningar vilket
innebär att Toyota får betala eller erhålla 50 % av nettoresultatet.

Om du är missnöjd med någon åtgärd i försäkringsförmedlingen kan du vända dig till Kundombudsmannen hos Toyota Financial
Services. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till; Konsumenternas Försäkringsbyrå, Allmänna Reklamationsnämnden
eller väcka talan i allmän domstol.

Försäkringsgivare för vårt Låneskydd är AXA France IARD och AXA France Vie under varumärket AXA.

