Tandvårdsförsäkring
– Förebygga
Här lämnas information som försäkringsföretag ska
lämna enligt lag.
Detta produktblad innehåller en sammanfattning av
de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren
avseende Tandvårdsförsäkring. I försäkringsbrevet,
ersättningstabellen och de allmänna villkoren hittar
du ytterligare information om din försäkring.
Denna försäkring har utformats i syfte att
komplettera det statliga tandvårdsstödet genom att
ge ersättning för tandvårdskostnader såsom årlig
kontroll, årlig rengöring, diagnostik/röntgen,
behandling av sjukdom och akut tandvård samt akut
tandvård utomlands.

framgår maximalt ersättningsbelopp per
åtgärdskategori samt begränsningar i skyddet.
Punkt1

Åtgärdskategori

Maximalt
ersättningsbelopp per
försäkringsår

Övrigt

4.1

Årlig kontroll

750 kr

1 åtgärd per år

4.2

Årlig rengöring

500 kr

1 åtgärd per år

4.3

Diagnostik/rönt
gen

500 kr

4.4

Behandling av
sjukdom

1 000 kr

4.5

Akut tandvård

2 000 kr

500 kr per akut
tandvårdsåtgärd

4.6

Behandling vid
akut tandvård
utomlands

2 000 kr

1 000 kr per
akut tandvårdsåtgärd

Vad täcker försäkringen?
Ersättning lämnas för de kostnader du blir debiterad
av din tandläkare under förutsättning att de omfattas
av den här försäkringen. Behandlingar som ersätts
exempelvis genom annan försäkring eller genom
det statliga tandvårdsstödet ersätts inte. De
behandlingar som inte finns angivna i tabellen
nedan omfattas inte av denna försäkring.
Ersättning för varje åtgärdskategori utbetalas upp till
ett årligen fastställt maxbelopp. Ersättning för
delarna årlig kontroll och årlig rengöring är dock
begränsad till en åtgärdskod per försäkringsår upp
till det årliga maxbeloppet. Ersättning för akut
tandvård är dessutom begränsat till ett maxbelopp
per akut tandvårdsåtgärd, som inte får överstiga det
årliga maxbeloppet. Begränsningar och maxbelopp
framgår nedan av tabellen.
Din tandvårdsförsäkring gäller hos alla legitimerade
tandläkare i Sverige. Du är även skyddad utanför
Sverige om du skulle behöva akut tandvård. I
sådant fall ersätts du för behandling som är
nödvändig för att behandla tandskadan till dess att
den akuta tandvårdssituationen är över. Slutliga
tandvårdsåtgärder, såsom exempelvis fyllningar,
kronor, rotbehandlingar eller andra
långtidsbehandlingar, anses inte vara akut tandvård.
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Se dessa punkter i försäkringsvillkoren.

Vem kan teckna denna försäkring?
För att kunna försäkra sig skall man ha fyllt 20 år
men inte 70 år på startdagen av försäkringen och
man ska vara folkbokförd i Sverige under
försäkringsperioden. Försäkringen upphör
automatiskt på årsdagen efter den försäkrade fyllt
75 år.
Några viktiga undantag
Försäkringen tillhandahåller inte försäkringsskydd till
följd av exempelvis:
•
•

•

•

Ersättningstabell

•

Ersättningstabellen nedan visar de
tandvårdsåtgärder som omfattas av försäkringen.

•

Du får ersättning för de tandvårdskostander du blir
debiterad för, upp till det fastställda maxbeloppet
per försäkringsår och åtgärdskategori. Nedan

Behandling av tandskada som du har vållat
dig själv
Behandling som är rent kosmetisk.
Farmakologiprodukter och sådana som
används för tandrengöring, såsom
tandborste, tandkräm etc.
Behandling som sker utanför Sverige, med
undantag för akut tandvård som äger rum
utomlands
Behandling som ersätts genom annan
försäkring
Behandling för vilken du har blivit ersatt
genom det statliga tandvårdsstödet
Behandling som inte framgår av
ersättningstabellen och försäkringsvillkoren

Mer information om undantag i försäkringen finns i
de allmänna villkoren.

Under vilken tid är försäkringen giltig?
Försäkringen gäller från den första dagen som
anges i försäkringsbrevet. Försäkringen fortsätter
att gälla så länge du uppfyller försäkringsvillkoren
och det inte föreligger någon anledning för
uppsägning av försäkringen.
Ångerrätt och uppsägning av försäkring
Är köpet av försäkringen gjort via kundservice eller
webbutiken gäller Lagen om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler. Den ger dig ångerrätt i 14
dagar från det att du köpt din försäkring. Vänd dig till
Norbridge på telefon 010-206 78 78 om du vill ångra
ditt köp av försäkring.
Efter denna period kan du när som helst skriftligen
säga upp försäkringen genom att meddela
Norbridge AB, Stora Nygatan 31, 211 37 Malmö,
010-206 78 78. Vid sådan uppsägning har du inte
rätt att få tillbaka tidigare betald försäkringspremie.
Hur mycket kostar denna försäkring?
Din försäkringspremie beror på din ålder vid
tecknandet av försäkringen och varierar mellan 129
kr och 262 kr.
Vad händer om jag inte betalar premien?
Om du inte betalar premien har försäkringsgivaren
rätt att säga upp försäkringen.
Försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter den
dag då meddelande om uppsägning avsändes till
dig, om inte premien har betalats under tiden. Under
vissa förutsättningar kan du dock återuppliva
försäkringen.

eller vill anmäla en skada på telefon 08-505 88 842
eller e-post: skador@amtrustgroup.com
Personuppgiftshantering
Försäkringsgivaren kommer att behandla
försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen. Syftet med behandlingen är
fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot
försäkringstagaren. Personuppgifterna utgör vidare
underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och
metodutveckling, statistik och riskhantering,
marknadsföring och service i övrigt.
Personuppgifterna kan komma behandlas av andra
bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för
utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har
från försäkringstagaren. Har försäkringstagaren
några frågor om detta går det bra att kontakta
personuppgiftsombud@amtrustgroup.com
Klagomål
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i
samband med skada, kan beslutet prövas av
försäkringsgivaren, genom att försäkringstagaren
kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111
47 Stockholm, Stockholm, tfn 08-440 38 20.
Vid klagomål kring hantering av ditt
försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på
ovanstående adress eller skriv till
klagomal@amtrustgroup.com
Om du fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att
vända dig till:
•
•

Kommer mitt försäkringsskydd förändras med
tiden?
Referensprislistan kan ändras i enlighet med de
förändringar som Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket kan komma att göra.
Vänligen gå till
http://www.tlv.se/tandvard/referensprislista/ för
aktuell prislista.
När kan jag göra anspråk på ersättning?
Det finns en karensperiod på 90 dagar som löper
från den dag du tecknat försäkringen. Under
karensperiod är du inte berättigad till ersättning,
med undantag för akut tandvård eller akut tandvård
utomlands.
Hur gör jag en skadeanmälan?
All skadereglering sköts av AmTrust Nordic AB.
Kontakta AmTrust om du har frågor om en skada

•
•

Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon
0200-22 58 00 för råd och vägledning,
Allmänna reklamationsnämnden (ARN),
telefon 08-508 860 00
Personförsäkringsnämnden, telefon 08-522
787 20
Allmän domstol

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för försäkringen är AmTrust
Europe Ltd som i Sverige representeras av
AmTrust Nordic AB.
AmTrust Europe Limited, Market Square House, St
James Street, Nottingham, NG1 6FG. Godkänd av
Prudential Regulation Authority och reglerad av
Financial Conduct Authority och Prudential
Regulation Authority. Registreringsnumret för
finansiella tjänster är 202189. Dessa uppgifter kan
kontrolleras via registret för finansiella tjänster på
www.fca.org.uk eller genom att kontakta Financial
Conduct Authority på 0800 111 6768.

Tandvårdsförsäkring
– Bevara
Här lämnas information som försäkringsföretag ska
lämna enligt lag.
Detta produktblad innehåller en sammanfattning av
de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren
avseende Tandvårdsförsäkring. I försäkringsbrevet,
ersättningstabellen och de allmänna villkoren hittar
du ytterligare information om din försäkring.
Denna försäkring har utformats i syfte att
komplettera det statliga tandvårdsstödet genom att
ge ersättning för tandvårdskostnader såsom årlig
kontroll, årlig rengöring, diagnostik/röntgen,
behandling av sjukdom och akut tandvård samt akut
tandvård utomlands.
Vad täcker försäkringen?
Ersättning lämnas för de kostnader du blir debiterad
av din tandläkare under förutsättning att de omfattas
av den här försäkringen. Behandlingar som ersätts
exempelvis genom annan försäkring eller genom
det statliga tandvårdsstödet ersätts inte. De
behandlingar som inte finns angivna i tabellen
nedan omfattas inte av denna försäkring.

framgår maximalt ersättningsbelopp per
åtgärdskategori samt begränsningar i skyddet.
Punkt1

Åtgärdskategori

Maximalt
ersättningsbelopp per
försäkringsår

Övrigt

4.1

Årlig kontroll

750 kr

1 åtgärd per år

4.2

Årlig rengöring

500 kr

1 åtgärd per år

4.3

Diagnostik/rönt
gen

500 kr

4.4

Behandling av
sjukdom

1 000 kr

4.5

Fyllningar

1 500 kr

4.6

Uttagningar
och mindre
kirurgiska
åtgärder

2 500 kr

4.7

Akut tandvård

2 000 kr

500 kr per akut
tandvårdsåtgärd

4.8

Behandling vid
akut tandvård
utomlands

2 000 kr

1 000 kr per
akut tandvårdsåtgärd
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Ersättning för varje åtgärdskategori utbetalas upp till
ett årligen fastställt maxbelopp. Ersättning för
delarna årlig kontroll och årlig rengöring är dock
begränsad till en åtgärdskod per försäkringsår upp
till det årliga maxbeloppet. Ersättning för akut
tandvård är dessutom begränsat till ett maxbelopp
per akut tandvårdsåtgärd, som inte får överstiga det
årliga maxbeloppet. Begränsningar och maxbelopp
framgår nedan av tabellen.
Din tandvårdsförsäkring gäller hos alla legitimerade
tandläkare i Sverige. Du är även skyddad utanför
Sverige om du skulle behöva akut tandvård. I
sådant fall ersätts du för behandling som är
nödvändig för att behandla tandskadan till dess att
den akuta tandvårdssituationen är över. Slutliga
tandvårdsåtgärder, såsom exempelvis fyllningar,
kronor, rotbehandlingar eller andra
långtidsbehandlingar, anses inte vara akut tandvård.
Ersättningstabell

Se dessa punkter i försäkringsvillkoren.

Vem kan teckna denna försäkring?
För att kunna försäkra sig skall man ha fyllt 20 år
men inte 70 år på startdagen av försäkringen och
man ska vara folkbokförd i Sverige under
försäkringsperioden. Försäkringen upphör
automatiskt på årsdagen efter den försäkrade fyllt
75 år.
Några viktiga undantag
Försäkringen tillhandahåller inte försäkringsskydd till
följd av exempelvis:
•
•

•

Ersättningstabellen nedan visar de
tandvårdsåtgärder som omfattas av försäkringen.
Du får ersättning för de tandvårdskostander du blir
debiterad för, upp till det fastställda maxbeloppet
per försäkringsår och åtgärdskategori. Nedan

•
•

Behandling av tandskada som du har vållat
dig själv
Behandling som är rent kosmetisk.
Farmakologiprodukter och sådana som
används för tandrengöring, såsom
tandborste, tandkräm etc.
Behandling som sker utanför Sverige, med
undantag för akut tandvård som äger rum
utomlands
Behandling som ersätts genom annan
försäkring
Behandling för vilken du har blivit ersatt
genom det statliga tandvårdsstödet

•

Behandling som inte framgår av
ersättningstabellen och försäkringsvillkoren

Hur gör jag en skadeanmälan?

Mer information om undantag i försäkringen finns i
de allmänna villkoren.

All skadereglering sköts av AmTrust Nordic AB.
Kontakta AmTrust om du har frågor om en skada
eller vill anmäla en skada på telefon 08-505 88 842
eller e-post: skador@amtrustgroup.com

Under vilken tid är försäkringen giltig?

Personuppgiftshantering

Försäkringen gäller från den första dagen som
anges i försäkringsbrevet. Försäkringen fortsätter
att gälla så länge du uppfyller försäkringsvillkoren
och det inte föreligger någon anledning för
uppsägning av försäkringen.

Försäkringsgivaren kommer att behandla
försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen. Syftet med behandlingen är
fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot
försäkringstagaren. Personuppgifterna utgör vidare
underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och
metodutveckling, statistik och riskhantering,
marknadsföring och service i övrigt.
Personuppgifterna kan komma behandlas av andra
bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för
utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har
från försäkringstagaren. Har försäkringstagaren
några frågor om detta går det bra att kontakta
personuppgiftsombud@amtrustgroup.com

Ångerrätt och uppsägning av försäkring
Är köpet av försäkringen gjort via kundservice eller
webbutiken gäller Lagen om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler. Den ger dig ångerrätt i 14
dagar från det att du köpt din försäkring. Vänd dig till
Norbridge på telefon 010-206 78 78 om du vill ångra
ditt köp av försäkring.
Efter denna period kan du när som helst skriftligen
säga upp försäkringen genom att meddela
Norbridge AB, Stora Nygatan 31, 211 37 Malmö,
010-206 78 78. Vid sådan uppsägning har du inte
rätt att få tillbaka tidigare betald försäkringspremie.
Hur mycket kostar denna försäkring?
Din försäkringspremie beror på din ålder vid
tecknandet av försäkringen och varierar mellan 129
kr och 262 kr.
Vad händer om jag inte betalar premien?
Om du inte betalar premien har försäkringsgivaren
rätt att säga upp försäkringen.
Försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter den
dag då meddelande om uppsägning avsändes till
dig, om inte premien har betalats under tiden. Under
vissa förutsättningar kan du dock återuppliva
försäkringen.
Kommer mitt försäkringsskydd förändras med
tiden?
Referensprislistan kan ändras i enlighet med de
förändringar som Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket kan komma att göra.
Vänligen gå till
http://www.tlv.se/tandvard/referensprislista/ för
aktuell prislista.
När kan jag göra anspråk på ersättning?
Det finns en karensperiod på 90 dagar som löper
från den dag du tecknat försäkringen. Under
karensperiod är du inte berättigad till ersättning,
med undantag för akut tandvård eller akut tandvård
utomlands.

Klagomål
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i
samband med skada, kan beslutet prövas av
försäkringsgivaren, genom att försäkringstagaren
kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111
47 Stockholm, Stockholm, tfn 08-440 38 20.
Vid klagomål kring hantering av ditt
försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på
ovanstående adress eller skriv till
klagomal@amtrustgroup.com
Om du fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att
vända dig till:
•
•
•
•

Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon
0200-22 58 00 för råd och vägledning,
Allmänna reklamationsnämnden (ARN),
telefon 08-508 860 00
Personförsäkringsnämnden, telefon 08-522
787 20
Allmän domstol

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för försäkringen är AmTrust
Europe Ltd som i Sverige representeras av
AmTrust Nordic AB.
AmTrust Europe Limited, Market Square House, St
James Street, Nottingham, NG1 6FG. Godkänd av
Prudential Regulation Authority och reglerad av
Financial Conduct Authority och Prudential
Regulation Authority. Registreringsnumret för
finansiella tjänster är 202189. Dessa uppgifter kan
kontrolleras via registret för finansiella tjänster på
www.fca.org.uk eller genom att kontakta Financial
Conduct Authority på 0800 111 6768.

Tandvårdsförsäkring
– Total
Här lämnas information som försäkringsföretag ska
lämna enligt lag.
Detta produktblad innehåller en sammanfattning av
de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren
avseende Tandvårdsförsäkring. I försäkringsbrevet,
ersättningstabellen och de allmänna villkoren hittar
du ytterligare information om din försäkring.
Denna försäkring har utformats i syfte att
komplettera det statliga tandvårdsstödet genom att
ge ersättning för tandvårdskostnader såsom årlig
kontroll, årlig rengöring, diagnostik/röntgen,
behandling av sjukdom och akut tandvård samt akut
tandvård utomlands.
Vad täcker försäkringen?
Ersättning lämnas för de kostnader du blir debiterad
av din tandläkare under förutsättning att de omfattas
av den här försäkringen. Behandlingar som ersätts
exempelvis genom annan försäkring eller genom
det statliga tandvårdsstödet ersätts inte. De
behandlingar som inte finns angivna i tabellen
nedan omfattas inte av denna försäkring.
Ersättning för varje åtgärdskategori utbetalas upp till
ett årligen fastställt maxbelopp. Ersättning för
delarna årlig kontroll och årlig rengöring är dock
begränsad till en åtgärdskod per försäkringsår upp
till det årliga maxbeloppet. Ersättning för akut
tandvård är dessutom begränsat till ett maxbelopp
per akut tandvårdsåtgärd, som inte får överstiga det
årliga maxbeloppet. Begränsningar och maxbelopp
framgår nedan av tabellen.
Din tandvårdsförsäkring gäller hos alla legitimerade
tandläkare i Sverige. Du är även skyddad utanför
Sverige om du skulle behöva akut tandvård. I
sådant fall ersätts du för behandling som är
nödvändig för att behandla tandskadan till dess att
den akuta tandvårdssituationen är över. Slutliga
tandvårdsåtgärder, såsom exempelvis fyllningar,
kronor, rotbehandlingar eller andra
långtidsbehandlingar, anses inte vara akut tandvård.
Ersättningstabell

framgår maximalt ersättningsbelopp per
åtgärdskategori samt begränsningar i skyddet.
Punkt1

Åtgärdskategori

Maximalt
ersättningsbelopp per
försäkringsår

Övrigt

4.1

Årlig kontroll

750 kr

1 åtgärd per år

4.2

Årlig rengöring

500 kr

1 åtgärd per år

4.3

Diagnostik/rönt
gen

500 kr

4.4

Behandling av
sjukdom

1 000 kr

4.5

Fyllningar

1 500 kr

4.6

Uttagningar
och mindre
kirurgiska
åtgärder

2 500 kr

4.7

Rotkanal

2 500 kr

4.8

Fasta proteser

4 500 kr

4.9

Akut tandvård

2 000 kr

500 kr per akut
tandvårdsåtgärd

4.10

Behandling vid
akut tandvård
utomlands

2 000 kr

1 000 kr per
akut tandvårdsåtgärd
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Se dessa punkter i försäkringsvillkoren.

Vem kan teckna denna försäkring?
För att kunna försäkra sig skall man ha fyllt 20 år
men inte 70 år på startdagen av försäkringen och
man ska vara folkbokförd i Sverige under
försäkringsperioden. Försäkringen upphör
automatiskt på årsdagen efter den försäkrade fyllt
75 år.
Några viktiga undantag
Försäkringen tillhandahåller inte försäkringsskydd till
följd av exempelvis:
•
•

Ersättningstabellen nedan visar de
tandvårdsåtgärder som omfattas av försäkringen.
Du får ersättning för de tandvårdskostander du blir
debiterad för, upp till det fastställda maxbeloppet
per försäkringsår och åtgärdskategori. Nedan

•

Behandling av tandskada som du har vållat
dig själv
Behandling som är rent kosmetisk.
Farmakologiprodukter och sådana som
används för tandrengöring, såsom
tandborste, tandkräm etc.
Behandling som sker utanför Sverige, med
undantag för akut tandvård som äger rum
utomlands

•
•
•

Behandling som ersätts genom annan
försäkring
Behandling för vilken du har blivit ersatt
genom det statliga tandvårdsstödet
Behandling som inte framgår av
ersättningstabellen och försäkringsvillkoren

karensperiod är du inte berättigad till ersättning,
med undantag för akut tandvård eller akut tandvård
utomlands.
Hur gör jag en skadeanmälan?

Mer information om undantag i försäkringen finns i
de allmänna villkoren.

All skadereglering sköts av AmTrust Nordic AB.
Kontakta AmTrust om du har frågor om en skada
eller vill anmäla en skada på telefon 08-505 88 842
eller e-post: skador@amtrustgroup.com

Under vilken tid är försäkringen giltig?

Personuppgiftshantering

Försäkringen gäller från den första dagen som
anges i försäkringsbrevet. Försäkringen fortsätter
att gälla så länge du uppfyller försäkringsvillkoren
och det inte föreligger någon anledning för
uppsägning av försäkringen.

Försäkringsgivaren kommer att behandla
försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen. Syftet med behandlingen är
fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot
försäkringstagaren. Personuppgifterna utgör vidare
underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och
metodutveckling, statistik och riskhantering,
marknadsföring och service i övrigt.
Personuppgifterna kan komma behandlas av andra
bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för
utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har
från försäkringstagaren. Har försäkringstagaren
några frågor om detta går det bra att kontakta
personuppgiftsombud@amtrustgroup.com

Ångerrätt och uppsägning av försäkring
Är köpet av försäkringen gjort via kundservice eller
webbutiken gäller Lagen om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler. Den ger dig ångerrätt i 14
dagar från det att du köpt din försäkring. Vänd dig till
Norbridge på telefon 010-206 78 78 om du vill ångra
ditt köp av försäkring.
Efter denna period kan du när som helst skriftligen
säga upp försäkringen genom att meddela
Norbridge AB, Stora Nygatan 31, 211 37 Malmö,
010-206 78 78. Vid sådan uppsägning har du inte
rätt att få tillbaka tidigare betald försäkringspremie.
Hur mycket kostar denna försäkring?
Din försäkringspremie beror på din ålder vid
tecknandet av försäkringen och varierar mellan 129
kr och 262 kr.
Vad händer om jag inte betalar premien?
Om du inte betalar premien har försäkringsgivaren
rätt att säga upp försäkringen.

Klagomål
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i
samband med skada, kan beslutet prövas av
försäkringsgivaren, genom att försäkringstagaren
kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111
47 Stockholm, Stockholm, tfn 08-440 38 20.
Vid klagomål kring hantering av ditt
försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på
ovanstående adress eller skriv till
klagomal@amtrustgroup.com
Om du fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att
vända dig till:

Försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter den
dag då meddelande om uppsägning avsändes till
dig, om inte premien har betalats under tiden. Under
vissa förutsättningar kan du dock återuppliva
försäkringen.

•

Kommer mitt försäkringsskydd förändras med
tiden?

•

Referensprislistan kan ändras i enlighet med de
förändringar som Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket kan komma att göra.
Vänligen gå till
http://www.tlv.se/tandvard/referensprislista/ för
aktuell prislista.
När kan jag göra anspråk på ersättning?
Det finns en karensperiod på 90 dagar som löper
från den dag du tecknat försäkringen. Under

•
•

Konsumenternas Försäkringsbyrå, telefon
0200-22 58 00 för råd och vägledning,
Allmänna reklamationsnämnden (ARN),
telefon 08-508 860 00
Personförsäkringsnämnden, telefon 08-522
787 20
Allmän domstol

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för försäkringen är AmTrust Europe Ltd
som i Sverige representeras av AmTrust Nordic AB.
AmTrust Europe Limited, Market Square House, St James
Street, Nottingham, NG1 6FG. Godkänd av Prudential
Regulation Authority och reglerad av Financial Conduct
Authority och Prudential Regulation Authority.
Registreringsnumret för finansiella tjänster är 202189.
Dessa uppgifter kan kontrolleras via registret för finansiella
tjänster på www.fca.org.uk eller genom att kontakta
Financial Conduct Authority på 0800 111 6768.

