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Ansökan om Lexus 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:  
Lexus Financial Services  
Frisvar 122 060 500  
172 20 Sundbyberg  
 
När vi fått din ansökan sänder vi försäkringsbesked och fullständiga försäkringsvillkor för Lexus 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 sjukskrivning, arbetslöshet, dödsfall och komplettera mitt billån hos Lexus Financial Services med ett 
Låneskydd.  
 
Med min namnteckning här nedan intygar jag att jag:  

 
- är folkbokförd i Sverige,  
- har kreditavtal med Lexus 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.  
- inte är egen företagare 
- har tagit del av förköpsinformationen och villkor för Lexus Låneskydd 

 
Om du inte uppfyller dessa förutsättningar kan försäkringsersättning helt utebli. 
 
Förnamn: __________________ Efternamn: _______________________________ 
 
Gatuadress: _________________________________________________________ 
 
Post nr: ____________________ Ort: _____________________________________  
 
Personnummer: _________________ Kontraktsnummer: ____________________ 
 
Tel dagtid: _________________ Tel kvällstid: ______________________________ 
 
E-post: ______________________________________________________________  
 
Datum: _____________________ Namnteckning:_____________________________  
 

 

Personuppgifter  
Genom att ansluta dig till försäkringen  
kommer AXA och Lexus Financial Services behandla dina personuppgifter. Du kan en gång per år kostnadsfritt få information om vilka 
personuppgifter som behandlas av Försäkringsgivaren eller Lexus Financial Services avseende dig eller begära rättelse av felaktig eller 
ofullständig uppgift genom att skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta till: AXA, Personuppgiftsansvarig, Box 7439, 
103 91 Stockholm eller Lexus Financial Services, Personuppgiftsansvarig, Box 1206, 172 24 Sundbyberg. 
 
Uppgifterna kan också utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, riskhantering och statistik. 
Du samtycker till att försäkringsbolag eller allmän försäkringskassa lämnar information som Försäkringsgivaren anser nödvändig för att 
bedöma försäkringsfall. Försäkringsgivaren och Lexus Financial Services äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera din 
kommunikation med Försäkringsgivaren eller Lexus Financial Services. Se mer om detta i försäkringsvillkoren. 
 
Förköpsinformation och information om försäkringsförmedling 
Du bör ta del av detta genom att gå in på www.lexus.se och klicka på ”Låneskydd Förköpsinformation”. 
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