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Juridisk  
 
Innehållet på denna hemsida www.clpnet.com/claims/homeCNPSantanderSE(”Hemsidan”) är enbart för 
informationssyften. Även om viss information inkluderar skatt, juridik, redovisning eller liknande frågor, så 
bedriver varken CNP Santander Insurance Europe DAC, CNP Santander Insurance Life DAC (tillsammans CNP 
Santander Insurance) eller koncernbolag som erbjuder produkterna eller tjänsterna eller deras ombud sådan 
verksamhet som erbjuder sådan rådgivning, och vi utgör oss inte för att ha de professionella kompetenser som 
är nödvändig för att kunna ge sådan rådgivning. Tillgång till och användande av denna Hemsida är alltid 
underkastat de Allmänna villkor för Användande som kan läsas här.  
 
Utöver det, så måste rådgivning gällande sådana ämnen anpassas till dina specifika omständigheter. 
Följaktligen så uppmanar vi dig starkt att konsultera med din egna professionella rådgivare för att undersöka 
alla aspekter av informationen som presenteras på Hemsidan och hur den kan påverka din specifika situation.  
 
Denna Hemsida är inte avsedd för att distribueras till, eller användas av, en person eller företag i något land 
eller jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller föreskrifter som gäller där. 
Genom att erbjuda denna Hemsida och information, eller några produkter eller tjänster via denna Hemsida, 
distributerar eller uppmanar inte CNP Santander Insurance någon person att använda denna Hemsida, eller 
sådan information, produkter eller tjänster i jurisdiktioner där tillhandahållandet av denna Hemsida och sådan 
information, produkter och tjänster är förbjudna enligt lag.  
 
Produkterna och tjänsterna beskrivna på denna Hemsida är:  

 endast tillgängliga för konsumenter in Sverige; och  

 underkastade alla tillämpliga lagar och föreskrifter.  
 
Regulatorisk information  
 
CNP Santander Insurance Life DAC, registrerad i Irland med organisationsnummer 488063 och CNP Santander 
Insurance Europe DAC, registrerad i Irland med organisationsnummer 488062 står under tillsyn av Irlands 
Centralbank.  
 
Huvudkontor: Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Ireland.  
 
Styrelseledamöter (CNP Santander Insurance Life DAC och CNP Santander Insurance Europe DAC): Joaquín 

Capdevila Coromina (spansk), Michael Netzel (tysk), Anthony Beckwith (engelsk), Thomas Chardonnel, Olivier 

Pekmezian, Eric Lasaygues, Emmanuelle Roux (alla franska), Gerry Murphy, Kevin O’ Brien (irländska) 

 

http://www.clpnet.com/claims/homeCNPSantanderSE
https://www.clpnet.com/customer/resources/doc/cnpsse/TermsandConditions.pdf

