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(Flik med Rättsligt Meddelande) 

Allmänna Villkor för Användande av den här Hemsidan: 

Den här Hemsidan ägs av CNP Santander Insurance Europe DAC och CNP Santander Insurance Life 
DAC. 
 
Våra allmänna villkor för Hemsidan (“Villkoren”) reglerar användandet av den här hemsidan och anges 
nedan. Genom att tillträda eller använda hemsidan www.clpnet.com/claims/homeCNPSantanderSE 
(”Hemsidan”), så accepterar du att du samtycker till Villkoren som anges nedan på den här Hemsidan 
i sin helhet. Vänligen läs därför dessa Villkor noggrant innan du använder denna Hemsida. Om du inte 
accepterar Villkoren, så borde du inte använda den här Hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att, enligt 
vårt egna omdöme, att ändra, modifiera, tillägga eller ta bort delar av dessa Villkor när som helst. Du 
borde kolla dessa Villkor periodvis för uppdatering, då du genom att använda den här Hemsidan efter 
att vi har publicerat några ändringar av de här Villkoren accepterar ändringarna, oavsett om du har 
granskat dem eller ej, såsom beskrivet nedan. 
 
Den här hemsidan hänför sig till följande företag:  

 

CNP Santander Insurance Europe DAC – registrerad i Irland under organisationsnummer 488062. 

Huvudkontor: Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Ireland och 

 

CNP Santander Insurance Life DAC – registrerad i Irland under organisationsnummer 488063. 

Huvudkontor: Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Ireland, 

 

Tillsammans hänvisat till “CNP Santander Insurance”.  För tydlighetens skull, “vi” och “vår” hänvisar 

också till CNP Santander Insurance. 

 

CNP Santander Insurance Europe DAC och CNP Santander Insurance Life DAC står under tillsyn av 

Irlands centrala bank.  

 

Vänligen se “kontakta oss”-sidan på den här Hemsidan för uppgifter om hur du kan kontakta 

företagen.  

 

Tillämpligheten av dessa Villkor 

Genom att använda den här Hemsidan så går du med på att bli juridiskt bunden av dessa Villkor, som 

om du hade undertecknat dem.  

 

Hemsidan är tillhandahållen “som den är”: 

Informationen på den här Hemsidan utgör inte ett erbjudande och tillhandahålls som en tjänst till 

Hemsidans besökare. Medan vi strävar efter att säkerställa att informationen är korrekt och komplett, 

så kan vi inte garantera detta och informationen ska därför endast användas för informationssyften.  

Du bekräftar och går med på att även då alla skäliga insatser har gjorts för att säkerställa att 

informationen på denna hemsida var korrekt vid tidpunkten då den placeras på Hemsidan, att 

https://www.clpnet.com/claims/homeCNPSantanderSE
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informationen tillhandahålls enbart på en ”som den är” grund till den fulla utsträckning som tillåts 

enligt tillämplig Lag och såsom beskrivet nedan.  

 

Cookies 

Den här Hemsidan kan använda cookies. Du borde granska vår Sekretesspolicy som genom hänvisning 

är inkorporerade  i dessa Villkor.  

 

Länkar 

Den här Hemsidan kan innehålla länkar till hemsidor av tredjeparter. Dessa länkar tillhandahålls enbart 

som en förmån till dig och inte som en endossering av CNP Santander Insurance av innehållet på sådan 

tredjeparts hemsida. CNP Santander Insurance är inte ansvarig för innehållet på sådana länkade 

tredjeparts hemsidor och lämnar inga anmärkningar angående innehållet eller om materialet är 

korrekt på sådana tredjeparts hemsidor. Om du bestämmer dig för att använda dig av sådana länkade 

hemsidor av tredjeparter, så gör du det på din egen risk och i enlighet med gällande allmänna villkor 

enligt sådana hemsidor. 

 

Tillgänglighet till hemsida och Användaruppförande 

Den här hemsidan är avsedd endast för personligt användande. Information, data eller annat material 
på den här hemsidan får inte användas för kommersiella ändamål. Speciellt användande av 
automatiska system eller mjukvara för att extrahera någon information, data, material, inklusive 
skaderelaterad information från denna hemsida ("skärmskrapning") eller liknande olagliga aktiviteter 
är förbjudna. CNP Santander Insurance berättigar dig att se och ladda ned information (“Materialet”) 
på denna Hemsida endast för individuellt bruk. Detta berättigande är inte en överlåtelse av rätten i 
Materialet och kopior av Materialet är underkastad följande restriktioner:   

1. du måste kvarhålla alla kopior av Materialet du laddat ned och respektera upphovsrätt och 
andra proprietära noteringar i Materialet; 

2. du får inte modifiera Materialet på något sätt eller återge eller offentligen uppvisa, utföra eller 
distribuera eller på annat sätt använda Materialet för något offentligt eller kommersiellt syfte: 

3. du får inte överlåta Materialet till någon annan person utan att du informerar dem om, och 
de går med på att acceptera, skyldigheterna som uppkommer enligt dessa Villkor; 

4. du får inte använda grafik på den här Hemsidan separat från en tillhörande text; och 
5. du måste bekräfta i alla kopior av Materialet källan till det Materialet med lämplig text.  

Genom att fortsätta använda den här Hemsidan så går du med på att följa alla ytterligare restriktioner 
som visas på den här Hemsidan såsom den kan bli uppdaterad från tid till annan 

CNP Santander Insurance äger upphovsrätten och alla andra rättigheter i Materialet på den här 
Hemsidan och annat Material såsom utvisat, och den här Hemsidan, inklusive allt Material, är 
upphovsrättsligt skyddad och skyddad av internationella upphovsrättsliga lagar och 
fördragsbestämmelser. Du går med på att efterfölja alla internationella upphovsrättsliga lagar i ditt 
användande av den här Hemsidan och att förhindra obehörig kopiering av Materialet. Förutom när så 
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uttryckligen tillhandahållits häri, CNP Santander Insurance beviljar inte någon uttrycklig eller 
underförstådd rättighet för dig under något patent, varumärke, upphovsrätt eller affärshemlig 
information.   

Du går med på att inte använda Hemsidan eller orsaka eller tillåta Hemsidan att användas: 

 så att driften, kvalitén eller integriteten av Hemsidan, eller driften, kvalitén eller integriteten 
av något telekommunikationsnätverk riskeras eller skadas; 

 för några kommersiella syften, inklusive skärmskrapning såsom beskrivet ovan, direkt 
marknadsföring, undersökningar, tävlingar eller pyramidspel,  eller att använda Hemsidan 
för att delta  eller få andra att delta i att skicka kedjebrev, skräppost, spam, dubblerande eller 
ej beställda meddelanden, marknadsförings- eller reklammaterial; 

 för att skörda eller på annat sätt inhämta information om andra, inklusive mailadresser, utan 
deras samtycke;  

 för att distribuera, ladda ned, uppladda eller överföra något material som innehåller virus, 
trojanska hästar, maskar, tidsbomber, cancel bots, eller andra skadliga eller skadliga 
program; 

 i strid med de allmänna villkor av någon internetleverantör vars tjänster du använder. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphäva eller återkalla din åtkomst till den här Hemsidan 
utan att först meddela dig om det och accepterar inget ansvar för att den här hemsidan inte är 
tillgänglig hela tiden. Vi förbehåller oss rätten att neka användares åtkomst till den här Hemsidan eller 
någon del av den utan att först meddela det och rätten att avböja att tillhandahålla tjänsten till 
användare som bryter mot Hemsidans Villkor. 

ALLA FÖRSÖK AV NÅGON PERSON ATT SKADA DENNA SIDA ELLER UNDERMINERA DESS DRIFT KAN 
UTGÖRA ÖVERTRÄDELSE AV STRAFFRÄTTSLIGA ELLER CIVILRÄTTSLIGA LAGAR. CNP SANTANDER 
INSURANCE FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT VIDTA LEGALA ÅTGÄRDER MOT NÅGON PERSON SOM 
UTFÖR SÅDANA FÖRSÖK. 

 

Friskrivningar avseende garantier och ansvarsbegränsningar 

Du bekräftar och går med på att:  

a) Användandet av den här Hemsidan är helt på din egen risk. Tjänsten som tillhandahålls är på 

en ”som den är” basis och ”som tillgänglig” basis. Vi friskriver oss uttryckligen från alla 

garantier, uttryckta eller underförstådda inklusive utan begränsningar, underförstådda 

garantier av säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte, kompabilitet, säkerhet, riktighet,  icke-

intrång eller något annat syfte. Varken CNP Santander Insurance, eller någon av våra 

licensgivare, licenstagare, tjänsteleverantörer eller leverantörer garanterar att Hemsidan eller 

någon funktion som återfinns på Hemsidan kommer fungera utan driftstörningar eller att de 

är utan fel, att några defekter kommer att bli korrigerade, eller att Hemsidan är fri från virus 

eller andra farliga faktorer eller komponenter.  

b) Vi råder dig att skydda viktig data, att vara försiktig och inte på något sätt förlita dig på att 

tjänsterna kommer att fungera och utföras korrekt. 

c) CNP Santander Insurance har vidtagit alla skäliga åtgärder för att säkerställa att informationen 

på Hemsidan är korrekt, uppdaterad och överensstämmande med tillämpliga lagar och 
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föreskrifter, så lämnas ingen garanti och inget ställningstagande om  korrektheten, riktigheten 

av, läglighet, pålitlighet eller fullständighet av Hemsidan.  

 

Följaktligen så exkluderar CNP Santander Insurance ansvar för direkt, indirekt, särskild eller 

följdskador eller förlust hänförliga till fel eller underlåtenhet på den här Hemsidan eller för oförmågan 

att använda den här Hemsidan. Du förstår uttryckligen och går med på att (till den omfattning som 

tillåts enligt lag) CNP Santander Insurance inte ska vara ansvarig för någon indirekt, oförutsedd, 

särskild, följd-, avskräckande eller straffskada, eller vilken annan indirekt skada som helst, inklusive 

men inte begränsat till, skador för vinstbortfall, goodwill, användning, data eller andra icke-materiella 

skador (även om vi har blivit mottagit rådgivning om möjligheten för sådana skador), hänförliga till 

eller som resultat av ditt användande av, eller oförmågan att kunna använda, Hemsidan.  

För tydlighetens skull, CNP Santander Insurance kan inte hållas ansvarig för några skador på din dator 

och datorutrustning orsakade genom användandet av denna Hemsida. Detta påverkar inte vårt ansvar 

för följder som inte kan exkluderas enligt tillämplig lag. 

Dessa friskrivningar är tillämpliga till det omfång som är tillåtet enligt lag.  

 

Immateriella Rättigheter: 

Om vi inte tydligt har uttryckt annat, så är alla immateriella rättigheter på denna Hemsida vår 

egendom. Dessa inkluderar (men är inte begränsade till) upphovsrätt till informationen, grafiken, 

bilder, och texter på denna Hemsida. Du får inte kopiera eller distribuera vår Hemsida, förutom för 

ditt egna personliga bruk, varken i helhet eller delvis, utan att först erhålla skriftligt samtycke. Alla CNP 

Santander Insurance varumärken som vår hemsida hänvisar till är varumärken (registrerade eller 

annat) som tillhör CNP Santander Insurance Europe DAC och CNP Santander Insurance Life DAC och 

de grupper som de utgör en del av i Irland och/eller andra länder. Du får inte använda sådana 

varumärken utan att först erhålla skriftligt samtycke från CNP Santander Insurance. Andra produkter 

och företagsnamn som återges på vår hemsida kan vara varumärken (registrerade eller annat) av deras 

respektive ägare.  

 

CNP Santander Insurance garanterar inte att användandet av materialet på den här Hemsidan inte 

överträder eller bryter mot tredjeparters rättigheter. 

 

Tillämplig Lag och Jurisdiktion 

Den här hemsidan har etablerats enligt och står under irländsk lag. Om det är någon tvist ska alla 

parter vara exklusivt bundna till domstolar i Irland. Härmed bekräftar du ovillkorligen och 

oåterkalleligt de irländska domstolarnas exklusiva behörighet. 

Om en behörig myndighet finner att någon eller någon del av Hemsidans Villkor ogiltiga, olagliga, utan 
rättsverkan eller ej verkställbara till någon del, så ska vi radera det relevanta villkoret eller den 
relevanta delen från de övriga, kvarstående Villkoren som ska fortsätta vara giltiga och verkställbara 
till den fulla räckvidd som är tillåtet enligt irländsk lag. 
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Ingen handling, försummelse eller förseningar av oss ska vara en avståendeförklaring av våra 
rättigheter eller rättsmedel enligt dessa användarvillkor, såvida inte annat avtalats skriftligen av oss. 

 

Hemvist 

Den här Hemsidan är avsedd att endast nås av personer med hemvist i Sverige som har fyllt 18 år. Vi 

framställer inte att materialet på vår Hemsida är lämpligt eller tillgängligt för använding från platser 

utanför Sverige. Om du väljer att nå vår hemsida från platser utanför Sverige, så gör du det på ditt 

egna initiativ och är självt ansvarig för regelefterlevnad enligt lokala lagar. 

 

Utom när det är klart definierat, utgör informationen på denna webbplats inte ett erbjudande eller 

uppmaning att köpa några försäkringsprodukter eller andra produkter eller tjänster. 

 

Ägande av information som överförs från CNP Santander Insurance och Information Tillhandahållet 

av Dig 

För att kunna använda vissa Tjänster på Hemsidan kan du vara skyldig att först registrera dig hos oss. 

Du går med på att lämna korrekt, exakt och aktuell information om dig själv, som registrerings- och 

ansökningsblanketterna på Hemsidan efterfrågar. Om någon information du lämnar inte är sann, 

felaktig, ofullständig eller inte aktuell eller om CNP Santander Insurance har rimliga skäl att misstänka 

att sådan information är osann, felaktig, ofullständig eller inte aktuell, har CNP Santander Insurance, 

efter eget gottfinnande, rätt att avbryta eller avsluta din åtkomst till Hemsidan. Vidare godkänner du 

att CNP Santander Insurance inte är ansvarig för dig eller någon tredje part om CNP Santander 

Insurance avslutar din tillgång till Hemsidan, och Tjänsterna eller Materialen därpå, av någon 

anledning. 

All information, till exempel data, frågor, kommentarer och förslag, med undantag för personuppgifter 

och personlig information som skickas till CNP Santander Insurance via Hemsidan, via e-post, 

elektroniskt eller på annat sätt kommer att betraktas som icke-konfidentiella och icke-proprietära och 

kommer att bli egendom för CNP Santander Insurance. CNP Santander Insurance har rätten att 

använda sådan information, med undantag för personuppgifter och personlig information, inklusive 

idéer, koncept, kunskaper och tekniker som finns i eller beskrivs i korrespondensen, för kommersiella 

ändamål. 

 

Med undantag för den information som du lämnat under registreringsprocessen eller specifikt begärt 

av oss under användningen av någon annan tjänst som erbjuds via Hemsidan, så varken vill eller 

rekommenderar vi att du lämnar konfidentiell eller proprietär information till CNP Santander 

Insurance via Hemsidan. 

Genom att acceptera dessa Villkor och villkoren i Sekretesspolicyn så godkänner du att all information 

eller material som du eller enskilda personer som agerar för din räkning ger CNP Santander, utöver 

din personliga information, kommer inte att anses vara konfidentiella eller proprietära. Genom att 

tillhandahålla sådan information eller material till CNP Santander Insurance, ger du CNP Santander 

Insurance en obegränsad, oåterkallelig, världsomspännande, royaltyfri licens att använda, 
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reproducera, visa, offentligt utföra, överföra, distribuera och underlicensiera andra sådana uppgifter 

och material, och du går vidare med på att CNP Santander Insurance är fri att använda, och tillåta 

andra att använda, idéer, koncept eller know-how som du eller personer som agerar för dina räkning 

ger CNP Santander Insurance. 

Du bekräftar vidare att vi varken önskar eller rekommenderar att du, och du garanterar att du inte 

ska, ge någon information eller material till CNP Santander Insurance som är ärekränkande, hotande, 

obscena, trakasserande eller på annat sätt olaglig, eller som innehåller annans proprietära material.. 

CNP Santander Insurance kommer enbart att använda dina personuppgifter och personlig information 

i enlighet med Sekretesspolicyn som är publicerad på den här Hemsidan. 

Meddelanden 

Meddelanden från CNP Santander Insurance till registrerade användare gällande deras användande 
av Hemsidan, Tjänsterna och Materialet sker via e-mail. I alla situationer där meddelanden gäller en 
förändring i Sekretesspolicyn eller dessa Allmänna Villkor kommer dessa att publiceras på Hemsidan. 

Allmänna Villkor  

CNP Santander Insurance förbehåller sig rätten att på eget gottfinnande, när som helst, ändra, justera, 
tillägga eller ta bort någon del av dessa Villkor helt eller delvis, utan föregående meddelande. Du bör 
regelbundet besöka denna Hemsida för att se över de nuvarande villkoren som du är bunden av. 
Ändringar i dessa Villkor kommer att börja gälla när de publiceras. Din fortsatta användning av 
Hemsidan, Tjänsterna och Materialen efter några ändringar av dessa Villkor anses vara ett 
godkännande av sådana ändringar. 

CNP Santander Insurance kan när som helst  säga upp, ändra, suspendera eller avbryta någon aspekt 
av denna Hemsida, inklusive tillgängligheten av några funktioner på Hemsidan, utan föregående 
meddelande. CNP Santander Insurance kan också införa begränsningar för vissa funktioner och 
tjänster eller begränsa din tillgång till hela eller delar av denna webbplats utan föregående 
meddelande eller ansvar. CNP Santander Insurance kan säga upp auktorisationen, rättigheter och 
licens enligt ovan. 

Dessa Villkor, Sekretesspolicyn och eventuella ytterligare villkor som hänvisas till på Hemsidans sidor 
utgör hela avtalet mellan dig och CNP Santander Insurance i samband med din tillgång till och 
användning av denna Hemsida. Om en behörig skiljeman eller domstol , av någon anledning, finner 
någon bestämmelse i dessa Villkor eller delar av denna, overkställbar, ska bestämmelsen verkställas i 
den vidaste omfattningen som tillåts för att åstadkomma syftet med dessa Villkor och resten av 
Villkoren ska fortsätta i full kraft och effekt. Vid uppsägning kommer de friskrivningar och 
ansvarsbegränsningar som anges i Villkoren att fortsätta gälla. 

 

Dataskydd och Datasäkerhet 

Vi kommer att erhålla personuppgifter om dig när du registrerar dig på vår Hemsida eller mailar oss. 

CNP Santander Insurance respekterar och skyddar integriteten av de enskilda personer tillträder 
Hemsidan och använder dess resurser och/eller tjänster. För fullständiga  detaljer rörande hur CNP 
Santander Insurance använder sig av personuppgifter, vänligen lås vår Sekretesspolicy som härmed är 
inkorporerad i och utgör en del av dessa Villkor genom hänvisning. 

 

https://www.clpnet.com/customer/resources/doc/cnpsse/PrivacyPolicy.pdf
https://www.clpnet.com/customer/resources/doc/cnpsse/PrivacyPolicy.pdf
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Kontakta Oss 

Om du har några frågor gällande Villkoren ovan för användande av den här Hemsidan, vänligen vänd 
dig direkt till compliancereporting@cnpsantander.com 

 


