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Köpvillkor och samtycke till personuppgiftsbehandling 

Genom att teckna Paydrives Bilförsäkring eller genom att aktivt välja att dela kördata samtycker du till 

att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Paydrives personuppgiftspolicy.  

Personuppgiftspolicy Paydrive AB 
De personuppgifter som du lämnar till oss kommer inte att användas på något annat sätt än vad som 

anges i denna policy. Denna Personuppgiftspolicy är endast tillämplig på information samlats in av oss i 

samband med att du tecknar och använder en bilförsäkring som förmedlas av oss.  

Personuppgiftsansvarig 

Paydrive AB (organisationsnummer 556942-1257) ska ansvara för att de personuppgifter du lämnar till 

oss behandlas på ett säkert sätt och stannar inom verksamheten.  

Vad är personuppgifter?  

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller 

kontakta dig t.ex. namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress. Det är också 

uppgifter om hur din bil körs när den är försäkrad genom vår försorg. Paydrives behandling av 

personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vars fullständiga namn är: 

”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)”. 

I Dataskyddsförordningen fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter. 

Förordningen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 

skydd av personuppgifter. 

Vilka personuppgifter behandlas och när samlas de in?  

De uppgifter som behandlas är den försäkrade bilens registreringsnummer och bilmärkeskod och 

försäkringstagarens personnummer. Vidare mäts hur bilen körs genom den telematikenhet som ska 

vara inkopplad för att försäkringen ska gälla. Telematikenheten mäter och rapporterar följande uppgifter:  

• Den försäkrade bilens hastighet i olika intervaller 

• Kraftiga accelerationer och inbromsningar enligt olika intervaller  

• När bilen körts (det är många gånger mer riskfyllt att köra på helgnätter) 

• Vilken position bilen har  

• Hur långt bilen faktiskt körs  

Det är viktigt att påpeka att mätutrustningen inte registrerar eller på annat sätt påvisa vem som kört 

bilen då uppgifterna kring körbeteendet registrerats. Genom de smartphoneapplikationer som vi 

erbjuder har du löpande insyn i ditt registrerade körbeteende.  

Vidare samlar vi in kontaktuppgifter som e-mail och telefonnummer för att kunna kontakta dig kring din 

försäkring eller de kördata du valt att dela med Paydrive. 

Syftet med behandlingen av personuppgifterna  
Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna erbjuda dig och din bil en försäkring som belönar 
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trafiksäkra förare. I förlängningen bidrar det till minskade försäkrings- och samhällskostnader tack vare 

färre trafikolyckor.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  
När du sagt upp din försäkring och vårt försäkringsåtagande upphört raderar vi uppgifterna om dig och 

ditt körbeteende. Detsamma gäller om du väljer att sluta att dela kördata utan att ha haft en försäkring. 

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad 

ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar 

dessa. Du har också rätt att enligt Dataskyddsförordningen att begära rättelse i fråga om 

personuppgifter som vi behandlar om dig.  

Betalning  
Samtliga Paydrives tjänster betalas med bank-eller kreditkort. Genom att registrera ditt kort vid köpet av 

försäkringen ger du Paydrive rätt att månatligen belasta ditt kort med betalningar i enlighet med 

gällande prislista, försäkringstariff och försäkringsvillkor.  

Tilläggsavgift om telematikenhet inte returneras efter avslut 
Om du inte returnerar den telematikenhet du hyr av Paydrive inom två månader efter att du avslutat din 

försäkring tar vi ut en tilläggsavgift på 1 500 kr som motsvarar våra inköpskostnader för boxen och de 

extra administrationskostnader detta medför. 

Inga leveranskostnader  
Vid tecknande av bilförsäkring tillkommer inga leveranskostnader för telematikenheten som skickas hem 

till dig.  

Tre månaders uppsägningstid tillämpas vid hyran av Bilboxen 
I försäkringspremien ingår hyra av bilboxen. Denna kan när som helst sägas upp med 3 månaders 

uppsägningstid. Bilboxen och alla de funktioner som ingår i tjänsterna för uppkopplad bil kan nyttjas 

under hela uppsägningstiden. 

Full ångerrätt vid tecknande av bilförsäkring  
Ånger enlighet med 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). 

Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar 

försäkring huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Distansavtal är ett avtal 

som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker distans, exempelvis via telefon eller 

internet. Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av vårt gällande fullständiga 

försäkringsvillkor.  

Som bolag kan vi säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter 

eller vid synnerliga skäl. Likaså vid dröjsmål av premiebetalning.  

Försäkringspriset framgår av den offert vi lämnat. Om inte annat framgår av vår offert är den giltig i 30 

dagar, under förutsättning att dina uppgifter inte har ändrats. Har du beräknat premien på vår hemsida 

gäller även det priset i 30 dagar. När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra 

köpet inom 14 dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till 

Paydrive. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den 

tiden som försäkringen varit gällande. Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med 

en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om 

båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kapitlet i lag om 
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distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om 

ångerrätten.  
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