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Förköpsinformation 
SEB Kort Betalskydd 

Förköpsinformation 
Du har rätt att få denna information innan du köper försäkringen och det är 
viktigt att du läser den. Uppgifterna är en kortfattad översikt över 
försäkringen och utgör inte fullständiga försäkringsvillkor. Du kan få del av 
de fullständiga försäkringsvillkoren genom att kontakta SEB Kort på 
telefon 08-14 74 74, eller genom att skicka meddelande till 
betalskydd@seb.se.  

Som konsument kan du få råd och hjälp vid köp av försäkring via 
Konsumentverket, hos de kommunala konsumentvägledarna och 
Konsumenternas försäkringsbyrå. Uppgift om Konsumentverkets 
webbadress och kontaktuppgifter till Konsumenternas försäkringsbyrå finns 
i avsnittet ”Om du inte är nöjd - andra instanser". 

SEB Kort Betalskydd är en frivillig gruppförsäkring och kan endast tecknas 
med alla försäkringsmomenten. 

Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare för Livskydd är SEB Pension och Försäkring AB 
org.nr 516401-8243. 

Försäkringsgivare för hel arbetsoförmåga, arbetslöshet, sjukhusvistelse och 
kritisk sjukdom är Financial Insurance Company - Sweden, 
org.nr. 516403-3119. Försäkringsgivaren bedriver sin verksamhet under 
namnet "AXA". 

Försäkringsgivarna benämns nedan som Försäkringsbolagen. 

Förklarande ord 
Försäkringstagare: Den som äger försäkringen. 

Försäkrad: Den person på vars liv försäkringen gäller. För denna försäkring 
gäller att försäkringstagare och försäkrad alltid är samma person. 

Försäkringsbekräftelse: Skriftlig bekräftelse på att ett försäkringsavtal 
träffats. 

Kvalificeringstid: Är den tid som du ska ha haft en aktiv försäkring innan du 
hamnar i skada för att försäkringen ska lämna ersättning. 
Kvalificeringstiden räknas från den dag du fått din försäkring beviljad. 

Karenstid: Är den tid som måste gå från skadedatum innan du kan få 
ersättning från försäkringen. 

För att få teckna och omfattas av försäkringen 
För att få teckna och omfattas måste du uppfylla kraven nedan. 
- Fysisk person som är kund hos SEB Kort - eller hos ett dotterbolag till 

SEB Kort som också har ingått gruppavtal med Försäkringsbolagen - 
och som är beviljad ett kort och en kredit som är kopplad till ett konto 
med privat betalningsansvar, och 

- Som har fyllt 18 år men inte 63 år och som inte är pensionerad, och 
- Är bosatt i Sverige, och 
- Ha en tillsvidareanställning om minst 17 timmar i veckan eller är egen 
 företagare. 
- Får inte ha kännedom om förestående arbetslöshet eller 
 arbetsoförmåga. 
- Vara fullt frisk och fullt arbetsför. 
- Försäkrad och försäkringstagare ska vara samma person. 

Fullt arbetsför 
Med fullt arbetsför menas att den försäkrade kan fullgöra ett vanligt arbete 
utan inskränkningar, inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren, eller ersättning 
från Försäkringskassan (sjukpenning, sjuk/aktivitetsersättning – även 
vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande 
ersättning), inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning 
eller ha varit sjukskriven/ erhållit ersättning från Försäkringskassan mer än 
14 dagar sammanlagt under de senaste 6 månaderna. 

Efterskydd och fortsättningsförsäkring 
På grund av försäkringens art föreligger inte någon rätt till efterskydd och 
fortsättningsförsäkring. 

Vad kostar försäkringen 
Den månatliga försäkringspremien för samtliga försäkringsmoment (hel 
arbetsoförmåga, arbetslöshet, sjukhusvistelse, kritisk sjukdom, livskydd) i 
Betalskyddet är 0,85% av ditt utestående saldo. Det betyder att om du har 
ett utestående saldo på 1 000 kr kostar försäkringen 8,50 kr.

Beräkning av premien 
Premien bestäms för en månad i taget och omräknas bl.a. med hänsyn till 
utestående saldo eller kredit per den närmast föregående arbetsdagen före 
den dag då SEB Kort översänder faktura avseende det konto som 
försäkringen avser. Premien betalas månadsvis i efterskott. Premien 
bestäms även med hjälp av antaganden om framtida avkastning, 
försäkringsrisker och driftskostnader. Försäkringsbolagen har rätt att ändra 
antagandena löpande. 

Ändring av premien 
Försäkringsbolagen förbehåller sig rätten att ändra premien. Premieändring 
träder i kraft vid den månadsdebitering som infaller närmast 14 dagar efter 
det att meddelande om ändring ägt rum. 

Hur betalas försäkringen? 
Premien ska betalas senast på den i fakturan, eller på annat sätt, angivna 
förfallodagen. 

Utebliven eller försenad betalning 
Om premien inte betalas i rätt tid har Försäkringsbolagen rätt att säga upp 
försäkringen till upphörande. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den 
dag då uppsägningen avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. 

Försäkringsbekräftelse 
När försäkringen har beviljats får du en försäkringsbekräftelse. 

Rätt att ändra villkoren 
Försäkringsbolagen förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor under 
försäkringstiden, i den mån detta blir nödvändigt med hänsyn till ändrad 
lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning. 
Försäkringsbolagen har, förutom i de fall som anges särskilt i dessa villkor, 
även rätt att ändra villkoren om ändringen generellt sett kan anses vara 
gynnsam för försäkringstagarna. En ändring träder i kraft en månad efter 
det att Försäkringsbolagen skickat information till försäkringstagaren om 
ändringen samt de nya villkoren, eller den tidigare tidpunkt som följer av 
lag. Slutligen har Försäkringsbolagen rätt att ändra villkoren om de 
allmänna förutsättningarna förändras på så sätt att villkorsändringen kan 
anses sakligt befogad med hänsyn till försäkringens art eller någon annan 
särskild omständighet. En sådan ändring träder i kraft sex månader efter det 
att Försäkringsbolagen skickat information till försäkringstagaren om 
ändringen samt de nya villkoren. 

En ändring som generellt kan anses vara obetydlig eller gynnsam för 
försäkringstagarna får genomföras utan att försäkringstagarna informeras 
om detta särskilt. 

När upphör försäkringen gälla? 
Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen att 
genast upphöra. 

Om gruppavtalet upphör på grund av uppsägning av Försäkringsbolagen 
upphör försäkringen att gälla en månad efter det att meddelande om 
uppsägningen har skickats ut till försäkringstagaren. Om gruppavtalet 
upphör på grund av uppsägning av SEB Kort upphör försäkringen tidigast 
en månad efter det att uppsägningen kom till Försäkringsbolagen. 

Försäkringen upphör även vid utgången av den månad då 
försäkringstagaren inte längre har det konto som försäkringen avser och 
som framgår av försäkringsbekräftelsen. Om det ursprungliga kontot inom 
30 dagar från upphörandet ersätts med ett nytt konto- och/eller kreditavtal 
med SEB Kort till vilket Betalskydd kan anslutas fortsätter dock försäkringen 
att gälla och avser då det nya kontot. 

Försäkringen upphör också vid uppsägning av övriga delar av SEB 
Betalskydd, om inte uppsägningen sker med anledning av den försäkrades 
pensionering före 65 års ålder. 

Betalskyddets omfattning 
Försäkringen kan lämna ersättning för kreditavtalets försäkrade 
månadsbetalning, ränta och amortering, om du skulle drabbas av hel 
arbetsoförmåga, sjukhusvistelse, kritisk sjukdom eller arbetslöshet till följd 
av arbetsbrist. Försäkringen kan även lösa utestående saldo vid dödsfall. 



TL
F5

01
47

 1
60

62
3

2(3)

Utbetalning 
Livskyddet utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden. 
Försäkringsbeloppet motsvarar det utestående saldot på det konto som 
försäkringen avser och som framgår av försäkringsbekräftelsen. Det saldo 
som beaktas är saldot per dagen före försäkringsfallet, dock med de 
begränsningar som framgår nedan. Den som begär utbetalning ska styrka 
sin rätt till beloppet. Ersättning vid hel arbetsoförmåga, arbetslöshet, 
sjukhusvistelse och kritisk sjukdom utbetalas till de kort hos SEB Kort som 
är anslutet till försäkringen. Det saldo som beaktas är saldot per dagen före 
försäkringsfallet, dock med de begränsningar som framgår nedan. 

Vem kan vara mottagare av försäkringsbeloppet? 
Försäkringsbeloppet utbetalas till panthavaren, som är SEB Kort eller 
dotterbolag till SEB Kort. 

Begränsningar avseende Livskydd 
Dödsfallskapitalet får vara högst 100 000 kronor. 

Om den försäkrade omfattas av flera Betalskydd som avser konto hos 
SEB Kort gäller att det sammanlagda dödsfallskapitalet som utbetalas från 
dessa försäkringar får uppgå till högst 300 000 kronor. 

Begränsningar avseende hel arbetsförmåga, arbetslöshet, 
sjukhusvistelse och kritisk sjukdom 
Försäkringen täcker inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du 
kände till inom tolv månader närmast föregående försäkringens startdatum 
och inte heller arbetsoförmåga eller sjukhusvistelse som inträder inom 
30 dagar från försäkringens startdatum. Försäkringen täcker inte 
arbetslöshet som beror på varsel eller uppsägning som var känt eller som 
du borde ha känt till vid ansökan om anslutning till försäkringsskyddet eller 
arbetslöshet som beror på uppsägning som du har underrättats om inom 
120 dagar från försäkringens startdatum eller arbetslöshet som är frivilligt 
orsakad. 

Försäkringen omfattar inte: 
- hel arbetsoförmåga och sjukhusvistelse som inträder inom 
 kvalificeringsperioden som är 30 dagar 
- hel arbetsoförmåga till följd av sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada, 

som du kände till inom tolv månader närmast före försäkringens 
 tecknande 
- hel arbetsoförmåga som beror på psykisk sjukdom, psykiska besvär eller 

stressrelaterad sjukdom, exempelvis depression, stress eller krisreaktion. 
- arbetslöshet på grund av varsel eller uppsägning som var känt eller som 
 du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet 
- arbetslöshet till följd av uppsägning som du har underrättats om inom 

kvalificeringstiden som är 120 dagar 

Se försäkringsvillkoret för fullständig förteckning avseende undantag och 
begränsningar. 

Egenföretagare 
För egenföretagare gäller försäkringen ej vid arbetslöshet. Detta moment 
ersätts av momentet sjukhusvistelse. 

Särskild begränsning avseende rätten till ersättning 
Om ersättning avseende s.k. kritisk sjukdom tidigare har lämnats från det 
SEB Betalskydd där Livskyddet ingår lämnas inte någon ersättning från 
Livskyddet för dödsfall som orsakats av samma sjukdom som föranledde 
ersättningen avseende kritisk sjukdom. 

Upplysningsplikt 
Du är skyldig att lämna alla upplysningar som kan ha betydelse för 
försäkringen. Du är också skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på 
de frågor som har ställts eller ställs till dig med anledning av försäkringens

tecknande samt vid förnyelse av försäkringen. Underlåtelse att uppfylla 
upplysningsplikten kan medföra att försäkringsersättning inte utbetalas 
eller utbetalas med lägre belopp än vad som avtalats. Oriktiga uppgifter kan 
också leda till uppsägning av försäkringen.  

Skatteregler 
Den premie du betalar får du inte dra av i deklarationen. Utbetalt belopp är 
skattefritt. 

Vinstdelning 
Försäkringstagaren har inte någon rätt till del i den vinst som kan uppstå 
genom försäkringsrörelsen. 

Flytt till annan försäkringsgivare 
Försäkringstagaren har inte rätt att flytta sitt försäkringsavtal till någon 
annan försäkringsgivare. 

Begränsningar i försäkringsgivarens ansvar 
Försäkringsbolaget är inte ansvarigt för en sådan skada som beror på 
lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse eller terrorhandling eller någon 
annan liknande omständighet. Försäkringsbolaget är inte heller ansvarigt 
för en skada som beror på strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet, även om Försäkringsbolaget självt vidtar eller är 
föremål för någon sådan konfliktåtgärd. Vidare är Försäkringsbolaget inte 
skyldigt att i andra fall ersätta en skada som uppstår, om 
Försäkringsbolaget har varit normalt aktsamt. I försäkringsvillkoren finns 
dessutom begränsningar avseende självmord, flygning, särskilt riskfylld 
verksamhet, krigstillstånd och atomkärnprocess. 

Tillämplig lag 
För försäkringsavtalet gäller Försäkringsavtalslagen (2005:104), 
Marknadsföringslagen (1995:450) och svensk allmän lag i övrigt. Om 
försäkringstagaren är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i en 
stat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES-stat), 
tillämpas dock lagen i den staten stadgas om tillämplig lag för 
försäkringsavtal. Om försäkringstagaren är en fysisk person, som är 
medborgare i Sverige och har sin vanliga vistelseort i en annan EES-stat än 
Sverige, tillämpas dock svensk lag. Svensk lag om marknadsföring är 
tillämplig på försäkringsavtalet. 

Om du skulle ångra dig 
Du har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt). Ångerrätten är 
30 dagar och löper tidigast från den dag då du har mottagit 
försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Under ångerrättsfristen kan 
försäkringen sägas upp per telefon genom att du hör av dig till SEB Kort på 
telefon 08-14 74 74, eller skriftligen genom att skicka meddelande om 
utnyttjande av ångerrätten till e-postadressen betalskydd@seb.se eller 
vanlig post SEB Kort, 103 83 Stockholm.   

Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie. Har du 
betalt premie återbetalas den till dig efter nyttjad ångerrätt. 

Tillämplig lag och myndighet 
Svensk lag tillämpas på avtalet. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för 
SEB Pension och Försäkring AB. Tillsynsmyndighet för AXA är Prudential 
Regulation Authority PRA och Financial Conduct Authority FCA i England 
samt Finansinspektionen i Sverige. 

Om du inte är nöjd (Livskydd) 
Kontakta oss 
Vår strävan är att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Om något inte 
har fungerat som det ska, vill vi förstås veta varför. Om du är missnöjd med 
ett beslut eller handläggningen i ett ärende kan du därför alltid vända dig till 
oss. 

Börja alltid med att kontakta den person eller avdelning som har handlagt 
ditt ärende. Vi får då också möjlighet att se över ditt ärende igen. Om du 
behöver hjälp att hitta rätt person eller avdelning kan du kontakta vår växel 
på telefon 0771-62 10 00. 

Om du fortfarande inte är nöjd efter beslut av din handläggare, kan du 
vända dig till Klagomålsansvarig för att få en överprövning av ditt ärende. 
För att Klagomålsansvarig ska kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig 
skriftligen meddela oss ditt personnummer/försäkringsnummer och vad ditt 
klagomål gäller samt vem du har varit i kontakt med tidigare. 
SEB, Pension & Försäkring, Klagomålsansvarig, 106 40 Stockholm, 
klaga@seb.se 

Om du inte är nöjd (hel arbetsoförmåga, arbetslöshet, 
sjukhusvistelse, kritisk sjukdom) 
Om du inte är nöjd med beslut gällande försäkringsersättning meddelat av 
försäkringsbolaget AXA, eller något annat angående försäkringen, kan du 
skriftligen be om omprövning och begära rättelse från kundombudsman 
hos AXA, e-post: clp.se.kundombudsman@partners.axa.  

Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse 
från AXA, kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos andra instanser se 
nedan.

Försäkrings- 
händelse

Försäkrings- 
skyddet 
inträder

Karenstid Försäkringen ersätter

Arbetslöshet till 
följd av 

arbetsbrist

Efter 120 
dagar

30 dagar

Kreditavtalets 
månadsbelopp i upp till  

3 månader därefter löses 
aktuell skuld

Hel  
arbetsoförmåga

Efter 30 
dagar

30 dagar
Kreditavtalets 

månadsbelopp i 1 månad 
därefter löses aktuell skuld

Sjukhusvistelse 
(egenföretagare)

Efter 30  
dagar

7 dagar
Kreditavtalets 

månadsbelopp i 1 månad 
därefter löses aktuell skuld

Kritisk sjukdom
Efter 30 

dagar
0 dagar

Aktuell skuld inklusive 
räntor på skadedagen

Livskydd
Efter 0  
dagar

0 dagar
Utestående saldo 

dagen före dödsfall
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Om du inte är nöjd - andra instanser 
Du har även möjlighet att kontakta instanser utanför försäkringsbolaget. 

Konsumentvägledaren i din hemkommun lämnar kostnadsfritt 
information och råd i bank- och försäkringsfrågor till konsumenter.  

Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar kostnadsfritt upplysningar och 
råd i försäkringsfrågor till konsumenter. 
Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, 
telefon 0200-22 58 00, www.bankforsakring.konsumenternas.se 

Konsumentverket lämnar från den 1 mars 2015 webbaserad 
konsumentupplysning genom Hallå konsument (www.hallakonsument.se) 

Personförsäkringsnämnden avger rådgivande yttrande i tvister mellan 
konsumenter och försäkringsbolag avseende sjuk-, olycksfalls- och 
livförsäkring i de fall där det krävs medicinska bedömningar. 
Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, 
telefon 08-522 787 20. 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) lämnar rekommendationer på hur 
tvister mellan konsumenter och näringsidkare bör lösas. ARN prövar dock 
inte tvister som rör försäkring, i den mån tvisten rör tecknande och 
bibehållande av försäkringen eller livförsäkringsärenden där prövningen 
avser medicinska bedömningar. En eventuell anmälan till ARN måste göras 
inom sex månader från det att försäkringsbolaget slutgiltigt avvisat ditt 
krav. 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, 
telefon 08-508 860 00, www.arn.se 

Domstol 
Slutligen kan ett ärende alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän 
domstol. 
Ytterligare information om domstolsväsendet kan du få av Domstolsverket, 

551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00, fax 036-16 57 21, www.domstol.se 

Information enligt personuppgiftslagen (PUL) om SEB:s  
försäkringsbolags behandling av personuppgifter, m.m. 
Försäkringsgivaren, SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243 (nedan 
kallat Försäkringsbolaget), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter. 

Personuppgifter som lämnas i ansökan, intresseanmälan eller som 
registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av 
detta uppdrag (t.ex. affärsbedömning) behandlas av Försäkringsbolaget för 
administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av 
åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Behandling av 
uppgifter sker också för att Försäkringsbolaget skall kunna fullgöra sina 
förpliktelser enligt lag. 

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Försäkringsbolagets 
marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt 
riskhantering och statistik. Försäkringsbolaget kan också, om 
direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för 
marknadsföringsändamål.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan 
Försäkringsbolaget komma att komplettera personuppgifterna genom 
inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av 
adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. 
Vid försäkringsärenden, t.ex. omplacering av fondandelar som hör till 
försäkringen, som utförs via telefon behandlas personuppgifter även 
genom inspelning av telefonsamtal.  

Personuppgifterna kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna 
om sekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB- 
koncernen eller till företag som SEB-koncernen samarbetar med, t.ex. 
Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen och 
Skadeanmälningsregister (GSR) AB. I vissa fall är Försäkringsbolaget också 
skyldig enligt lag att lämna uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, 
Skatteverket och försäkringskassa. 

Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som 
Försäkringsbolaget behandlar, kan du lämna eller skicka skriftlig – av dig 
undertecknad – begäran härom till SEB, Pension & Försäkring, Kundcenter, 
Box 854, 851 24 Sundsvall. 

Till samma adress kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam från 
Försäkringsbolaget eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig 
personuppgift. 

PUL-text, AXA 
Du lämnar härmed ditt samtycke till att AXA, närstående bolag samt 
Långivaren behandlar sådana personuppgifter om dig som du eller någon 
annan tillhandahållit AXA, närstående bolag eller Långivaren i syfte att 
administrera försäkringen samt i syfte att marknadsföra sina tjänster till dig. 

Med Personuppgifter avses även ditt personnummer och uppgifter om din 
hälsa.  

Med "administration" av försäkringen menas bl a försäkringsgivning, 
behandling, skadereglering och förebyggande av bedrägeri. 

Du lämnar även ditt samtycke till att läkare, sjukhus, försäkringsbolag eller 
allmän försäkringskassa lämnar information som AXA anser nödvändig för 
att bedöma försäkringsfall. 

Med "behandlar" avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga 
om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. 
insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av 
personuppgifterna till tredje part.  

Du samtycker även till att AXA, närstående bolag och Långivaren överför 
personuppgifter utanför den Europeiska Unionen.  

Om felaktigheter förekommer i personuppgifterna och du önskar rättelse av 
sådana felaktigheter eller om du önskar få information om behandlingen 
kan Personuppgiftsansvarig kontaktas på adress AXA, Box 7439, 
103 91 Stockholm. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


