INFORMATION om försäkringsförmedlaren
enligt lagen om försäkringsförmedling
Denna blankett används av sparbanker vid förmedling av avtalspensionsförsäkringar.
Namn

Personnummer

Bankens namn

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon (även riktnr)

Postadress

Telefax (även riktnr)

Kund

Försäkringsförmedlare

E-post

Handläggarens för- och efternamn

Registrering

Banken är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till Swedbank Försäkring AB.
Registreringen avser följande försäkringsklasser.
Livförsäkring
I a Livförsäkring
I b Tilläggsförsäkring till livförsäkring
III Fondförsäkring
IV Lång olycksfalls- och sjukförsäkring
Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060 - 18 40 00.
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se, Webadress: http://www.bolagsverket.se/.
Hos Swedbank Försäkring AB, telefon 08 - 585 900 00, kan du få upplysningar om den person på
banken som förmedlat försäkringen till dig har rätt att förmedla försäkringar och vilka försäkringsklasser denna rätt är begränsad till.

Tillsynsmyndighet

Försäkringsförmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm,
telefon 08 - 787 80 00. Webadress: www.fi.se E-post: finansinspektionen@fi.se

Priset för
förmedlingen

Banken får ersättning från Swedbank Försäkring för förmedling av försäkringen. Du som kund betalar dock endast avgift till Swedbank Försäkring, i form av försäkringsavgift och vid fondförsäkring,
förvaltningsavgift för de fonder som du har valt att placera i. Ersättningen till banken, redovisad nedan,
innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.
För förmedling av försäkringen erhåller banken ersättning från Swedbank Försäkring enligt följande:
Vid fondförvaltning
• 100 kronor.
Vid traditionell förvaltning (om sådan placering är medgiven)
• 50 kronor.

Klagomål

Om du är missnöjd med det sätt på vilket banken förmedlat försäkringen till dig, ska du i första hand
vända dig till ditt bankkontor. Är du missnöjd med det svar du får av banken kan du begära att få
frågan prövad av bankens Klagomålsansvarige, vilken kan nås under bankens adress.
Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, dock inte om du är näringsidkare.
Du har naturligtvis alltid möjlighet att vända dig till allmän domstol, i första hand tingsrätt.
Konsumenter kan få råd och vägledning hos Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen.
Om banken vid förmedlingen av försäkring till dig uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina
skyldigheter enligt lagen om försäkringsförmedling och du på grund därav drabbats av ren förmögenhetsskada, är banken ersättningsskyldig. Sådant krav måste framställas till banken inom skälig tid
från det att du märkt eller borde ha märkt att skadan uppkommit. I annat fall går rätten till skadestånd
förlorad. I den mån du inte får skadan ersatt av banken, ansvarar Swedbank Försäkring AB.
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