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516401-9852
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Försäkringsförmedlaren

•

Förmedlaren är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket för bl.a.
följande försäkringsklasser.
Livförsäkring
I a Livförsäkring
I b Tilläggsförsäkring till livförsäkring
III Fondförsäkring
IV Speciell olycksfalls- och sjukförsäkring

Skadeförsäkring
1. Olycksfall
2. Sjukdom
9. Annan sakskada
16. Ren förmögenhetsskada

Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Telefon
060-18 40 00, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se
Försäkringsförmedlingsverksamheten bedrivs inte utifrån opartisk rådgivning
eller personlig analys utan baseras på de försäkringar som i första hand kan
erbjudas genom samverkan med Swedbank. Vid kontakt med bankens försäkringsspecialister kan även andra bolags försäkringslösningar nysäljas.

Tillsynsmyndighet

Följande gäller för försäkringar med ett totalt försäkringskapital på
1.000.000 kr och däröver: 25 procent av den rörliga försäkringsavgiften
på försäkringens totala försäkringskapital.

Avtalspensioner
•
Engångsersättning med 100 kr per försäkrad.0,02 procent per år av
förvaltat kapital för försäkringar med ett totalt försäkringskapital på
100.000 kr och därutöver.
Sakförsäkring, privat och företag
•
11 procent av varje inbetald premie. Utöver detta kan maximalt 2,5
procent tillkomma i extra provision beroende på årlig ökning av den
intjänade premien.
Övriga försäkringar
•
Tio procent av varje inbetald premie. För tjänstegrupplivförsäkring betalas ingen ersättning.

Försäkringsförmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821,
103 97 Stockholm. Telefon 08-787 80 00, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

*I årspremie respektive premie ingår inte eventuell premie för skydd vid
dödsfall. Sådan försäkring ersätts enligt reglerna för Övriga försäkringar.

Hos Finansinspektionen kan du få upplysningar om den person på b
 anken
som förmedlat försäkringen till dig har rätt att förmedla försäkringar och vilka
försäkringsklasser denna rätt är begränsad till.

Övriga bolag

Försäkringsförmedlaren står också under tillsyn avseende marknadsföring
och reklam av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771-42
33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se

Klagomål

Priset för förmedlingen

Banken får ersättning från försäkringsbolaget för f örmedling av f örsäkringen.
Du som kund betalar dock endast avgift till försäkringsbolaget i form av försäkringsavgift och, vid fondförvaltning, förvaltningsavgift för de fonder som
du har valt att placera i. Ersättning till banken, redovisad nedan, innebär
således ingen ytterligare kostnad för dig.
Pensionsförsäkringar med fondförvaltning utom avtalspensioner och
sjukförsäkring samt kapitalförsäkringsprodukten Direktpension med
fondförvaltning
•
Ersättning med 0,55 p
 rocent per år av förvaltat kapital.
Pensionsförsäkring och Direktpension med fondförvaltning utom
avtalspension
•
Ersättning med 0,55 p
 rocent per år av förvaltat kapital.
Pensionsförsäkring med depåförvaltning
•
80 procent av den ersättning försäkringsbolaget får från fondförvaltare.
•

40 procent av den rörliga försäkringsavgiften (framgår av villkorens
avgiftsbilaga).

Kapitalförsäkringar med fondförvaltning utom Direktpension
•
80 procent av den ersättning försäkringsbolaget erhåller från fondförvaltaren.
•

50 procent av den rörliga försäkringsavgiften (framgår av villkorens
avgiftsbilaga).

Se i förekommande fall i särskild bilaga.

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 under adressen ovan.
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 det
försäkringsbolag vari försäkringen tecknats.

Bankens ansvar

För det ansvar Banken har som förmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling, har Banken tecknat ansvarsförsäkring i AIG Europé Limited, telefon
08-506 920 00. Försäkringen täcker enskild skada på högst 1.250.618 euro
och sammanlagda skador under ett år på högst 5.002.742 euro. I den mån
du inte fått ersättning från Banken kan du rikta dina krav direkt mot AIG
Europé Limited.
Krav måste framställas inom tre år från det att du fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall tio år från det att anspråket
tidigast kunde göras gällande.

•

Följande gäller för försäkringar med ett totalt försäkringskapital upp
till 500.000 kr: 40 procent av den rörliga försäkringsavgiften på försäkringens totala försäkringskapital.

•

Följande gäller för försäkringar med ett totalt försäkringskapital på
mellan 500.000 och 999.999 kr: 50 procent av den rörliga försäkringsavgiften på försäkringens totala försäkringskapital.
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Kapitalförsäkringar och Direktpension med depåförvaltning
•
80 procent av den ersättning försäkringbolaget erhåller från fondförvaltaren.

