
Försäkringsförmedling – generellt för Sverige 
Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) och Förordning om försäkringsförmedling (SFS 
2005:411) trädde i kraft den 1 juli 2005. 
 
Försäkringsförmedlare: 
Santander Consumer Bank AS Norge, filial i Sverige, (Santander) org.nr 516406-0336, 171 26 
Solna, är hos Finansinspektionen registrerade som gränsöverskridande försäkringsförmedlare från 
Norge för Santander Insurance Europe Limited och Santander Insurance Life Limited. Santander 
Consumer Bank AS Norge, filial i Sverige, Santander Insurance Europe Limited och Santander 
Insurance Life är bolag inom Grupo Santander SA. Santander Consumer Bank, filial i Sverige, 
(Santander) står under tillsyn av norska Finanstilsynet och av svenska Finansinspektionen, Box 
7821, 103 97 Stockholm, tel 08-787 80 00, www.fi.se. 
Santander Consumer Bank är gruppföreträdare för denna försäkring. Som gruppföreträdare 
klassas Santander även som försäkringsförmedlare. 
 
För förmedlandet av denna försäkring har Santander rätt till provision från Santander Insurance 
Europe Limited och Santander Insurance Life Limited. Santander erhåller trettiofem procent 
provision av den betalda premien. Vidare kan Santander, förutsatt att på förhand överrenskomna 
kriterier relaterade till försäkringskundernas genomsnittliga åldersgrupper uppnås erhålla extra 
provision av erhållen premie enligt följande: tio procent om yngre än 60 år, tjugo procent om 
yngre än 55 år, trettio procent om yngre än 45 år. Vid ett överskott i försäkringen då avdrag för 
utbetald skadeersättning, reserveringar för framtida skadeersättningar, tidigare utbetald provision, 
ersättning till försäkringsgivarna (sk retention), försäkringsgivarnas eventuella utlägg i samband 
med skadeersättning samt försäkringsgivarnas eventuella extrautlägg inklusive offentliga eller 
regulatoriska utgifter i samband med kundens eventuella klagomål erhåller Santander sjuttio 
procent av det eventuella överskottet. Varje år mottar Santander ett årligt bidrag från Bolagen 
vilket beräknas som ett fast belopp per såld försäkring under föregående år som fortfarande är 
aktiv. För första avtalsåret mellan Santander och Bolagen är detta bidrag arton euros och 
sextiofem cent per försäkring. Storleken på bidraget fastlås varje år och kan ändras varje 
nästföljande år. 

Försäkringsgivaren Santander Insurance Europe Limited och Santander Insurance Life Limited är 
enligt avtal med Santander ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan drabba en kund eller 
någon som härleder sin rätt från kunden, om Santander uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt 
sina skyldigheter enligt försäkringsförmedlingslagen. 
 
Klagomål: 
Vid klagomål eller frågor kring försäljningen av försäkringen kan du kontakta Santander Consumer 
Banks klagomålsansvarige på tel 08-470 79 80 eller kundombudsmannen hos Santander Insurance 
Europe Limited och Santander Insurance Life Limited. Klagomålet kan framställas muntligen per 
telefon till 08-470 79 80 eller skriftligen till Santander Consumer Bank, Box 1341, 171 26 Solna. 
Du kan även vända dig Konsumenternas vägledning för bank och försäkring, 
www.konsumenternas.se. Det är en självständig rådgivningsbyrå som kan lämna upplysningar i 
försäkringsärenden, men den gör ingen prövning av enskilda ärenden. Vägledning och råd kan 
även erhållas från den kommunala konsumentvägledningen. Vidare kan du vända dig till 
Konsumenternas försäkringsbyrå, Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. 
 
Om du inte är nöjd med beslut gällande försäkringsersättning meddelat av Santander Insurance 
Europe Limited eller Santander Insurance Life Limited kan du skriftligen be om omprövning och 
begära rättelse från kundombudsman hos Santander Insurance Europe Limited och Santander 
Insurance Life Limited. Du kan även vända dig till Konsumenternas vägledning för bank och 
försäkring, www.konsumenternas.se. Det är en självständig rådgivningsbyrå som kan lämna 
upplysningar i försäkringsärenden, men den gör ingen prövning av enskilda ärenden. Vägledning 
och råd kan även erhållas från den kommunala konsumentvägledningen. Om du anser att ett 
klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från Santander Insurance Europe Limited 
eller Santander Insurance Life Limited, kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos 
Personförsäkringsnämnden som avger yttranden i tvister inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring, 
www.forsakringsnamnder.se, telefon 0200-22 58 00, eller Allmänna Reklamationsnämnden, 
www.arn.se, telefon 08–508 860 00 som lämnar rekommendationer i tvister mellan näringsidkare 
och konsument. Frågan kan också prövas av allmän domstol. 
 
Vi rekommenderar dig att skriva ut och spara detta dokument. 


