
Kompletterande information enligt Distansavtalslagen 
 
Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) trädde ikraft den 1 april 2005. Lagen ger dig 
som konsument rätt till viss information innan du ingår avtal på distans. Att ingå avtal på distans 
innebär t ex att du har köpt din finansiella tjänst via Internet, e-post eller vanlig post, utan att 
fysiskt träffa den som säljer tjänsten. Nedan presenteras den information som skall lämnas till 
konsument innan ett avtal ingås enligt Distans och hemförsäljningslagen. Läs även informationen 
i ”Öppna villkor Låneskydd”, ”Information om försäkringsförmedling enligt 
försäkringsförmedlingslagen” 
och ”Förköpsinformation” som finns på www.santander.se. 
 
Information som du enligt Distansavtalslagen har rätt till innan du tecknar vårt 
Låneskydd: 
- Försäkringsgivare är Santander Insurance Europe Limited och Santander Insurance Life Limited, 
båda bolagen registrerade på Irland, reglerade av Central Bank of Ireland och med registrerad 
adress 2nd Floor, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland. Bolagens org.nr hos 
Irlands företagsregister är 488062 respektive 488063. Bolagen bedriver sin verksamhet i Sverige 
utifrån principen om fri rörlighet för tjänster (inom EU). De utländska bolagens adress i Sverige är 
Box 3091, 103 93 Stockholm, tel 08-593 665 83. 
- Tillsynsmyndighet för Santander Insurance Europe Limited och Santander Insurance Life Limited 
är Central Bank of Ireland på Irland samt Finansinspektionen i Sverige, www.fi.se.  
- Försäkringen betalas månadsvis i samband med att du gör månadsbetalningen på krediten. 
Vid utnyttjande av din 30 dagars ångerrätt behöver du inte betala någon premie och har du betalat 
premie så betalas den tillbaka. 
- Försäkringen löper månadsvis och kan sägas upp genom att du skriver till 
kundservice@santander.se eller Santander Consumer Bank, Box 1341, 171 26 Solna. Samma e-
postadress och adress kan du använda om du vill utnyttja ångerrätten. 
- På försäkringsavtalet skall svensk lagstiftning tillämpas och tvister skall lösas i svenskt forum. 
- Santander Consumer Bank AS Norge, filial i Sverige, (Santander) 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. 
- 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. 
- Vid klagomål eller frågor kring försäljningen av försäkringen kan du kontakta Santanders 
kundtjänst kundservice@santander.se eller Santander Consumer Bank, Box 1341, 171 26 Solna. 
Vidare kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Allmänna Reklamationsnämnden 
(ARN) eller allmän domstol. 
- Ytterligare information finns på www.santander.se. 
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Finansiella tjänstens huvudsakliga syfte och moment: 
Santander Låneskydd är ett frivilligt försäkringsskydd som kan betala månadskostnaderna för ditt 
lån hos Santander om du skulle drabbas av sjukskrivning eller arbetslöshet. För egenföretagare 
gäller ej arbetslöshet men sjukhusvistelse. Vid dödsfall kan även hela skulden lösas. Begränsningar 
och undantag till försäkringsskyddet framgår av de allmänna försäkringsvillkoren, “Öppna 
villkor Låneskydd”. Läs även ”Förköpsinformation”. Santander Låneskydd utgör en gruppförsäkring 
för vilken Santander är gruppföreträdare och Santander Insurance Europe Limited och Santander 
Insurance Life Limited är försäkringsgivare. 
Santander Låneskydd kan inte tecknas individuellt hos Santander Insurance Europe Limited eller 
Santander Insurance Life Limited. 
 
Premie 
Försäkringspremien för Låneskydd beräknas som en fast procentsats på 6,5 % av den totala 
månadskostnaden (d.v.s. ränta och amortering) för lånet. 
 
Sättet för betalning och för fullgörande 
Premien för Låneskydd aviseras i efterskott, tillsammans med den ordinarie månadsaviseringen för 
ditt lån hos Santander. 
 
Ångerrätt 
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 Santander på tel: 08-470 79 80 
eller skriftligen genom att skicka meddelande om utnyttjande av ångerrätten till Santander 
Consumer Bank, Box 1341, 171 26 Solna. Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon 
premie. Har du erlagt premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt. 
 
Avtalets kortaste löptid 
Försäkringsavtalet löper på en månad i taget och förlängs månatligen automatiskt om premien 
betalas.  
 
Uppsägning av avtalet i förtid eller ensidigt  
Du kan skriftligen säga upp försäkringsavtalet när som helst efter att ångerfristen har löpt ut 
(dessförinnan har du ångerrätt) till upphörande från den tidpunkt du själv anger. Försäkringen 
upphör dock att gälla tidigast den sista dagen i den månad Santander mottager uppsägningen eller 
den sista dagen i den månad du vill att försäkringen ska upphöra att gälla. Du säger upp 
försäkringen skriftligen till Santander genom att skicka meddelande om uppsägning till Santander 
på adressen: Santander Consumer Bank, Box 1341, 171 26 Solna 
 
Klagomål 
Vid klagomål eller frågor kring försäljningen av försäkringen kan du kontakta Santander Consumer 
Bank klagomålsansvarige på tel 08-470 79 80 eller skriftligen till Santander Consumer Bank, 
Klagomålsansvarig, 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. Om du anser 
att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från Santander, kan du kostnadsfritt 
ansöka om prövning hos Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, tel: 08–508 860 00 som 
lämnar rekommendationer i tvister mellan näringsidkare och konsument. Frågan kan också prövas 
av allmän domstol. 
 
Om du inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende kan du vända dig till Santander Insurance 
Europe Limited och Santander Insurance Life Limited Kundombudsman, där har du möjlighet att 
begära rättelse genom att redogöra för ditt ärende och be om Kundombudsmannens yttrande. 
- Skriv, ring eller e-posta: Kundombudsmannen Santander Insurance Europe Limited och 
Santander Insurance Life Limited, Box 3091, 103 93 Stockholm, tel 08-593 665 83, 
kundombudsman@se.santander-insurance.com och begär rättelse. 
Du kan också kontakta: 
- Konsumenternas Försäkringsbyrå, tfn 08-22 58 00, www.konsumenternasforsakringsbyra.se för 
råd och anvisningar; 
- Allmänna Reklamationsnämnden, tfn 08-508 860 00, www.arn.se;  
- eller väcka talan i allmän domstol 
 
Vi rekommenderar dig att skriva och spara detta dokument. 
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