INFORMATION om försäkringsförmedlaren

Bankens namn

Försäkringsförmedlare

Organisationsnr

Virserums Sparbank

533200-5247

Webbadress

Telefon (även riktnr)

https://virserumssparbank.se

0495-311 00

Besöksadress

Postnummer och ort

Storgatan 8

577 71 Virserum

E-post

banken@virserumssparbank.se
Handläggarens för- och efternamn

Registrering

Tillsynsmyndighet
Rådgivning

Banken är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till Swedbank Försäkring AB, BNP Paribas Cardif
Nordic AB, Folksam ömsesidig sakförsäkring, Tre Kronor Försäkring AB och Folksam ömsesidig livförsäkring. Banken
distribuerar bara försäkringar från dessa försäkringsbolag enligt avtal med dem. Registreringen avser följande försäkringsklasser.
Livförsäkring
Skadeförsäkring
9 Annan sakskada
I a Livförsäkring
1 Olycksfall
10 Motorfordon
I b Tilläggsförsäkring för livförsäkring
2 Sjukdom
13 Allmän ansvarighet
III Fondförsäkring
3 Landfordon
16 Annan förmögenhetsskada
IV Speciell olycksfalls- och sjukförsäkring
6 Fartyg
17 Rättsskydd
7 Godstransport
18 Assistans
8 Brand och naturkrafter
Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, www.bolagsverket.se,
e-post: bolagsverket@bolagsverket.se. Hos det försäkringsbolag du tecknat försäkringen kan du få upplysningar om den
person på banken som distribuerat försäkringen till dig har rätt att distribuera försäkringar och inom vilka försäkringsklasser.
Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, www.fi.se, E-post:
finansinspektionen@fi.se. När det gäller marknadsföring står banken under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02
Karlstad, telefon 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se.
Banken lämnar rådgivning om de försäkringar som den erbjuder.
Vid rådgivning om sparförsäkringar: Bankens rådgivning är personligt anpassad utifrån dina/era förutsättningar och behov.
Banken erbjuder dock bara sparförsäkringar från Swedbank Försäkring AB och Folksam. Rådgivningen är därför inte
oberoende (grundad på en opartisk personlig analys). Banken bedömer alltid om en försäkring är lämplig för dig/er utifrån
dina/era förutsättningar. Banken kommer dock inte att regelbundet bedöma om försäkringen är fortsatt lämplig för dig/er.

Kvalificerat
innehav

Swedbank Försäkrings moderbolag, Swedbank AB, har ett kvalificerat innehav i följande sparbanker: Sparbanken Skåne,
Sparbanken Rekarne, Vimmerby Sparbank, Sparbanken Sjuhärad och Ölands Sparbank.

Priset för
distributionen

Banken får ersättning från försäkringsbolagen för sin distribution av försäkringen. För sparförsäkringar där det går att välja
fonder får Swedbank Försäkring ersättning från förvaltarna av valda fonder med en andel av förvaltningsavgiften på 20-90
procent, beroende på fondförvaltare. Försäkringsbolaget vidarebefordrar för vissa försäkringar en del av ersättningen från
fondförvaltarna till banken. Du som kund betalar dock bara de avgifter som framgår av försäkringsvillkorens avgiftsbilaga.
Ersättningen till försäkringsbolaget från fondbolagen och ersättningen från försäkringsbolaget till banken enligt ovan innebär
således ingen ytterligare kostnad för dig. Bankens ersättning specificeras närmare nedan.
Pensionsförsäkring och Direktpension med fondförvaltning utom avtalspension
• 0,55 procent 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).
Traditionell pensions- och kapitalförsäkring i Folksam
• 0,45 procent per år av förvaltat kapital.
Kapitalförsäkringar med fondförvaltning utom Direktpension
• 80 procent av den ersättning försäkringsbolaget erhåller från fondförvaltaren.
• 50 procent av den rörliga försäkringsavgiften (framgår av villkorens avgiftsbilaga).
Kapitalförsäkringar och Direktpension med depåförvaltning
• 80 procent av den ersättning försäkringbolaget erhåller från fondförvaltaren.
• 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.
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
• 10 kr/år, avser avtalspension med fast försäkringsavgift.
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
• 10 procent av varje inbetald premie.
• För tjänstegrupplivförsäkring betalas ingen ersättning.
Särskilt vid depåförvaltning: Banken får ersättning från depåinstitutet med 70-100% av de avgifter som depåinstitutet tar ut av kunden
vid köp, försäljning och andra förvaltningsåtgärder avseende finansiella instrument, som courtage- och clearingavgifter.

Klagomål

SF 289 utg 6

Om du är missnöjd med det sätt på vilket banken distribuerat 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. vem som är klagomålsansvarig för försäkring hittar du på bankens hemsida. Se adress 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 distributionen av försäkring
till dig uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen om försäkringsdistribution 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.

