Information om försäkringsdistributören
enligt lagen om försäkringsdistribution
Försäkringsdistributör

Tillsynsmyndighet

Namn: Sörmlands Sparbank
Organisationsnummer: 516401-9639
Adress: Köpmangatan 11, Box 156, 641 22 Katrineholm
Telefon: 0771-350 350
E-post: info@sormlandssparbank.se
Webbplats: www.sormlandssparbank.se

Försäkringsdistributören står under tillsyn av
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.
E-post: finansinspektionen@fi.se, hemsida: www.fi.se,
telefon 08-787 80 00.
Hos Finansinspektionen kan du få upplysningar om den
person på banken som distribuerat försäkringen till dig
har rätt att distribuera försäkringar och vilka försäkringsklasser denna rätt är begränsad till.
Försäkringsdistributören står under tillsyn av Konsumentverket gällande marknadsföring, Box 48, 651 02
Karlstad. Hemsida: www.konsumentverket.se,
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se,
telefon 0771–42 33 00.

Banken arbetar enligt god försäkringsdistributionssed
och samarbetar samt tillhandahåller produkter från
följande bolag såsom icke-anknuten distributör:
Swedbank Försäkring AB, BNP Paribas Cardif Nordic
AB, Folksam ömsesidig livförsäkring, Tre Kronor
Försäkring AB, Euro Accident, SEB Trygg Liv och
Skandia.
Banken arbetar inte med opartisk och personlig analys.
Banken har inga kvalificerade innehav i ovanstående
bolag.
Avseende rådgivning, distribution samt marknadsföring
av produkter eller tjänster tillämpas vid var tid gällande
svensk lag.

Registrering:
Sörmlands Sparbank är registrerad försäkringsdistributör hos Bolagsverket. Registreringen och
innehavda tillstånd kan kontrolleras hos Bolagsverket,
851 81 Sundsvall.
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se,
hemsida: www.bolagsverket.se, telefon: 0771-670 670.

Tillstånd:
• Försäkringsdistribution
• Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt)
försäkringsdistribution
• Utförande av order avseende finansiella instrument
på kunders uppdrag
• Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella
instrument
• Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkring är tecknad hos: Sparbankernas
Försäkrings AB, Upplandsgatan 19A, 113 60,
Stockholm, telefon 0709-548387,
karlove.andersson@koano.se
www.sparbankernasforsakring.se Försäkringen täcker
skadeståndsskyldighet som banken kan ådra sig i
samband med försäkringsdistribution och fondandelsförmedling/investeringsrådgivning om fondandelar inom
försäkring. Vid försäkringsdistribution är den högsta
ersättning som kan betalas ut för en enskild skada 1
300 380 € och för sammanlagda skador under ett år 5
201 500 €. Vid fondandelsförmedling och/eller
investeringsrådgivning om fondandelar inom försäkring
är den högsta ersättningen som kan betalas ut per
skada 500 000€ och 750 000€ per försäkringsår. I den
mån du inte fått ersättning från banken kan du rikta
dina krav direkt mot Sparbankernas Försäkrings AB.
Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du
underrätta försäkringsdistributören om det inom skälig
tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada
uppkommit. I annat fall går rätten till skadestånd
förlorad.
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Om försäkringsdistributören:

Klagomål, klagomålsansvarig och tvistlösning
Om du som kund vill framföra ett klagomål rörande
distributionen ska du i första hand vända dig till ditt
bankkontor och påtala vad du tycker är felaktigt. Om
ni inte kommer överens ska du vända dig till bankens
klagomålsansvarige, med ett skriftligt klagomål under
adress Sörmlands Sparbank Klagomålsansvarig,
Box 156, 641 22 Katrineholm. Vi handlägger ärendet
så skyndsamt som möjligt och om svar inte kan ges
inom 14 dagar får du inom den tiden information om
handläggningen av klagomålet, varför det dröjer samt
besked om när svar kan väntas.
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 Konsumentverket (Hallå Konsument), 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 ersättning förlorad.
I den mån du inte får skadan ersatt av banken, ansvarar
det försäkringsbolag vari försäkringen tecknades.

Ersättning för försäkringsdistribution
Banken får ersättning från försäkringsbolaget för
distribution av försäkringen. Du som kund betalar dock
endast de avgifter som framgår av villkorens avgiftsbilaga. Ersättningen till banken, redovisad nedan,
innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Pensionsförsäkringar med fondförvaltning
utom avtals- pensioner och sjukförsäkring samt
kapitalförsäkringsprodukten Direktpension med
fondförvaltning
• 0,55 procent per år av förvaltat kapital

Traditionell livförsäkring i Folksam
• Löpande ersättning med 0,45 procent per år av
förvaltat kapital

Kapitalförsäkringar utom Direktpension med
fondförvaltning
• 80 procent av den ersättning försäkringsbolaget
erhåller från fondförvaltaren
• 50 procent av den rörliga försäkringsavgiften
(framgår av villkorens avgiftsbilaga)

Kapitalförsäkringar med depåförvaltning
• 80 procent av den ersättning försäkringsbolaget
erhåller från fondförvaltaren
• Försäkringar med ett totalt försäkringskapital på
mellan 500 000 och 999 999 kr:
50 procent av den rörliga försäkringsavgiften på
försäkringens totala försäkringskapital
• 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

Barnförsäkring, Gravidförsäkring, Olycksfallsförsäkring och Sakförsäkring (privat och företag)
• 11 procent av varje inbetald premie

Övriga försäkringar (Tryggaförsäkringar och
tjänstepensions- relaterade riskförsäkringar)
• Tio procent av varje inbetald premie
• För tjänstegrupplivförsäkring betalas ingen ersättning

* l årspremie respektive premie ingår inte eventuell
premie för skydd vid dödsfall. Sådan försäkring ersätts
enligt reglerna för Övriga försäkringar. Vid sänkning av
avtalad årspremie, att premiebetalning helt upphör eller
att försäkringen delvis eller helt återköps, kan utbetald
ersättning, helt eller delvis, återkrävas i enlighet med
aktuellt försäkringsbolags regelverk.

Pensionsförsäkring med depåförvaltning
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• 80 procent av den ersättning försäkringsbolaget får
från fondförvaltare
• 40 procent av den rörliga försäkringsavgiften (framgår av villkorens avgiftsbilaga) på försäkringskapital
över 500 000 kr

