Information om försäkringsdistributör enligt
lagen om försäkringsdistribution
Försäkringsdistributören

Skurups Sparbank
Organisationsnummer: 548000-7409
Besöksadress: Stortorget 9
Postadress: Box 14, 274 21 SKURUP
Telefon: 0411-53 67 00
E-post: info@skurupssparbank.se
Hemsida: www.skurupssparbank.se
Försäkringsdistributören är registrerad försäkringsdistributör hos Bolagsverket för bl a följande försäkringsklasser:
Livförsäkring
I a Livförsäkring
I b Tilläggsförsäkring för livförsäkring III Fondförsäkring
IV lång olycksfalls- och sjukförsäkring

Skadeförsäkring
1 Olycksfall
2 Sjukdom
3 Annan förmögenhetsskada

Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, www.bolagsverket.se, e-post:
bolagsverket@bolagsverket.se. Försäkringsdistributörsverksamheten bedrivs inte utifrån opartisk rådgivning eller personlig
analys utan baseras på de försäkringar som i första hand kan erbjudas genom samverkan med de nedan stående
försäkringsbolagen.

Tillsynsmyndighet

Försäkringsdistributören står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00
www.fi.se, E-post: finansinspektionen@fi.se. Hos Finansinspektionen kan du få upplysning om den person på
banken som distribuerat försäkringen till dig har rätt att distribuera försäkringar och vilka försäkringsklasser denna rätt
är begränsad till.

Klagomål

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. 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 du anser att en försäkringsdistibutören har brutit mot InsureSecs regelverk eller god
försäkringsdistributionssed kan du göra en anmälan till InsureSec, som utreder frågan, www.insuresec.se

Bankens
ansvar

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. För det ansvar Banken har som distributör enligt lagen om försäkringsdistribution, har Banken tecknat
ansvarsförsäkring i Sparbankernas Försäkrings AB. www.sparbankernasforsakring.se. Försäkringen täcker enskild skada
på högst 1.250.618 euro och sammanlagda skador under ett år på högst 2.501.236 euro. I den mån du inte fått
ersättning från Banken kan du rikta dina krav mot Sparbankernas Försäkrings AB.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.

Urvalsprocess

Banken fastställer och genomför kontinuerligt en urvalsprocess för att bedöma och jämföra de försäkringsprodukter som
finns till- gängliga på marknaden. I urvalet av de försäkringar som banken beslutar om att distribuera, beaktar banken att
antalet och mångfalden av de försäkringsprodukter som banken överväger, ska stå i proportion till omfattningen av de
rådgivningstjänster som banken erbjuder. Kriterierna för urvalet av försäkringsprodukter omfattar aspekter som produktens
risker, kostnader och komplexitet, samt egenskaper hos bankens kunder för att säkerställa att de försäkringsprodukter som
kan komma att rekommenderas till en kund inte står i strid med kundens intressen och behov. Banken har ingen distribution
av sakförsäkringar utan distribuerar enbart livförsäkringar. Försäkringsprodukter i bankens distribution är utvalda i syfte att
passa bankens primära målgrupp. Denna målgrupp definieras som icke professionella kunder med begränsade
förkunskaper rörande försäkringsprodukter och finansiella instrument. Distribution av försäkringsprodukter sker uteslutande
i kundmöten med bankens licensierade försäkringsdistributör.

Kvalificerat
Innehav

Banken har inte något kvalificerat innehav i något av de försäkringsbolag som banken har distributionsavtal med. Inte
heller före ligger omvända ägarförhållanden.

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.
Swedbank
Stockersättning 0,55% i beståndsersättning
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).
Kapitalförsäkringar med fondförvaltning utom Direktpension
• 80 procent av den ersättning försäkringsbolaget erhåller från fondförvaltaren.
• 50 procent av den rörliga försäkringsavgiften (framgår av villkorens avgiftsbilaga).
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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.
Barn-, Gravid- och Olycksfallsförsäkring samt sakförsäkring, privat och företag
• 12 procent av varje inbetald premie. Utöver detta kan maximalt 3 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.
Folksam
Tradförvaltad Tjänstepension
4% premieers. + 0,1% bestånd
Fondförvaltad Tjänstepension
4% premieers. + 0,25% bestånd
Tradförvaltad kapitalförsäkring
3% premieers. + 0,10% bestånd
Fondförvaltad kapitalförsäkring
3% premieers. + 0,10% bestånd
Länsförsäkringar
Fondförvaltad försäkring
4,5% premieersättning
0,20% kapitalersättning
Tradförvaltad försäkring
4,5% premieersättning
0,10% kapitalersättning
Riskförsäkringar
Livförsäkring 75 kr engångbelopp Sjukförsäkring 4% på premie Privatvårdsförsäkring 10% årligen på premien
SEB Tryggliv
Fondförvaltad försäkring
1,5% premieersättning
0,15% kapitalersättning
Tradförvaltad försäkring 3% premieersättning Tjänstepension Fond 4% premieersättning
0,15 kapitalersättning
Tjänstepension Trad
3% premieersättning
0,15 kapitalersättning
Riskförsäkringar
Sjukförsäkring 4% på premien
Privatvårdsförsäkring 10% årligen på premien
Skandia
Löpande premiebetalning
4,25% för traditionell förvaltning på betald premie 4,50% för fondförvaltning på betald premie 0,20% för tradförvaltning
på befintligt kapital 0,35% för fondförvaltning på befintligt kapital
Engångsbetald försäkring
3% av den engångsbetalda premien
0,20% för tradförvaltning på befintligt kapital 0,35% för fondförvaltning på befintligt kapital
Annullation (Uppsägning av försäkring)
Vid annullation av försäkring är banken återbetalningsskyldig, helt eller till del av, den engångsbetalda ersättningen som
banken mot- tagit för förmedlad försäkring under 1 år från tecknandet.
Riskförsäkringar
10% på varje inbetald försäkring dock ingen ersättning för Tjänstegruppliv
EuroAccident
10% på varje inbetald försäkring

