
Information

Konsument: Ångerrätt: 14 dagar.

Tvistlösning

Finansinspektionen Adress: Box 6750, 113 85 Stockholm                               

Telefon: 08-787 80 00          Fax: 08-24 13 35 

E-post: finansinspektionen@fi.se

Bolagsverket Adress: 851 81 Sundsvall

Telefon: 060-18 40 00          Fax: 060-12 98 40

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Pris för förmdling:

Försäkringsbolagets adress / telefonnummer / e-postadress

Vid försäkringsförmedling gäller följande

Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag

QBE Insurance (Europé) Ltd

Ansvarsförsäkring

Klagomålsansvarig och tillika VD:      

Johan U Frisk       08-612 01 95

Sveavägen 9, 111 57 Stockholm          +46 8 58751400          infoqbesweden@se.qbe.com

Försäkringsförmedlarbolaget har ingen kvalificerat innehav i ett försäkringsföretag.  Ett försäkringsföretag eller ett 

moderbolag till ett försäkringsbolag har inget kvalificerad innerhav i försäkringsförmedlarbolaget.

Framgår ofta av gängse försäkringshandlingar.Vid företag /tj-rese/ Fine Art/Valuable Homes 

/Fastighetsförsäkring:Vanligen15 % av bruttopremien.   Övriga försäkringsslag: vanligen 10 % av 

bruttopremien.Ersättningen utbetalas efter premiebetalning enligt Försäkringsbolagens praxis.

  Alliansgruppen Assurans i Norden AB förmedlar ej investeringsbaserade strukturerade produkter.

Förmedlaer ej heller livförsäkring i renodlad form eller pensionsförsäkring.

Klagomål mot 

försäkrings- 

förmedlaren

Tillsyns- 

myndigheter

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med 

försäkringsförmedlingen. 

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat 

denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på 

skadestånd måste du underätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du 

märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för 

en skada är 1 300 380 Euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är

                                                                                                      Belopp: 1.924.560  Euro

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och 

handläggningstid.Svar senast inom 14 dagar.

Om tvist uppstår med anledning av detta uppdrag, ska den prövas av allmänna 

reklamationsnämnden eller allmän domstol.

 Som konsument kan Du få hjälp av Konsumenternasförsäkringsbyrå, Konsumentverket,Den 

kommunala konsumentrådgivningen. Generellt som kund:.www.insuresec.se samt www.arn.se

Alliansgruppen Assurans i Norden AB  tel.08-6120195  Roslagsgatan 50 113 54 Stockholm

Bankgiro 5397-4416 Plusgiro 358271-5  e-mail: sak@alliansgruppen.com www.alliansgruppen.com


