Rådgivarinformation
Förmedlarföretag
Scandinavia Insurance Group AB, org nr 559009-6144. Scandinavia är registrerat hos Bolagsverket som
skadeförsäkringsförmedlare och är medlem i Sveriges Försäkringsförmedlares Förening (SFM). Scandinavia
Insurance Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. Telefon: 031-69 70 90, e-postadress: info@scaff.se
Försäkringsförmedlare
Magnus Carlqvist, anställd i Scandinavia och får förmedla skadeförsäkring, e-postadress: magnus@scaff.se
Information om fullmakt
Genom en fullmakt så lämnar fullmaktsgivaren behörighet till någon annan att företräda denne. Den som
innehar fullmakten kallas ”fullmaktshavare”. När kunden lämnar en fullmakt till en försäkringsförmedlare har
kunden som fullmaktsgivare gett behörighet till förmedlaren att företräda denna i en viss fråga. Förmedlaren
träder på så vis in i kundens ställe. Även om kunden har lämnat en fullmakt har denna dock alltid rätt att själv
kontakta de parter som är inblandade.
Försäkringsförmedlingen
Scandinavia är en oberoende försäkringsrådgivare och förmedlare, som baserar sina råd på grundval av en
opartisk analys.
Priset för förmedlingen
Om inget annat avtalats ersätts Scandinavia för uppdraget genom förmedlarprovision. Denna provision
hanteras i de flesta fall av försäkringsgivaren. I de fall Scandinavia ej erhåller provision från försäkringsgivaren,
utan reduktion på premien lämnas med motsvarande försäkringsgivarens egna distributionskostnad, fakturerar
Scandinavia motsvarande arvode separat till kunden. Text om detta åsätts då försäkringshandlingarna.
Scandinavias fakturering sker normalt sett i samband med försäkringsgivarens utskick av försäkringspremien.
Provision beräknas normalt som viss procents påslag på försäkringspremien och varierar mellan 5—20 %
beroende av försäkringsform (ex ca-priser; företagsförsäkring 15%, transportförsäkring 15%, motorförsäkring
10%). Provision är en momsfri omsättning enligt 3 kap 10§ mervärdesskattelagen. För det fall
mervärdesskatteplikt skulle inträda skall kunden även betala på provisionsbeloppet belöpande mervärdesskatt.
Ansvarsförsäkring
Scandinavia har en ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling. Försäkringen är tecknad via Nord Europa
Försäkring. Försäkringsgivaren Accelerant Insurance Limited. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och
anser att Scandinavias agerande har vållat denna, har du möjlighet at rikta krav direkt mot försäkringsbolaget,
Tfn 08-983360. Om du vill göra anspråk på skadestånd skall Scandinavia, i första hand, underrättas 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 Euro 3.751.854.

Klagomålshantering
Eventuella klagomål på Scandinavia och dess anställda skall i första hand framställas till ansvarig förmedlare
hos Scandinavia, i andra hand skall de skickas till klagomålsansvarig Magnus Carlqvist, Scandinavia Insurance
Group AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim alt info@scaff.se . Klagomål besvaras snarast möjligt.
Tvist
Tvist med anledning av uppdrag skall, i andra fall än när kunden är konsument, slutligen avgöras genom
skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler för försäkringstvister. Tvist
mellan Scandinavia och konsument skall avgöras av Allmän domstol.
Myndigheter
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt Lag (2005:405) om försäkringsförmedling. Adress: Box 6750, 113
85 Stockholm, telefon: 08-787 80 00, Fax: 08-241335, e-postadress: finansinpektionen@fi.se. Bolagsverket är
registermyndighet för försäkringsförmedlare. Adress: 851 81 Sundsvall, Telefon: 060- 18 40 00, e-postadress:
bolagsverket@bolagsverket.se

Väsentliga förutsättningar för försäkringens giltighet
1.

Försäkrad verksamhet

Denna information är särskilt viktig för ansvarsförsäkringens giltighet. Kontrollera att
verksamhetsbeskrivningen på försäkringsbrevet för ansvarsförsäkringen under rubriken ”försäkrad
verksamhet” är korrekt och heltäckande. Viktigt är också att rätt juridisk person är försäkrad med rätt
organisationsnummer.
2.

Säkerhetsföreskrifter

Iakttagande och efterlevnad av de säkerhetsföreskrifter som stipuleras av försäkringsbolagen är väsentliga för
försäkringens giltighet. Vid brott mot säkerhetsföreskrifterna kan försäkringsersättningen sättas ned eller tom
helt bortfalla. Säkerhetsföreskrifterna är av två slag: ”Särskilda säkerhetsföreskrifter på försäkringsbrevet” och
”Generella säkerhetsföreskrifter i försäkringsvillkoren”.
3.

Skyddskrav – Inbrottsförsäkring

Uppfyllande av inbrottsförsäkringens skyddskrav är en förutsättning för att försäkringsersättning
överhuvudtaget skall utgå vid en inbrottsskada. Studera därför omsorgsfullt villkorstext som beskriver vad som
gäller i olika situationer. Vid minsta tveksamhet bör vi omedelbart kontaktas.
4.

Försäkringstagarens upplysningsplikt

Vid försäkringsavtalets ingående är det viktigt att vi erhåller korrekta uppgifter avseende:
-

Lönesummor
Omsättning
Försäkringsbelopp
Försäkringsställen och deras belägenhet
Byggnaders beskaffenhet

Felaktiga uppgifter kan medföra nedsatt eller utebliven försäkringsersättning vid skada.
5.

Förändrad verksamhet under försäkringsperioden

Det är mycket viktigt att fortlöpande under försäkringsperioden rapportera alla förändringar av verksamheten
till oss. Även sådant som anses som sk riskökning skall omgående anmälas. Exempel på förändringar som måste
rapporteras kan nämnas:
-

Förvärv av nya bolag eller att ett bolag (AB/HB/KB) saknas i försäkringsbrevet
Export till nya marknader utanför Norden (särskilt USA och Kanada)
Nya försäkringsställen
Nyinvesteringar
Andra förändringar av någon betydelse

Som riskökning anses bl a :
-

Flyttning av försäkrad egendom till annan plats
Ej obetydlig omsättningshöjning/lönekostnadshöjning
Försäkrad byggnad byggs om och får därmed annan brandklass
Förändringar som innebär att en uppgift i försäkringsbrevet blir oriktig
Andra omständigheter som kan innebära riskökning

Meddela oss genast alla förändringar. Utebliven rapportering kan medföra nedsättning eller bortfall av
försäkringsersättning vid skada.
6.

Skadeanmälan

Observera att skriftlig skadeanmälan och ersättningsanspråk skall sändas till ditt försäkringsbolag omgående
och senast sex (6) månader efter att skada skett. I annat fall riskerar Ni att bli utan ersättning pga preskription
av skada. OBS: Vid motorskador kan preskriptionstiden ibland vara 1 månad.
7.

Premieinbetalning

Försäkringen gäller endast under förutsättning att premien är försäkringsbolaget tillhanda senast datum
angivet på betalningsavin. Betalas premien senare än sista betalningsdag inträder försäkringsbolagets ansvar
först dagen efter det att försäkringsbolaget fått premien tillhanda.

