Information om European Special Insurances AB
Firmanamn
Uppgifter om
förmedlare

2018-02-01

European Special Insurances AB

Morgan Löwenthal (Ansvarig förmedlare)

780715-2751

Besöksadress

Telefonnummer,
växel

Storgatan 82 B

0470 – 74 95 90

Utdelningsadress

Mobiltelefonnummer

Storgatan 82 B

070 – 594 59 13

Postnummer, ort
352 46 Växjö
E-postadress
kundservice@klokforsakring.se

Förmedla
rföretaget
s
registreri
ng*

Förmedlarföretaget är registrerat hos Bolagsverket för följande verksamhet

Livförsäkringar

x Skadeförsäkringar

Fondandelar

Investeringsrådgivning om fondandelar

Registrering avser endast nedanstående försäkringsklasser

Registrering avser endast nedanstående grupper av försäkringsklasser

Försäkrin
gsförmedla
rens
registreri
ng*

Försäkringsförmedlaren

x är anställd i ovanstående förmedlarföretag

har eget tillstånd hos
Finansinspektionen

Försäkringsförmedlaren får

Förmedla Livförsäkringar

x Förmedla Skadeförsäkringar

Förmedla Fondandelar

Lämna investeringsrådgivning om
fondandelar

Registrering avser endast nedanstående försäkringsklasser

Registrering avser endast nedanstående grupper av försäkringsklasser

Försäkrin
gsförmedlin
gen

Råd baseras på en opartisk analys

x Försäkringar förmedlas uteslutande för följande försäkringsföretags räkning med vilka
avtal ingåtts:
AWP P&C S.A. under namnet Allianz Travel Europe, Poeldijkstraat 4, 1059 VM
Amsterdam, Nederländerna. AWP P&C S.A. har företagsregistreringsnummer 33094603,
och är registrerat hos den nederländska finansmyndigheten AFM med nummer 12000535
och auktoriserat av L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) i Frankrike.

Kvalificer
at
innehav

Förmedlingsbolaget har kvalificerat innehav i försäkringsföretag

Försäkringsföretag:

Försäkringsföretag har kvalificerat innehav i förmedlingsbolaget

Försäkringsföretag:
* För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket. För kontroll av anställdas tillstånd, kontakta
Finansinspektionen.
Adresser, telefonnummer, e-postadresser till tillsynsmyndigheter, klagomål, etc, finner Du nedan.

Ansvarsförsäkrin
g finns
tecknad
hos
följande
försäkrin
gs-bolag

QBE Insurance (Europe) LTD, fillial Sverige
Försäkringsbolagets adress / telefonnummer
Sveavägen 13, 111 57 Stockholm
Telefon: +46858751400
infoqbesweden@se.qbe.com

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med
försäkringsförmedlingen.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 Euro. Den högsta
ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 0501 236 Euro.

Allmänt om
ansvarsförsäkringen

Klagomål
och
klagomålsansvarig

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 underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid
efter det att Du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Om Du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och
handläggningstid
Kontakta klagomålsansvarig: Morgan Löwenthal, Storgatan 82B, 352 46 Växjö, +46 10 410
22 00, morgan@lbforsakring.se
Vi ser helst att du skickar in ett skriftligt klagomål. Så snart vår klagomålsansvarig tagit emot
ditt klagomål blir du kontaktad av denne. Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet
och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligast, dock senast två (2) veckor från det
att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte är möjligt att lämna
ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta
handläggningen och när du eventuellt kan förväntas ett slutgiltigt besked.

Om tvist uppstår med anledning av detta uppdrag, ska denna prövas av
Tvistlösning

xx Allmän domstol
x

Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen

Bolagsverket

▪
sx Skiljedomstol
x

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm

Telefon: 08-787 80
00

E-post: finansinspektionen@fi.se

Fax: 08-24 13 35

Adress: 851 81 Sundsvall

Telefon: 0771-670
670

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Fax: 060-12 98 40

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling.
Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.

Ersättning till
förmedlaren

European Special Insurances AB erhåller kommission från försäkringsföretaget när vi
förmedlat en försäkring.

Rådgivning

Försäkringar som European Special Insurances AB distribuerar kombineras inte med någon
rådgivning.

