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Information enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59)
Nedanstående information gäller konsumenter som tecknar försäkring. 

Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, d v s per 
telefon, post och via internet. Aktuell försäkring marknadsförs och förmedlas i enlighet med svensk lag. Det är också 
svensk lag som tillämpas på försäkringsavtalen och svensk domstol som är behörig att pröva frågor med anledning av 
förmedlingen och avtalen. Avtalsvillkoren för försäkringarna tillhandahålls på svenska. Skaderegleringen och kommu-
nikationen sker på svenska. 

Enligt lag har man möjlighet att ångra köpet. Ångerrätten för denna försäkring är 30 dagar från det att försäkringen 
tecknats. 

Den som vill använda sin ångerrätt måste meddela detta till ICA Banken muntligen eller skriftligen. I kapitel 3 i distans- 
och hemförsäljningslagen finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten.

Information om försäkringsförmedlingslagen (SFS 2005:405)
Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring med ICA Banken AB som gruppföreträdare, förmedlare och med försäkrings-
givaren Financial Assurance Company - Sweden, org nr 516403-5551, och Financial Insurance Company Sweden,  
org nr 516403-3119, gemensamt under varumärket AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm, telefon 08-502 520 71, e-post: clp.
se.kundservice@partners.axa eller www.clp.partners.axa.se. 

Som försäkringsgivare står AXA under tillsyn av Prudential Regulation Authority PRA och Financial Conduct Autho-
rity FCA i England samt Finansinspektionen i Sverige. ICA Banken som försäkringsförmedlare står under Finansinspektio-
nens tillsyn och har inspektionens tillstånd att förmedla försäkringarna. De anställda som förmedlar försäkringar är 
registrerade hos Finansinspektionen som kan lämna upplysning om de anställdas rätt att förmedla försäkringar. Finansin-
spektionen har följande kontaktuppgifter: Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08 -787 80 00, www.fi.se eller e-post: 
finansinspektionen@fi.se. AXA och ICA Banken är också registrerade hos Bolagsverket. Registreringen kan kontrol-
leras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se eller www.
bolagsverket.se.

Total provision för förmedling av denna produkt, som ska täcka kostnaden för marknadsföring, förmedling, administra-
tion, IT och drift, uppgår till maximalt 67 procent. Fördelning av provisionen redogörs för nedan.

Om ICA Banken
ICA Bankens huvudsakliga verksamhet är bankverksamhet. ICA Banken förmedlar endast ett begränsat antal olika 
gruppförsäkringar. Det innebär att det inte sker någon opartisk jämförelse av andra försäkringsgivare och produkter 
vid förmedlingen.  

ICA Bankens del av provisionsersättningen från försäkringsgivaren uppgår till 47 procent av inbetald premie. Utöver 
detta finns en överenskommelse om vinstdelning där som mest 65 procent av ett eventuellt överskott kan tillfalla ICA 
Banken i händelse av ett balanserat skadeutfall. Försäkringen kan inte tecknas individuellt direkt från försäkringsgiva-
ren.

ICA Banken har ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlingsverksamheten hos AIG Europe Limited Box 3506,  
103 69 Stockholm, org nr 516405-4966, e-post: info.sweden@aig.com eller telefon 08-506 920 00.  
Den som har krav gentemot ICA Banken med anledning av försäkringsförmedlingen kan rikta det kravet direkt till AIG 
Europe Limited. Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av  
ICA Banken samt att kravet framställs inom 36 månader. Den högsta ersättningen som AIG Europe Limited kan  
betala ut för skada samt totalt för alla skador under ett år är 40 MSEK. Mer information om ICA Banken hittar du på  
www.icabanken.se.

Information om Distans- och hemförsäljningslagen samt Försäkringsförmedlingslagen
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Klagomålshantering
Klagomål hanteras av försäkringsgivaren AXA eller ICA Banken. Klagomålsärende gällande själva förmedlingen av 
försäkring handläggs av klagomålsansvarig hos ICA Banken skickas till: Klagomålsansvarig  
ICA Banken, 504 82 Borås. 

Övriga klagomål gällande försäkringarna hanteras av AXA. Se villkoren för kontaktuppgifter till försäkringsgivaren.

Du har möjlighet att vända dig till Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, telefon 0200-22 58 00,  
www.bankforsakring.konsumenternas.se eller till din kommuns konsumentrådgivning för råd och anvisningar.

Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamations-
nämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, www.arn.se, e-post: arn@arn.se, fax 08-508 860 01, Box 174, 101 23 Stockholm 
eller allmän domstol. Observera att det finns tidsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och domstol. 
I ARN står parterna för sina egna respektive kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör och i 
allmän domstol kan den som förlorar målet få betala motpartens rättegångskostnader.

Ytterligare information om försäkringen och försäkringsförmedlingen hittar du på www.icabanken.se, klicka på försäk-
ring. När du tecknat försäkringen får du ett försäkringsbrev med information och fullständiga villkor.


