
Information till dig angående Försäkringsförmedlingslagen 
 
Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) och Förordning om försäkringsförmedling (SFS 2005:411) 
trädde ikraft den 1 juli 2005. 
 
Svea Ekonomi AB (556489-2924) , Box 100 , 169 81 Solna, 08-7359000 är hos Bolagsverket registrerad 
som anknuten försäkringförmedlare för AXA France VIE och AXA France IARD . 
 
Registrering kan kontrolleras vid Bolagsverket, telefon 0771-670 670, eller se Bolagsverkets hemsida 
www.bolagsverket.se. 
 
Varken Svea Ekonomi AB, som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, 08-
787 80 00, eller www.fi.se, har något kvalificerat innehav i AXA France VIE  /AXA FranceIARD. Ej heller har 
AXA France VIE /AXA France IARD något kvalificerat innehav i Svea Ekonomi AB. 
 
Tillsynsmyndighet för Försäkringsgivaren Authorité De Contrôle Prudentiel i Frankrike samt 
Finansinspektionen i Sverige. På försäkringsavtalet skall svensk lagstiftning tillämpas och tvister skall 
regleras i svenskt forum.  
Om du inte är nöjd med handläggningen kan du vända dig till AXA’s klagomålsansvarige på telefon 0923 
688 32 Vidare kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. 
 
För förmedlandet av denna försäkring har vi rätt till provision. Den genomsnittliga provisionsnivån är cirka 
50% av månatliga premier. 
 
AXA France VIE  och AXA France IARD är enligt avtal med Svea Ekonomi AB ansvarigt för ren 
förmögenhetsskada som kan drabba en kund. 
 
Om du är missnöjd med någon åtgärd i Svea Ekonomi AB’s försäkringsförmedling kan du i 
första hand vända dig till Kundombudsmannen i Svea Ekonomi AB eller i AXA France VIE  och IARD. 
Klagomålet kan framställas muntligen eller skriftligen. 
 
Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kan lämna 
upplysningar i försäkringsärenden, men gör ingen prövning av enskilda ärenden. 
 
Personförsäkringsnämnden avger yttranden i tvister inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring. 
 
Allmänna Reklamationsnämnden lämnar rekommendationer i tvister mellan näringsidkare 
och konsument. Frågan kan också prövas av allmän domstol. Vägledning och råd kan även 
erhållas via den kommunala konsumentvägledningen. 
 
Information till dig angående Distansavtalslagen för finansiella tjänster, Lagen om Distansavtal för finansiella 
tjänster (SFS 2005 : 59), trädde ikraft den 1 april 2005. Lagen innebär att när du köper finansiella tjänster, 
såsom försäkring på distans, har du som konsument, innan du tecknar avtal, rätt till den information du får 
här. På distans innebär t ex att du köpt din finansiella tjänst via Internet, via e-post, via vanlig post – utan att 
fysiskt träffa den som säljer tjänsten. 
 
Information till dig angående Försäkringsförmedlingslagen, Lagen om försäkringsförmedling 
(SFS 2005:405) och Förordning om försäkringsförmedling (SFS 2005:411) trädde ikraft den 
1 juli 2005. 
 
Prisinformation 
Försäkringen betalas månadsvis samtidigt med faktureringen av krediten och träder ikraft när 
din ansökan inkommit till oss. Försäkringsgivaren har rätt att säga upp ditt försäkringsskydd 
att upphöra om du är i dröjsmål med månadspremien.  Försäkringsgivarens ansvar upphör att 
gälla trettio dagar efter uppsägningen, om du inte dessförinnan betalat utestående premier. 
 
Erbjudandet att ingå försäkringsavtal gäller tills vidare. 
 
Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska 

http://www.bolagsverket.se/

