TYDLIGA
Försäkringscertifikat/ Försäkringsbrev

Försäkringsnummer

55-168352

Försäkringsperiod

Se bifogat försäkringsbevis

Årsförfallodag

1 april

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring,
Ramavtalsnr B0799FC007120L

Försäkrade förmedlare

Se bifogat försäkringsbevis

Försäkringskontakt

Per Bryner, Tydliga

Vid skada kontakta

www.nordeuropa.se
Sedgwick Sweden AB
08-98 33 60
info@se.sedgwick.com
www.sedgwick.com/solutions/global/se

Försäkringsbrevet anger de översiktliga villkor som gäller för försäkringen. I händelse av tvist har originalvillkoren företräde framför detta brev.

Nordeuropa Försäkring AB
Säte Stockholm, Sverige
Org.nr 556632-6657

Box 56044
Karlavägen 53
102 17 Stockholm

Växel 08-664 51 00
Mail info@nordeuropa.se
Hemsida www.nordeuropa.se

TYDLIGA
Försäkringscertifikat/ Försäkringsbrev
Försäkrat intresse

Försäkringen gäller för försäkrads skadeståndsskyldighet enligt Lag
(2018:2019) om försäkringsdistribution. Försäkringen gäller endast för
skadeståndskrav som har samband med distribution av
försäkringsprodukter.

Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada för försäkringsförmedlare
Försäkringsbelopp
Upp till 10 förmedlare

per skada
per år

1 250 618 EUR
2 501 236 EUR

11 till 20 förmedlare

per skada
per år

1 250 618 EUR
3 751 854 EUR

Fler än 20 förmedlare

per skada
per år

1 250 618 EUR
5 002 742 EUR

Excessförsäkring

per skada och år

Se försäkringsbevis

Finansinspektionen har aviserat en höjning av de lagstadgade försäkringsbeloppen under 2020.
Försäkringen gäller med de nya försäkringsbeloppen från den datum de träder i kraft, utan tilläggspremie.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som orsakats av handling som företagits efter
försäkringens begynnelsedag eller den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet,
under förutsättning att skadeståndskravet framställs mot den försäkrade under
den tid försäkringen är i kraft. Försäkringen gäller med full retroaktivitet om inte
skadan täcks av annan försäkring.
Förnyas inte försäkringen vid förfallodagen eller om den upphör genom
uppsägning av Försäkringsgivaren gäller försäkringen för skada som anmäls
till Försäkringsgivaren senast tre år efter försäkringens upphörande, under
förutsättning att skadan orsakats under försäkringens giltighetstid och inte
täcks av annan försäkring.

Undantag

Värdepappersplacering omfattas inte i denna försäkring

Geografisk omfattning

Försäkringen gäller inom EES länderna samt Schweiz

Självrisk

2 prisbasbelopp per skada

Försäkringsvillkor

N76:5 Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare

Villkoren finns att hämta på
www.tydliga.se/ansvarsforsakring
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