
 
1 (3) 

 

 

  

Svenska försäkringsförmedlares förening | Apelbergsgatan 36 | 111 37 Stockholm | Tel 08-545 215 40 | www.sfm.se 
 

 

 

 

 

FÖRSÄKRINGSCERTIFIKAT 

2021-04-06 

 
 
Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) och QBE Europe SA/NV, filial Sverige (QBE) har ingått ett  
gruppförsäkringsavtal avseende ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare. Detta försäkringscertifikat  
är utfärdat med anledning av att nedan rubricerande medlem har anslutit sig till ansvarsförsäkringen. 
 
Gruppavtalet ligger till grund för försäkringen. Försäkringen gäller under förutsättning att gruppavtalets  
villkor fortsätter att gälla. 
 
Detta försäkringscertifikat ger ingen fullständig beskrivning av försäkringen. Fullständiga villkor för  
försäkringen kan laddas ner från SFM:s hemsida eller rekvireras från SFM:s kansli. 
 
GRUPPFÖRETRÄDARE SFM 
  

FÖRSÄKRINGSNUMMER 064 0000920  
  
FÖRSÄKRINGSGIVARE QBE 
  

FÖRSÄKRINGSPERIOD Från och med försäkringens begynnelsedag den 1 april 2021 till och med  
den 31 mars 2022. 

 
Försäkringen gäller för skada som orsakas av handling som företagits från och  
med den 1 april 2013 under förutsättning att skadeståndskravet framställs mot  
den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft. Förnyas inte försäkringen 
vid förfallodagen eller upphör den genom uppsägning av bolaget gäller försäkring-
en för skada som anmäls till bolaget senast tre år efter försäkringens upphörande,  
under förutsättning att skadan orsakats under försäkringens giltighetstid och inte 
täcks av annan försäkring. 

  
FÖRSÄKRINGSTAGARE  
  
  
  

 
Försäkringen gäller endast för försäkringstagaren och nedan antecknade förmedlare. 
 

FÖRSÄKRADE FÖRMEDLARE  
 
 
 
 

Maxagon Kapital AB 
Org.nr: 559086-9144 

 

 
   
  
  

Anders Lewander - Liv  
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FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Skadeståndsskyldighet enligt 4 kap. 16 § lagen (2018: 1219) om försäkrings- 

distribution samt skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 7 § lagen om försäkrings- 
förmedling (SFS 2005:405).  

  

AVVIKANDE VERKSAMHET 
 

Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som grundar sig på verksamhet som 
normalt inte innefattas i en försäkringsförmedlares åtagande, t ex 

• verksamhet som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
• ekonomisk rådgivning eller skatterådgivning utan direkt samband med  

försäkringsfrågor, 
• juridisk rådgivning utan direkt samband med försäkringsfrågor. 
• serviceavtal för ett försäkringsbolag eller avtal om delegerad rätt att  

acceptera försäkring, där kravet riktas från försäkringsbolaget eller från ett  
syndikat på Lloyd´s.  

 

FÖRSÄKRINGSBELOPP PER 
FÖRSÄKRAT BOLAG 

EUR 1 300 380 per skada och maximalt EUR 1,924,560 i årligt aggregat för försäk-
ringsperioden om antalet förmedlare uppgår till 1. Om antalet försäkrade för-
medlare är 2-10 stycken är försäkringsbeloppet för försäkringsperioden maximalt 
EUR  2 600 750 i årligt aggregat. Om antalet försäkrade förmedlare är 11-20 styck-
en är försäkringsbeloppet för försäkringsperioden maximalt EUR 3 901 130. Om 
antalet försäkrade förmedlare överstiger 20 är försäkringsbeloppet för försäk-
ringsperioden maximalt EUR 5 201 500. 
 
Försäkringsbeloppet är det högsta belopp för vilket försäkringsbolaget sammanlagt 
kan bli ersättningsskyldigt under samma försäkringsår. Om en eller flera samman-
hängande eller upprepade ansvarsgrundande handlingar leder till att det framställs 
flera krav mot de försäkrade, anses samtliga dessa krav framställda vid den tid-
punkt då det första kravet i serien framställdes. Alla sådana krav anses under 
denna försäkring som ett krav för vilket ett försäkringsbelopp gäller. Det försäk-
ringsbelopp som ska gälla för sådana krav är det försäkringsbelopp som gällde vid 
tidpunkten då det första kravet framställdes. 

 
 

  
SJÄLVRISK 2 prisbasbelopp per skada (95 600 kr för år 2021)  
  
FÖRSÄKRINGSVILLKOR QBE Professionsansvarsförsäkring SFM, 2021 
  

GEOGRAFISK OMFATTNING Försäkringen gäller för skada som orsakas av förmedlarverksamhet bedriven från  
kontor i Sverige och gäller för krav som framställs mot förmedlaren inom den  
europeiska gemenskapens territorium samt i Norge, Liechtenstein, Schweiz och  
Storbritannien. 
 

UTÖVER VAD SOM FRAMGÅR AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FÖLJANDE KRAV FÖR FÖRSÄKRINGENS  
GILTIGHET 
 
Försäkringen gäller under förutsättning att: 
 

• försäkringstagaren har registrerat sig hos Bolagsverket enligt 2 kap. 3 § lag om försäkringsdistribution 

• försäkringstagaren är medlem i SFM 

• försäkringstagarens samtliga anställda förmedlare är medlemmar i SFM 

http://www.sfm.se/


 
3 (3) 

Svenska försäkringsförmedlares förening | Apelbergsgatan 36 | 111 37 Stockholm | Tel 08-545 215 40 | www.sfm.se 
 
 
 

• försäkringstagaren och dess anställda är registrerade hos och licensierade av InsureSec (Liv) 

• att alla försäkringstagarens verksamma försäkringsförmedlare har den utbildning och kompetens som 
krävs enligt lag eller författning avseende försäkringsförmedlingsverksamhet  

 
Kravet på att försäkringstagarens samtliga anställda förmedlare ska vara medlemmar i SFM för att försäkringen 
ska vara giltig gäller dock inte beträffande nyanställda förmedlare under förutsättning att den/de nyanställda 
får sitt medlemskap i SFM beviljat inom tre månader. 
 
 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
De personuppgifter som du lämnar till QBE (försäkringsgivare) och till SFM (gruppföreträdare och  
utförande av viss administration och viss premiehantering) behandlas och sparas i enlighet med vid  
var tid gällande svensk lag som reglerar behandling av personuppgifter. 
 
QBE och SFM kan behöva utväxla personuppgifter angående dig mellan varandra för att kunna 
uppfylla förpliktelserna i denna försäkring och de kan båda komma att behandla vissa personuppgifter  
om till exempel försäkringstagare, försäkrade, medförsäkrade, kunder och motparter i tvister,  
inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom exempelvis namn- och adressuppgifter,  
personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, vissa ekonomiska  
förhållanden och hälsotillstånd. 
 
Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom QBE eftersom QBE är försäkringsgivare men  
kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som QBE samarbetar med, inom och utan  
EU- och EES-området, exempelvis SFM samt till myndigheter i de fall skyldighet föreligger enligt lag.  
Uppgifter om förekomsten av försäkring kan lämnas till Finansinspektionen. 
 
Personuppgiftsansvarig är QBE. Som fysisk person har du rätt att, en gång om året, kostnadsfritt få  
besked om vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig, efter en skriftlig egenhändigt undertecknad  
ansökan till QBE på följande adress:  
 
Att: Personuppgiftsansvarig  
QBE Europe SA/NV, filial Sverige  
Sveavägen 13, 111 57 Stockholm 
 
Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade och under vissa förutsättningar  
har du rätt till radering eller begära begränsning av vår användning av personuppgifter. Du kan också  
skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring. 
 

http://www.sfm.se/

