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1. Om försäkringsförmedlaren
Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”)
556072‐2596
Orgnr:
Box 7415, 103 91 Stockholm
Postadress:
08‐ 506 517 00
Telefonnummer:
Berzelii Park 9, Stockholm
Besöksadress:
www.aktieinvest.se
Hemsida:
info@aktieinvest.se
E‐postadress:

2. Registrering
Bolaget är registrerat hos Bolagsverket och registreringen avser Livförsäkringar klass 1A. Bolagets
registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket. För mer info se www.bolagsverket.se, eller kontakta
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Tfn 0771‐670 670, e‐post: bolagsverket@bolagsverket.se.
Aktieinvest är även registrerad medlem hos InsureSec och har licensierade försäkringsförmedlare.
Bolaget och försäkringsförmedlare kan hittas på InsureSec:s hemsida www.insuresec.se.

3. Tillsyn
Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder
och andra om en anställd hos bolaget har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är
begränsad till ett visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av
försäkringsklasser. För mer info se www.fi.se, eller kontakta Finansinspektionen, Box 7821, 103 97
Stockholm. Besöksadress: Brunnsgatan 3 i centrala Stockholm. Tfn: 08‐787 80 00, e‐post:
finansinspektionen@fi.se, fax: 08‐24 13 35.

4. Försäkringsförmedling
Aktieinvest förmedlar i sin verksamhet kapitalförsäkringslösning från försäkringsbolaget Danica
Pension (”Danica”) samt kapitalförsäkringsdepåer för kunds egen försäkringslösning. I båda fallen
tillhandahåller Aktieinvest försäkringsdepåer med tillhörande administration av försäkringen.
Kapitalförsäkringslösningen från Danica är ett administrativt samarbete där Danica äger försäkringen
och säljer in den till försäkringstagare. Aktieinvest tillhandahåller en försäkringsdepå med tillhörande
administration och redovisning.
De försäkringsdepåer som Aktieinvest tillhandahåller via sin hemsida är försäkringsskal inom vilka
försäkringstagaren själv placerar sina tillgångar. Kund kan köpa och sälja aktier och fonder inom
ramen för kapitalförsäkringen utan behovsanalys eller rådgivning från Aktieinvest.
De försäkringar som Aktieinvest förmedlar passar enbart de försäkringstagare som har kunskap om
hur aktuell försäkring fungerar och om de ekonomiska konsekvenserna som följer av att teckna
aktuell försäkring.

5. Ägarskap
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Aktieinvest huvudägare är Aktiespararnas Serviceaktiebolag. ServiceAB är ett dotterbolag till Sveriges
Aktiesparares Riksförbund. Varken förbundet, servicebolaget eller Aktieinvest har ägarskap eller
anknytning till försäkringsföretag.

6. Priser och ersättningar
Ersättningar från Danica Pension betalas till Aktieinvest efter förmedlad försäkring och avser löpande
ersättning. Löpande ersättning utgör 0,15 % per år av försäkringens marknadsvärde. Den löpande
ersättningen beräknas på månadsbasis och utbetalas till Aktieinvest kvartalsvis. Ingen annan
provision eller ersättning från tredje part utgår i försäkringen.
Ersättning (incitament) från tredje part kan medföra intressekonflikt där försäkringstagarens intresse
för en behovsanpassad försäkring sätts emot Aktieinvests intresse av en högre ersättning från
försäkringsgivaren. I syfte att förebygga potentiella intressekonflikter har Aktieinvest antagit interna
riktlinjer för identifiering och bevakning av intressekonflikter. Aktieinvest har en dokumenterad
riktlinje avseende incitament från tredje part där ersättning enbart får utgår för att möjliggöra
utförande av eller för att höja kvaliteten på tjänsten. Aktieinvest får inte hindras från att uppfylla sin
skyldighet att tillvarata kunds intressen på grund av en provision eller ersättning.
Den ersättning som Aktieinvest tar emot från Danica motsvarar ersättning för hantering av
administration avseende de försäkringar som Danica förmedlar. Aktieinvest utför ingen behovsanalys
eller rådgivning och därmed ingen försäljning av produkter som skulle kunna medföra att kundens
intressen åsidosätts på grund av incitament. Ersättningen är att betrakta som en förutsättning för att
försäkringsdepåerna ska kunna tillhandahållas försäkringstagaren.

7. Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling
Ansvarsförsäkring är tecknad hos AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69 Stockholm, Tfn: 08‐ 506 920
00, e‐post: info.sweden@aig.com. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Aktieinvest kan
ådra sig i samband med försäkringsförmedling. Den skadelidande får rikta krav på ersättning direkt
mot försäkringsgivaren i den mån att denne inte har fått ersättning av Aktieinvest och detta krav ska
framställas inom skälig tid. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 EURO.
Den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas under ett år är 2 502 236. Högst 10 personer
omfattas av försäkringen vid försäkringens början.

8. Annullationsansvar
Aktieinvest har inget annullationsansvar gentemot försäkringsgivaren.

9. Klagomål och missnöjesyttringar
Om du som kund är missnöjd med den tjänst eller produkt du har erhållit kan du framföra detta i
första hand till Aktieinvests kundservice på 08‐506 517 00 eller till e‐post
kundservice@aktieinvest.se.
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Om du är missnöjd med hanteringen av ditt ärende kan du kontakta Aktieinvests klagomålsansvarig
via e‐post: compliance@aktieinvest.se eller per brev till Att: Klagomålsansvarig, Aktieinvest FK AB,
Box 7415, 103 91 Stockholm. Klagomålet ska innehålla en beskrivning av händelseförloppet, din
missnöjesyttring samt ersättningskrav baserade på den skada man anser att man har lidit. Klagomål
ska lämnas inom skälig tid efter det att problemet uppstod eller felet upptäckts.
Du kan även få råd och vägledning avseende ditt ärende från Konsumenternas Bank‐ och finansbyrå
och Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm. Tfn: 0200 ‐ 22 58 00, för mer
info se www.bankforsakring.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledningen i
din kommun.

10.Tvistlösning
Skulle eventuell tvist uppstå mellan dig som kund och Aktieinvest som förmedlare har du möjlighet
att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta dem skriftligen på
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller på telefon 08‐508 860 00. För mer
information se nämndens hemsida www.arn.se. Du har även möjlighet att få tvisten prövad av
allmän domstol.

