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Kompletterande information enligt Distansavtalslagen  
 
Information som du enligt Distansavtalslagen har rätt till innan du tecknar vårt Låneskydd: 
 

- Försäkringsgivare är Financial Assurance Company Limited och  Financial Insurance 
Company Limited, svenskregistrerade filialer till engelska bolag med samma namn. 
Organisationsnummer för FACL är 516403-5551 och FICL 516403-3119. 

- Bolagen företräds i Sverige av Genworth Financial, med adress Box 212, 101 24 Stockholm. 
- Genworth Financial är det samlade namnet för dessa försäkringsbolag i Europa. 
- Genworth Financial har telefonnummer: 08-517 519 56.  
- Tillsynsmyndighet är  Financial Services Authority i England samt Finansinspektionen i Sverige 
- Försäkringen betalas månadsvis samtidigt med faktureringen av krediten. 
- Vid utnyttjande av din 30 dagars ångerrätt, behöver du inte betala någon premie. 
- Försäkringen löper månadsvis och kan sägas upp genom att sända ett brev till Santander 

Consumer Bank.  
- 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 Genworth Financials 

klagomålsansvarige på telefon 08-517 519 56. Vidare kan du vända dig till Allmänna 
Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. 

- Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska. 
 
Om försäljning i samband med låneansökan:  
- Erbjudandet om försäkring faller om du inte skickar in kreditavtalet inom 30 dagar.  

 
Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) och Förordning om försäkringsförmedling (SFS 
2005:411) trädde ikraft den 1 juli 2005. 
 
Santander Consumer Bank, Sverige Filial (516406-0336), Box 1341, 171 26 Solna, tel 08-470 79 00 är 
hos Finansinspektionen registrerade som gränsöverskridande försäkringsförmedlare från Norge för 
Financial Insurance Company Limited (FICL) och Financial Assurance Company Limited (FACL). 
Registrering kan kontrolleras hos Kredittillsynet i Norge, tel +47 22 93 98. 
Santander Consumer Bank står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel 
08-787 80 00. 
 
För förmedlandet av denna försäkring har Santander Consumer Bank rätt till provision. Den 
genomsnittliga provisionsnivån är 20% beroende på de olika försäkringsprodukterna, skadeutfallet, 
antalet sålda försäkringar och distributionskostnaderna. Observera att ovan angivna procentsats är ett 
ungefärligt genomsnitt. 
 
FICL och FACL är enligt avtal med Santander Consumer Bank ansvarigt för ren förmögenhetsskada 
som kan drabba en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden, till följd av 
att Santander Consumer Bank uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap 
§4 Lagen (SFS 2005:405) om försäkringsförmedling. 
 
Vid klagomål eller frågor kring försäljningen av försäkringen kan du kontakta Santander Consumer 
Banks klagomålsansvarige på tel 08-4707916. Vidare kan du vända dig till Konsumenternas 
försäkringsbyrå, Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. 
 


