Förmedlaravtal
1. Parter
Avtalsparter Göteborgs Försäkringsmäklare CL AB (556318-3481), här kallad GBCL, och det/de i
förmedlarfullmakten nämnda företag, här kallad Uppdragsgivaren.
2. Uppdraget
GBCL skall biträda Uppdragsgivaren med, om inte annat avtalats, skötsel av Uppdragsgivarens
försäkringar enlig fullmakt. Uppdraget skall utföras omsorgsfullt och med iakttagande av god
försäkringsförmedlarsed och i enlighet med lag (2005:405) om försäkringsförmedling och följa de
etiska reglerna enligt FFFS 1998:22. Uppdraget förutsätter att det finns en vid varje tillfälle gällande
fullmakt. All rådgivning skall, om inte annat avtalats, baseras på opartisk analys av offerter från flera
försäkringsgivare.
Ändring av gällande försäkringsengagemang/nyteckning sker alltid efter godkännande av
uppdragsgivaren.
3. Underlag och uppgifter
Uppdragsgivaren skall förse GBCL med begärda uppgifter och bistå GBCL vid genomförandet av
uppdraget.
Uppdragsgivaren skall snarast meddela GBCL om väsentliga förändringar i verksamheten t.ex

•
•
•

•
•

Ändringar i maskinpark/inventarier och/eller varulager
Ändringar av försäkringsställen eller verksamhetsinriktning
Geografiska verksamhetsområden
Förändring av befintliga byggnader eller köp/försäljning av byggnader
Förändring av moder och/eller dotterbolag

4. Sekretess
GBCL förbinder sig att inte obehörigen röja uppgift – vare sig muntligen eller genom att
handling lämnas ut – till tredje man om uppdraget eller om kundens ekonomiska,
administrativa, drift- eller affärsmässiga förhållanden, vilka skall betraktas som konfidentiella
uppgifter.
5. Premiebetalning etc.
Uppdragsgivaren skall ta del av utfärdade försäkringsbrev och se till att premien betalas i så god tid att
premien är försäkringsgivaren tillhanda senast på angiven förfallodag. Är premien inte betald i rätt tid
upphör försäkringsskyddet från begynnelsedagen och träder i kraft dagen efter det att premien kommit
försäkringsgivaren tillhanda.
6. Inbrottsskydd etc.
Uppdragsgivarens skall se till att gällande inbrottsskydd samt larmkrav enligt försäkringsbrev är
uppfyllt och vid behov ta hjälp av låssmed alternativt larminstallatör.
7. Begränsning i ersättningsskyldighet
Om GBCL uppsåtligen eller genom vårdslöshet åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen om
försäkringsförmedling (2005:405) och orsakar Uppdragsgivaren skada, skall GBCL ersätta uppkommen
skada. Ersättningen är begränsad till 1 120 200 EURO per skada och följer lag (2005:405) om
försäkringsförmedlings obligatoriska ansvarförsäkring för försäkringsförmedlare.

8. Ersättning för förmedlartjänsterna
Om inget annat avtalats ersätts GBCLs tjänster med provision, som normalt administreras av
försäkringsgivarna
GBCLs normala provision är mellan 5 och 15 % beroende på försäkringsform. (Motor- företags- eller
transportförsäkring). Provision på försäkringstjänster är liksom försäkringspremier befriade från moms.

9. Klagomål, tvist
Klagomål tas emot per brev, mail eller telefon enligt nedan och skall besvaras sakligt och korrekt inom
14 dagar och på Uppdragsgivaren begäran även skriftligt
Tvist rörande utfört uppdrag eller detta avtal skall avgöras i svensk domstol.
10. Firma, registrering tillsyn etc.
Göteborgs Försäkringsmäklare CL AB
Box 5243
402 24 Göteborg
Tel. 031-335 75 81
Fax 031-81 20 22
mail. curt.lovner@gbgfm.se
GBCL är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av skadeförsäkring.
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Tel. 060-18 40 00
www.bolagsverket.se
GBCL har tillstånd att bedriva förmedling av skadeförsäkring av Finansinspektionen som också är
tillsynsmyndighet.
Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
Tel. 08-787 80 00
www.fi.se
Ansvarsförsäkring för skadeförsäkringsförmedling är tecknad hos:
Hiscox Ltd
via Nordeuropa Försäkring, Stockholm
vid skada kontakta:
Craford and Company AB
Box 6044
171 06 Solna
Tel. 08-514 200 00
Försäkringen täcker GBCLs skadeståndsskyldighet som kan uppstå i samband med
försäkringsförmedlingen. Skada skall snarast, dock senast 3 månader efter det att skadan upptäckts,
anmälas till GBCL eller direkt till försäkringsgivaren ovan. Om anmälan inte sker inom denna tid faller
rätten till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väckts inom 10 år från förmedlingstillfället.
Branschorganisation
GBCL är medlem i Sveriges Försäkringsförmedlares Förening (SFM).
www.sfm.se

