REGISTRERING
Försäkringsförmedlare & assistenter

! Skickas till:
Movestic Livförsäkring AB
Box 7853
103 99 Stockholm

Uppgifter om företaget
Försäkringsförmedlingsföretag

Organisationsnummer

Adress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Postnummer

Ort

Faxnummer (inkl. riktnummer)

Kontaktperson

Internetadress

Företaget ingår i:

Ansvarsförsäkring tecknad genom:

Medlem i SFM
Ja

Clearingnummer*

Kontonummer

Nej

Bankkontor, Ort

*Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor (se bankkontoutdrag). Handelsbankens clearingnummer börjar alltid med siffran 6. Hittar du inte det kan du ange 6000.
Nordeas personkonton har clearingnummer 3300. Swedbank har ibland fem siffror i clearingnumret t.ex. 8327-9, utelämna då femte siffran (9). Info: www.bankplatser.nu

Underskrift
Ovan angiven försäkringsförmedlare ansöker härmed om tillstånd att förmedla försäkringar till Movestic Livförsäkring AB. Undertecknad har tagit del av Allmänna bestämmelser avseende förmedling av försäkring.
Till denna registrering av försäkringsförmedlare ska bifogas

n
n
n
n
n

Registeruppgift från Bolagsverket
F-Skattsedel
Intyg om tillstånd att utöva försäkringsförmedling från Finansinspektionen (endast för ansökan om förmedlarkod)
Intyg från bank
Ärendeutdrag från Insuresec (beställs personligen av varje förmedlare)

Datum & Ort

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Datum & Ort

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Registrering av försäkringsförmedlare 2018.2
Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr 516401-6718
Box 7853, 103 99 Stockholm, Styrelsens säte: Stockholm

1 (2)

Provisionsansvarig
Förnamn och Efternamn

Telefonnummer

E-postadress

Personnummer

Förmedlare
Assistent

Förnamn och Efternamn

Telefonnummer

E-postadress

Personnummer

Förmedlare
Assistent

Förmedlare som ska ha behörighet
Förnamn och Efternamn

E-postadress

Telefonnummer

Förnamn och Efternamn

Tidigare kod hos Movestic

E-postadress

Telefonnummer

Förnamn och Efternamn

E-postadress

Personnummer

Tidigare kod hos Movestic

Personnummer

E-postadress

Telefonnummer

Förnamn och Efternamn

Personnummer

Tidigare kod hos Movestic

Telefonnummer

Förnamn och Efternamn

Personnummer

Tidigare kod hos Movestic

E-postadress

Telefonnummer

Personnummer

Tidigare kod hos Movestic

Assistenter som ska ha behörighet
Förnamn och Efternamn

E-postadress

Telefonnummer

Förnamn och Efternamn

Tidigare kod hos Movestic

E-postadress

Telefonnummer

Förnamn och Efternamn

Personnummer

Tidigare kod hos Movestic

E-postadress

Telefonnummer

Förnamn och Efternamn

Personnummer

Personnummer

Tidigare kod hos Movestic

E-postadress

Telefonnummer
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna bestämmelser Förmedling av försäkring
1 Inledning
Dessa allmänna bestämmelser avseende förmedling av
försäkring gäller för Försäkringsförmedlare, som
förmedlar försäkringar till Movestic Livförsäkring AB,
org.nr. 516401-6718, Box 7853, 103 99 Stockholm
(Movestic).
Med Försäkringsförmedlare avses i dessa
bestämmelser juridiska och fysiska personer som
förmedlar försäkringar i enlighet med lagen (2018:1219)
om försäkringsdistribution.
Med förmedla försäkringar avses i dessa allmänna
bestämmelser alla åtgärder Försäkringsförmedlaren
utför i enlighet med lagen om försäkringsdistribution.
2 Anslutning
För att Movestic ska samarbeta med
Försäkringsförmedlaren krävs att Försäkringsförmedlaren har Finansinspektionens tillstånd att utöva
försäkringsförmedling, är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och innehar InsureSeclicens.
Försäkringsförmedlaren ska lämna utdrag ur
bolagsregistret, intyg från Finansinspektionen samt
intyg om licens hos InsureSec.
Försäkringsförmedlaren ska lämna F-skattsedel till
Movestic.
Förmedling av försäkringar till Movestic sker i
enlighet med dessa allmänna villkor. Genom att
förmedla försäkringar till Movestic, accepterar
Försäkringsförmedlaren dessa allmänna villkor.
3 Åtaganden
Försäkringsförmedlaren åtar sig att anmäla
förändringar i bolagets firma, löpande uppdatera vilka
Försäkringsförmedlingsföretag som ingår i koncernen/samarbetsgrupp, löpande anmäla förändringar
avseende Försäkringsförmedlingsföretagets tillstånd
och InsureSec-licens samt annat som kan ha betydelse
vid försäkringsförmedling.
Försäkringsförmedlaren åtar sig att anmäla vilka
fysiska personer som förmedlar försäkring i
Försäkringsförmedlarens namn och de övriga anställda
vilka ska ha tillgång till Movestics partnerwebb samt
dennes roll/arbetsuppgifter hos Försäkringsförmedlaren. Försäkringsförmedlaren åtar sig att
omedelbart anmäla ändringar om någon försäkringsförmedlare eller assistent tillkommer eller slutar samt
om det sker förändring beträffande
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försäkringsförmedlares tillstånd hos
Finansinspektionen respektive InsureSec-licens.
Movestic registrerar Försäkringsförmedlare och dess
anställda förmedlare samt assistenter i ett förmedlarregister. Varje förmedlingsföretag samt dess anställda
som anmälts till Movestic får en egen förmedlarkod.
Försäkringsförmedlaren ska ange ansvarig
kontaktperson som Movestic kan kontakta i frågor
rörande försäkringsförmedling, behörighetsfrågor eller
av annan anledning samt vem som är provisionsansvarig för Försäkringsförmedlaren och som på grund
av detta ska ha tillgång till uppgifter om bolagets
förmedlingsprovisioner.
Förmedling, rådgivning, försäljning och
marknadsföring m.m. ska utföras av Förmedlaren i
enlighet med lag, myndighets föreskrifter och god
försäkringsdistributionssed, däribland lagen (2018:1219)
om försäkringsdistribution, Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2018:10) samt
Kommissionens delegerade förordningar 2017/2358
och 2017/2359 (”Distributionslagstiftningen”).
Försäkringsförmedlaren åtar sig särskilt att hantera
de intressekonflikter som kan uppstå i samband med
distribution av försäkringar och att därvid följa reglerna
i Distributionslagstiftningen.
Försäkringsförmedlaren åtar sig att besvara enkäter
och på annat sätt medverka till att Movestic kan följa
upp distributionen av Movestics försäkringar i enlighet
med Distributionslagstiftningen vare sig
uppföljningsaktiviteterna sker direkt av Movestic eller
genom annan part.
Försäkringsförmedlaren åtar sig att överlämna den
information och de handlingar som Movestic enligt lag,
myndighetsföreskrift, god sed eller Movestics vid var tid
gällande, regler har att lämna till slutkund i samband
med rådgivningen. Informationen finns tillgänglig via
Movestics webb.
Försäkringsförmedlaren åtar sig följa de regler
Movestic ställer upp för tecknande, ändring och
administration m.fl. åtgärder rörande försäkringar samt
att tillse att samtliga handlingar som Movestic enligt
vid var tid gällande regler behöver för att bevilja,
registrera, ändra eller utföra annan åtgärd på befintliga
eller kommande försäkringar inges till Movestic samt
att dessa är korrekt ifyllda och undertecknade av rätt
person.
Försäkringsförmedlaren ansvarar för att försäkringsförmedlare eller assistent som agerar i Försäkringsförmedlarens namn och som anmälts till Movestic
uppfyller Försäkringsförmedlarens åtaganden enligt
detta avtal.
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Försäkringsförmedlarföretaget ansvarar för att de
uppgifter som lämnas och de åtgärder som vidtas av
Försäkringsförmedlarföretagets personal är korrekta
och utförs på uppdrag av försäkringstagaren.
Ersättning för försäkringsförmedling och
förmedlingsprovision, lämnas i enlighet med Movestics
vid var tid gällande ersättningsbestämmelser.
Parterna är överens om att förmedlingsprovision
endast avser förmedling och rådgivning på uppdrag av
kund samt att Försäkringsförmedlaren inte utför något
arbete åt Movestic.
För att Movestic ska utge ersättning ska
Försäkringsförmedlaren:
ha hanterat sina intressekonflikter i enlighet
med Distributionslagstiftningen,
ha erbjudit rådgivning enligt
Distributionslagstiftningen och i övrigt följt
nämnda regelverk,
inneha FI:s tillstånd att förmedla aktuella
produkter.
vara registrerad hos InsureSec,
medverkat vid ev. uppföljningsåtgärder som
Movestic initierat med anledning av
Distributionslagstiftning,
ha åtagit sig att följa dessa allmänna
För det fall att anställd hos Försäkringsförmedlaren
upphör som försäkringsförmedlare ska detta
omedelbart anmälas till Movestic. Försäkringar som
finns kodad på denne ska, om möjligt, överföras till
annan hos Försäkringsförmedlaren anställd förmedlare.
4 Fullmakter
För att Försäkringsförmedlaren ska få tillgång till
uppgifter om försäkring tecknad hos Movestic krävs att
Försäkringsförmedlaren innehar fullmakt att företräda
försäkringstagaren. Fullmakt ska lämnas till Movestic.
Försäkringsförmedlaren åtar sig att inte företräda
försäkringstagare utan gällande fullmakt.
Försäkringsförmedlaren åtar sig att endast utföra
åtgärder som faller inom den befogenhet som
uppdragsgivaren lämnat Försäkringsförmedlaren och i
enlighet med god försäkringsdistributionssed. För det
fall fullmakt saknas för företagna åtgärder och detta
medför skada för Movestic åtar sig
Försäkringsförmedlaren att stå för skadan.
Genom registrering av försäkring via Movestics
webb eller inskickande av ansökningshandlingar
intygar Försäkringsförmedlaren att denne innehar
skötselfullmakt avseende tecknad försäkring.
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5 Åtgärder mot penningtvätt samt finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet
Enligt lag är Movestic samt Försäkringsförmedlaren var
för sig skyldiga att göra identitetskontroll avseende
kunder samt granskning av transaktioner som ett led i
bekämpningen av viss brottslighet samt att
dokumentera dessa kontroller.
Försäkringsförmedlaren åtar sig att utföra den
identitetskontroll som föreskrivs i lag samt att anteckna
detta på ansökningshandlingen och i övrigt lämna
underlag för identitetskontroll till Movestic. Genom
anteckningen intygar Försäkringsförmedlaren att
identitetskontrollen skett i enlighet med lag.
Försäkringsförmedlaren åtar sig att inte förmedla
försäkring som kan utgöra penningtvätt eller
finansiering av särskilt angiven brottslighet.
Försäkringsförmedlare åtar sig vidare att fortlöpande
hålla Movestic informerad och vidarebefordra
information vid misstanke om penningtvätt eller
terroristfinansiering i samband med förmedlad
försäkring samt under den löpande rådgivningen.
Denna informationsplikt till Movestic gäller dessutom
om Försäkringsförmedlaren avböjer att förmedla en
affärsförbindelse till Movestic p.g.a. misstanke om
penningtvätt eller terroristfinansiering.
Försäkringsförmedlarens informationsplikt enligt ovan
gäller vidare om Försäkringsförmedlaren vid
förmedlingstillfället eller vid den löpande rådgivningen
får information om att kunden är en s.k. person i politisk
utsatt ställning (PEP), känd medarbetare eller
familjemedlem till sådan person. Vidare ska
Försäkringsförmedlaren på begäran från Movestic och
utan dröjsmål förse Movestic med de uppgifter och
dokumentation om kunden som
Försäkringsförmedlaren inhämtat.
Ansökningshandlingar m.fl. handlingar som saknar
anteckning om identitetskontroll kommer att återsändas
för komplettering.
6 Sekretess
Parterna förbinder sig att inte för tredje man avslöja
konfidentiell information som parterna erhåller av
varandra. För den händelse att bindande avtal inte
kommer till stånd, förklaras ogiltigt, hävs eller återgår
av annan anledning, gäller denna sekretessbestämmelse
till dess att informationen blivit allmänt känd på annat
sätt än genom avtalsbrott från endera part.
Med konfidentiell information avses i detta avtal
varje upplysning; teknisk, kommersiell eller av annan
art, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte,
med undantag för:
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endera part mot innehållet i detta avtal;
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Information som part kan visa att han redan kände
till innan han mottog den från motparten; eller



Information som part mottagit eller kommer att
motta från tredje man utan att vara bunden av
sekretessplikt i förhållande till denna.

8 Avtalstid
Detta avtal löper tillsvidare.
Vardera parten har rätt att säga upp avtalet till
omedelbart upphörande i det fall att:

Parterna ansvarar för att den egna personalen och
anlitade uppdragstagare följer avtalad
sekretessbestämmelse.
Bestämmelserna om sekretess gäller även efter det
att avtalet upphört att gälla.



Den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter
sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar
rättelse inom 30 dagar efter skriftlig underrättelse
från den andra parten; eller



Den andra parten försätts i konkurs, ställer in sina
betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i
likvidation eller annars kan anses ha kommit på
obestånd; eller



Svensk eller internationell lagstiftning, myndighets
beslut, regler, föreskrifter eller liknande förbjuder
eller i icke oväsentlig mån förhindrar eller försvårar
för parterna att bedriva den verksamhet som
omfattas av detta avtal, eller någon av parternas
tillstånd från myndigheter inte längre täcker den
verksamhet vilken regleras i detta avtal.



Om försäkringsförmedlaren upphör att uppfylla de
villkor som anges i detta avtal, agerar i strid med
Distributionslagstiftningen eller andra vid var tid
gällande regler eller på annat sätt gör sig skyldig till
åsidosättande av sina skyldigheter gentemot
kunder eller Movestic mot Movestic, har Movestic
rätt att säga upp avtalet att genast upphöra. Upphör
avtalet att gälla upphör Försäkringsförmedlarens
rätt till ersättning enligt detta avtal. Punkterna 6, 11,
12 och 14 angående sekretess, ansvar, reklamation
och tvist gäller även efter avtalets upphörande.

7 Behandling av personuppgifter
Bägge parter är var för sig att anse som
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter parten
behandlar för egen räkning.
Movestic är att anse som personuppgiftsansvarig för
de personuppgifter Försäkringsförmedlaren behandlar
för Movestics räkning. Försäkringsförmedlaren är i
detta hänseende att anse som personuppgiftsbiträde.
De personuppgifter som Försäkringsförmedlaren
eller av denne anlitad uppdragstagare samt de fysiska
eller juridiska personer som arbetar för eller på uppdrag
av dessa, behandlar för Movestics räkning får bara
behandlas för att Försäkringsförmedlaren eller anlitad
uppdragstagare ska kunna fullgöra detta avtal samt det
uppdrag som följer av de fullmakter denne fått från
Movestic.
Försäkringsförmedlaren eller anlitad
uppdragstagare är skyldigt att vidta lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att skydda de
personuppgifter som behandlas. All e-posttrafik ska ske
i krypterad form och om korrespondens innehåller
känsliga uppgifter ska uppgifterna läggas i ett separat,
lösenordsskyddat dokument (varvid lösenordet ska
meddelas på annat sätt, t.ex i sms).
Movestic kommer att registrera och behandla
personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress
m.fl. uppgifter om anställda hos Försäkringsförmedlaren
för att kunna uppfylla Movestics åtaganden enligt detta
avtal. Uppgifterna behandlas även för marknadsföring,
statistik, marknads- och kundanalyser samt för att i
övrigt uppfylla de krav som i övrigt ställs på Movestics
verksamhet. Behandling av personuppgifterna kommer
att ske så länge förmedlaren är anmäld till Movestic.
Vissa uppgifter kommer att arkiveras även efter denna
tid. I vissa fall kan vi behöva dela personuppgifterna
med andra företag för att kunna fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal, lag eller myndighets föreskrift.
Den som önskar närmare information om vilka
personuppgifter Movestic behandlar, och vid behov
begära rättelse, kan begära detta hos Movestic
Livförsäkring AB, Dataskyddsombud, Box 7853, 103 99
Stockholm eller genom att skicka e-post till
dataskyddsombud@movestic.se.
Försäkringsförmedlaren åtar sig att meddela sina
anställda om ändamålet med behandlingen.
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9 Force majeure
Part är inte ansvarig för försening eller underlåtenhet
att utföra avtalsenlig skyldighet om och i den
omfattning sådan försening eller underlåtenhet beror av
omständighet som ligger utanför parts kontroll, såsom
brand, strejk, blockad, lockout, explosion, jordbävning,
flod, krig, allmän mobilisering, arbetstvist,
myndighetsbeslut, naturhändelse, oförmåga att
säkerställa råmaterial eller transportmöjligheter,
transportörs eller leverantörs åtgärd eller underlåtenhet
eller avbrott fel, brist eller fördröjning i data-, tele- eller
annan kommunikationsförbindelse eller externt nätverk.
Befrielse från ansvar gäller även om part är föremål för
strejk, blockad, lockout.
10 Överlåtelse
Part får inte överlåta eller upplåta rättigheter och/eller
skyldigheter enligt detta avtal utan motpartens
skriftliga godkännande. Movestic äger dock överlåta
rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal till
bolag ingående i samma koncern som Movestic. Detta
avtal hindrar inte heller att överlåtelse av
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försäkringsbestånd sker till annan part inom eller utom
Movestics koncern.
11 Ansvar
Vardera parten svarar för skada, som inte är ringa, som
orsakas andre parten vid fullgörandet av åtaganden
enligt avtalet om parten handlat uppsåtligen eller med
grov vårdslöshet. Part ansvarar inte för skada vilken
kunnat undanröjas genom rimlig åtgärd av motparten.
Om Movestic blir skyldigt att utge skadestånd eller
annan ersättning till försäkringstagare eller annan
berättigad enligt försäkringsavtalet på grund av fel eller
försummelse av Försäkringsförmedlaren, eller anställd
hos denne, ska Försäkringsförmedlaren ersätta
Movestic för skadan.
12 Reklamation
Part ska påtala fel och brister som hänför sig till detta
avtal till den andre parten. Reklamation ska ske inom
skälig tid efter att part märkt eller borde ha märkt felet
eller bristen.
13 Ändringar
Movestic har rätt att ändra dessa allmänna villkor.
Sådan ändring träder i kraft 30 dagar efter det att
ändringen publicerats på www.movestic.se eller
Försäkringsförmedlaren på annat sätt underrättats om
ändringen.
Ändringar som har sin grund i ändring av lag,
förordning, myndighets föreskrifter eller beslut träder i
kraft vid den tidpunkt som anges i lag, förordning,
myndighets föreskrifter eller beslut.
14 Tvist
Kan tvist hänförlig till försäkringsförmedling inte
avgöras genom förhandling ska tvisten avgöras i
enlighet med svensk rätt genom skiljedom enligt
reglerna för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska hållas på
svenska och äga rum i Stockholm.
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