INFORMATION OM COVERHOLDER – BROOKFIELD UNDERWRITING AB
Coverholder
Brookfield Underwriting AB (“Brookfield”), org.nr 556799-5351, är en s.k. Lloyd’s-coverholder vilket
innebär att Brookfield enligt särskilt avtal äger rätt att teckna försäkring för särskilda syndikat på Lloyd’s
räkning. Lloyd’s är en ömsesidig marknad där medlemmarna går samman såsom syndikat för att
försäkra risk. Tillsammans utgör syndikaten världens största försäkringsmarknad. Syndikaten förvaltas
av särskilda förvaltningsbolag, s.k. managing agents, som har anställda s.k. underwriters som har
befogenhet att acceptera risk för syndikatens räkning samt att även i övrigt sköta
försäkringsverksamheten i syndikaten. Kapital tillskjuts av medlemmarna, vilka inkluderar finansiella
företag, stora försäkringsbolag och enskilda personer.
Brookfield har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare och är
vidare registrerat hos Bolagsverket. Brookfields tillstånd innebär att bolaget får förmedla särskilda
klasser av skadeförsäkringar. Brookfields förmedlare är kontrollerade av bolaget avseende utbildning,
vandel m.m. Tillstånds- och registreringsinformationen kan kontrolleras hos Finansinspektionen
(Sverige), webbadress: www.fi.se, E-post: finansinspektionen@fi.se och Tel: 08-787 80 00 samt i
Bolagsverkets register (Sverige), webbadress: www.bolagsverket.se och Tel: 060-18 40 00.
Brookfield kan företräda försäkringsgivare som är försäkringsbolag och / eller syndikat. Brookfield ägs
inte till någon del av något försäkringsbolag eller syndikat och innehar inte heller någon ägarandel i
något försäkringsbolag eller syndikat. När Brookfield förmedlar försäkringar erhåller bolaget en
ersättning från försäkringsgivaren mellan 5-37% av försäkringspremien beroende på bl.a. förmedlad
produkt, premietariff, förmedlarprovision och försäkringsgivare samt i vissa fall även ett belopp som skall
betalas enligt en förutbestämd formel som incitament och belöning för lönsam underwriting. I
ersättningen ingår att Brookfield ska bära kostnader för bl.a. underwriting, administration, kundservice,
försäljning samt it-stöd för försäkringshanteringen. Brookfield debiterar i sin tur ibland SEK250-500 i
administrationsavgift.
Ansvarsförsäkring
Brookfield och dess anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för
ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Brookfield kan
ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen. Om du som kund drabbas av en skada eller
ekonomisk förlust där du anser att Brookfields agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav
direkt mot ansvarsförsäkringsgivaren. Ansvarsförsäkringen är tecknad hos Lloyd’s of London med nr
B1067BROOK020118 (Lloyd’s of London, 1 Lime Street, London EC3M 7HA, Storbritannien). Om du vill
göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Brookfield om detta inom skälig tid efter det att
du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut
per skadetillfälle och sammanlagt under försäkringsperioden är SEK100,000,000.
Klagomål
Vi är måna om vårt rykte som leverantörer av kvalitetstjänster. Skulle det vara så att du anser att våra
tjänster inte når upp till den nivå du förväntar dig, är du välkommen att framföra klagomål. Svar
alternativt besked om fortsatt handläggning lämnas snarast möjligt dock senast inom 14 dagar från den
dag då klagomålet togs emot. Vänligen klicka här för klagomålshantering.
Dataskydd
Brookfield Underwriting AB är personuppgiftsansvarigt för behandling av dina personuppgifter och följer
svensk dataskyddslagstiftning. Dina uppgifter kommer endast att användas för utvärdering och
administration av försäkring. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje
parter såsom försäkringsgivare och skadeserviceföretag. Din information kommer aldrig att säljas till
tredje part. Utöver detta kan vi komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Du har rätt att begära information
från oss, enligt dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering av personuppgifter. För mer information
om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår dataskyddspolicy:
www.brookfield.se/dataskydd.
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Intressekonflikter
En försäkringsförmedlare har enligt lag en omsorgsplikt om sin kund. Brookfield kommer aldrig att
rekommendera en försäkringslösning som inte är lämplig för kunden. I egenskap av Lloyd’s-coverholder
företräder Brookfield alltid försäkringsgivarnas intressen. Brookfield lämnar inte råd baserade på opartisk
analys i enlighet med Lagen om försäkringsförmedling, kap 5 § 4 andra stycket, andra meningen.
Brookfield följer både lagen om försäkringsförmedling (i egenskap av försäkringsförmedlare) och
försäkringsavtalslagen (i egenskap av Lloyd’s-coverholder som representant för syndikaten).
Information om tillstånd vad avser Lloyds och Lloyd’s-syndikat
Lloyd’s alla syndikat bedriver verksamhet under en gemensam försäkringskoncession (tillstånd) i
England. Lloyd’s och dess syndikat har bl.a. rätt att bedriva verksamhet i Sverige genom
gränsöverskridande verksamhet samt etablering. Detta kan kontrolleras på www.fi.se. Ett eller flera
syndikat kan delta i ett försäkringsavtal och som försäkringsgivare anges då exempelvis Certain
Underwriters at Lloyd’s (…). Syndikaten ansvarar bara för sin egen andel av försäkringsavtalet och har
inte något solidariskt ansvar för andra deltagande syndikats åtaganden. För mer information om detta
studera respektive villkor för aktuell försäkring under rubriken ”Ansvarsfördelning mellan
försäkringsgivarna”. För mer information kontakta Generalrepresentanten för Lloyd’s i Sverige, Erik
Börjesson, Sveavägen 20, 6 tr, 111 57 Stockholm), E-post: Erik.borjesson@lloyds.com och Tel: 08-545
255 40.
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