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1    Allmänt 

1.1 Detta avtal ("Företagsavtalet") gäller mellan InsureSec AB (”InsureSec”) och det 
företag som har eller omfattas av Finansinspektionens tillstånd att bedriva 
försäkringsförmedling, och som elektroniskt via sin inloggning på InsureSecs hemsida 
har accepterat att vara bunden av Företagsavtalet ("Företaget").  

1.2 Företagsavtalet gäller från det att Företaget har accepterat att vara bunden av 
Företagsavtalet. 

1.3 Företaget accepterar att InsureSec verkar reglerande inom 
försäkringsförmedlingsbranschen och att alla uppgifter och allt material som ges in till 
InsureSec kan användas i InsureSecs utredningar avseende Företaget. Företaget ger 
även sitt medgivande till att det som registreras eller skickas in till InsureSec får 
lämnas ut till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd 
("Disciplinnämnden") i samband med en prövning av disciplinfrågor enligt punkt 3 
nedan.  

1.4 Företaget ger sitt tillstånd till InsureSec att erhålla och behålla uppgifter och material 
efter det att Företagsavtalet i övrigt har upphört och Företaget avförts ur InsureSecs 
register i den mån detta behövs för att InsureSec och Disciplinnämnden ska kunna 
utreda respektive handlägga och fatta beslut i disciplinfrågor enligt punkt 3 nedan.  

2    Regelverket 

2.1 Företaget ska följa InsureSecs vid var tid gällande regelverk för försäkringsförmedlare 
samt försäkringsförmedlarföretag (”Regelverket”).  

2.2 InsureSec har rätt att när som helst vidta ändringar i Regelverket. Beslut om ändringar 
i Regelverket tillkännages på InsureSecs hemsida. Där anges även från vilket datum en 
ny version av Regelverket träder i kraft. 

3    Disciplinfrågor 

3.1 Beslut i frågor om huruvida Företaget har överträtt bestämmelse i Regelverket och 
om överträdelsen ska följas av en påföljd (”Disciplinfrågor”) fattas av 
Disciplinnämnden.  

3.2 Tillämpliga bestämmelser, förfarande, och form för handläggning och meddelande av 
beslut i Disciplinfrågor framgår av vid var tid gällande Stadgar för 
Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.  

3.3 Disciplinnämndens beslut och uttalanden offentliggörs på InsureSecs hemsida. Beslut 
kan även informeras om på annat sätt som Disciplinnämnden eller InsureSec finner 
lämpligt. 

3.4 Om Förmedlare som är anställd eller eljest verksam i ett Anslutet företag avförs ur 
InsureSecs register efter beslut från Disciplinnämnden har InsureSec rätt att inaktivera 
det Anslutna företagets anslutning till Förmedlarregistret.  
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4    Tvister 

4.1 Beslut i Disciplinfrågor fattas av Disciplinnämnden i den ordning som har angivits i 
punkt 3 ovan. Tvister som i övrigt uppstår med anledning av Förmedlaravtalet ska 
slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut ("SCC"). 

4.2 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av 
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer 
att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om 
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 

4.3 Part är bunden av sekretess på sådant sätt att ingen information avseende 
skiljeförfarandet ska delges utomstående och att information om parts förhållanden 
som lämnas under skiljeförfarandet endast får användas av den andra parten inom 
ramen för det aktuella skiljeförfarandet. 

5    Ändringar i Regelverket 

5.1 Detta avtal fastställs av styrelsen för InsureSec. Beslut om ändringar i detta avtal 
tillkännages på InsureSecs hemsida. Där anges även från vilket datum en ny version av 
detta avtal träder i kraft. Beslut om ändringar i avtalet föregås även av ett riktat 
informationsutskick till dem detta berör. Ändringar träder i kraft tidigast 30 dagar 
efter tillkännagivandet.  

6   Ikraftträdande 

6.1 Denna version av Avtalet fastställdes av styrelsen för InsureSec den 7 december 2015. 

 


