Om Moderna Försäkringar
Trygghet för moderna människor och företag
Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och
erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen som till
exempel barnförsäkringar, bilförsäkringar och hem- och villaförsäkringar.
Vi är specialister inom båtförsäkring, MC-försäkring, barnförsäkring samt hundförsäkring
och kattförsäkring, där vi har kompetens och expertis inom respektive kategori genom
våra nischvarumärken Atlantica, Bilsport & MC och Moderna Djurförsäkringar. Moderna i
Sverige har idag drygt 470 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö,
Hammarstrand, Sundsvall och Örebro. Vi är en filial till den nordiska
försäkringskoncernen Tryg och vår organisation är indelad i affärsområdena; Privat,
Företag & Industri, Affinity, Moderna Garanti samt Skador. Våra varumärken är:
Atlantica Båtförsäkring
Bilsport & MC Specialförsäkring
Moderna Djurförsäkringar
Trygghetsavtalet (Produktförsäkring via El-giganten)

En del av Tryg - Nordens största försäkringskoncern
Moderna Försäkringar är en filial till Tryg Forsikring A/S i Danmark. Inom koncernen
arbetar 3400 medarbetare runtom i de tre nordiska länderna Norge, Danmark och
Sverige. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen.På Trygs hemsida hittar
du finansiell information om konc ernen. I Danmark är Tryg marknadsledande med en
marknadsandel om 18 procent och i Norge den tredje största aktören med en
marknadsandel om 14 procent. I Sverige är vi den femte största aktören med en
marknadsandel om 3 procent. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen och
är ratade A1 av Moody’s.

Om Moderna – Uppgifter om försäkringsgivare
Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S, Danmar k
Besöksadress: Sveavägen 167
Postadress: Box 7830
103 98 Stockholm
kundservice@modernaforsakringar.se
Organisationsnummer 516403-8662
Momsregistreringsnummer: SE516403866201
Moderna Försäkringar är filial till det danska försäkringsbolaget Tryg Forsikring A/S, CVRnr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup, Danmark
Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet i Danmark vad gäller frågor om
försäkringsrörelsen och under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige vad gäller
försäkringsverksamheten i Sverige.
Finansinspektionens kontaktuppgifter
Postadress: Finansinspektionen, Box 7821
103 97 Stockholm
E-post: finansinspektionen@fi.se
Telefon: 08 – 408 980 00
Moderna försäkringar är ett försäkringsföretag som omfattas av lagen om
försäkringsdistribution. Det innebär att vi som försäkringsgivare ska tillvarata våra
kunders intressen och anpassa vår rådgivning efter kundens önskemål och behov samt
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endast rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Moderna Försäkringar
tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter som vi distribuerar. Rådgivningen
som tillhandahålls av Moderna försäkringar lämnas antingen av en rådgivare som får fast
ersättning eller av en rådgivare som får delvis fast ersättning och delvis rörlig ersättning.
Den rörliga ersättningen grundas då både på rådgivningens kvalitet och på sålda
försäkringars premier.

Om du inte är nöjd
Vår målsättning är att ha nöjda kunder och vi prioriterar dialogen med dig som kund.
I första hand: Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du har blivit bemött,
ber vi dig i första hand höra av dig till den som handlagt ärendet. Du kan även begära att
ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen. För snabbast serv ice avseende
ditt klagomål, ber vi dig ange ditt namn och skadenummer (alt. försäkringsnummer)
samt vad du är missnöjd med. Du finner ditt skadenummer samt kontaktuppgifter i ditt
beslutsbrev.
I andra hand: Vi rekommenderar att du i första hand följer anvisningarna enligt ovan;
det är ofta tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Om du inte är nöjd med vårt
beslut kan du begära en prövning av ditt ärende i Moderna Försäkringars
Överprövningsnämnd genom att vända dig till Klagomålsansvarig.
Du når Klagomålsansvarig genom att mejla:
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se
Klagomålsansvarig är Björn Lindholm.
Vill du hellre skriva ett brev är adressen: Moderna Försäkringar, Klagomålsansva rig, Box
7830, 103 98 Stockholm.
Moderna Försäkringars överprövningsnämnd
Nämnden är fristående från skade- och säljorganisationen och består av en jurist som är
ordförande och en Kundombudsman. Nämnden prövar både konsument - och
företagsärenden och sammanträder ungefär varannan vecka. Du kan inte personligen
närvara vid nämndsammanträdet men Kundombudsmannen har till uppgift att ta till vara
dina intressen och framföra dina synpunkter.
De flesta ärenden kan prövas av nämnden men det finns några undantag, t ill exempel
ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning och klagomål som inkommit
mer än ett år efter att Moderna meddelat slutligt beslut i ärendet. Om du vill få ett
ärende prövat av nämnden, kontakta Klagomålsansvarig enligt ovan. Prövninge n är
kostnadsfri.
Andra vägar för rådgivning och prövning
Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering
genom att kontakta:
Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri
vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister.
Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata
försäkringar och tjänstepensioner.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Kontakt
0200-22 58 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
konsumenternas.se
Du som privatperson kan även vända dig till Konsumentverket och deras
upplysningstjänst Hallå Konsument, eller den kommunala konsumentv ägledningen för
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råd och hjälp. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida .
Konsumentverket
Kontakt
0771-525 525
Hallå Konsument
Box 48
651 02 Karlstad
www.hallakonsument.se
Svensk Försäkrings Nämnder
Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden
som gäller rättsskyddsförsäkring.
Personförsäkringsnämnde n prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjukoch olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för
personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig
grund.
För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnden prövar se deras
hemsida, www.forsakringsnamnder.se.
Svensk Försäkrings Nämnder,
Box 24067,
104 50 Stockholm,
Tfn 08-522 787 20,
info@forsakringsnamnder.se
Allmänna reklamationsnämnden
Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna
Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och
privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än
2000 kr. Moderna garanterar att medverka vid prövningen och sedan följa ARNs beslut.
För mer information samt anmälan se:
www.arn.se
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08-508 860 00
arn@arn.se
Trafikskadenämnden
Nämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden
lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande
trafikskadeersättning.
Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden när det gäller:
• ersättning för inkomstförlust efter den akuta sjuktiden om förlusten per år beräknas till
lägst ett prisbasbelopp (skadeåret)
• ersättning för lyte, stadigvarande men, inkomstförlust, kostnader eller särskilda
olägenheter om den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst tio procent
• ersättning till maka, make eller därmed jämställd person för förlust av underhåll
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• omprövning enligt 5 kap 5§ första stycket skadeståndslagen.
Dessutom kan du själv, inom gällande preskriptionstid, begära prövning i
Trafikskadenämnden. Begäran om prövning gör du direkt till nämnden. Det krävs
emellertid att du dessförinnan har kontaktat oss för att försöka lösa den fråga som du
anser är tvistig. Kontakta gärna din handläggare för ytterligare information.
För mer information se www.trafikskadenamnden.se.
Box 24048, 104 50 Stockholm
Telefon 08-522 787 00
Tvistlösning via EU:s webbplats
Om du är missnöjd med något du köpt på internet från ett företag baserat inom EU och
du själv bor inom EU, kan du läsa mer om tvistlösning och gå vidare via
länken http://ec.europa.eu/odr.
Rättsskydd vid tvist mot Moderna
Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även
komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de
förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Du måste särskilt ansöka om
rättsskydd i det bolag där du har en rättsskyddsförsäkring.

Distansavtalslagen

Denna information lämnas i enlighet med 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler (SFS 2005:59).
Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument
tecknar försäkring huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande
sker på distans, exempelvis via telefon eller internet.
Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av vårt gällande fullständiga
försäkringsvillkor. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år.
Som bolag kan vi säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt
era skyldigheter eller vid synnerliga skäl. Likaså vid dröjsmål av premiebetalning.
Försäkringspriset framgår av den offert vi lämnat. Om inte annat framgår av vår offert är
den giltig i 30 dagar, under förutsättning att dina uppgifter inte har ändrats. Har du
beräknat premien på vår hemsida gäller priset och giltighetstiden som framgår där.
När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom 14
dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta
till Moderna Försäkringar. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva
premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande.
Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid
om en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda
parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kapitlet i lag
om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) finns ytterligare
bestämmelser om ångerrätten
Moderna försäkringar följer den svenska marknadsföringslagen och lagen om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler. Fullständiga avtalsvillkor tillhandahålls på svenska, vilket
också är det språk Moderna försäkringar åtar sig att kommunicera på under avtalstiden.
Försäkringsavtalens villkor lyder under svensk lag och kan därför prövas i allmän domstol
i Sverige. En tvist kan också prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller få rådgivning
från Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Betalning
Betalning av försäkringarna kan ske genom autogiro, pappersfaktura, e -faktura med
möjlighet till betalning helårsvis, halvårsvis eller månadsvis. Betalsättet påverkar inte
avtalets löptid, som om inget annat anges uppgår till 12 månader i taget .
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Kommunikation

Moderna Försäkringar strävar efter, som samhället i stort, att minska sin miljöpåverkan
och försöker begränsa mängden pappersutskick. Därför kommunicerar vi i den mån det
går digitalt. Du som kund väljer själv hur du önskar ta del av dina handlingar. Du kan
också när som helst under avtalets period begära ett annat sätt att ta emot vår
kommunikation. De valbara kanaler vi kommunicerar information kring ditt/dina avtal är
huvudsakligen, men inte begränsat till:
• E-post
• Kivra
• Post
Övriga kanaler som vi kan informera genom både vad gäller generella och specifika
kundangelägenheter är via:
• E-post
• Chatt
• SMS
• Telefoni
• Mina Sidor
• Post

Produktinformation
För att hitta och läsa förköpsinformation, fullständiga villkor och övrig produktinformation
gå in på www.modernaforsakringar.se/forsakringar/ eller kontakta vår kundservice på
telefon 0200 – 259 259 för att begära det i pappersform.

Modernas Etiska Hotline
Trygkoncernen, som Moderna Försäkringar är en del av, har liksom flera andra stora
verksamheter en Etisk Hotline - ett så kallat whistleblowing system, där medarbetarna
och externa intressenter kan delge misstankar om försök att kringgå regelverk.
Tryg möter människor med respekt, öppenhet och tillit, och det får aldrig råda något
tvivel om ledningens och medarbetarnas trovärdighet. Men i en organisation med många
tusen medarbetare kan det hända att någon inte håller sig inom de lagar och regler som
gäller i samhället och i Tryg.
I Sverige får man endast använda den etiska direktlinjen till att rapportera uppgifter
rörande allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision,
bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen eller andra allvarliga
oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.
Man får endast rapportera personer som innehar nyckelpositioner eller som är i ledande
ställning inom bolaget och direktlinjen ska enbart användas i det fall övriga
rapporteringskanaler, exempelvis att informera närmsta chef, inte är lämpliga. Inom
Moderna Försäkringar är samtliga personer som ingår i antingen Modernas
Sverigeledning eller i Modernas filialledning att anse som personer som innehar
nyckelpositioner och är i ledande ställning inom bolaget.
Gå till vår etiska hotline på tryg.whistleblowernetwork.net/.

Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S | Bolagsverket | Org. Nr. 516403-8662
Tryg Forsikring A/S | Erhve rvsstyrelsen | CVR-No. 24260 666 | DK-2750 Ballerup | Danmark

