
Information vid försäkringsförmedling 
i enlighet med 6 kapitlet lagen om försäkringsförmedling (2005:405)

Försäkringsförmedlare

Wasa Kredit AB

Organisationsnummer 556311-9204

Box 6740

115 41 Stockholm

08-635 38 00

info@wasakredit.se

Försäkringsgivare

Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ), 

516401-6692.

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681.

Förmedlingsuppdraget 

Wasa Kredit är anknuten till och har genom avtal åtagit sig att 

uteslutande förmedla Låneskyddsförsäkring för Länsförsäkringar 

Sak Försäkringsaktiebolag (publ) och Länsförsäkringar Gruppliv-

försäkringsaktiebolag (publ). 

Ersättning till försäkringsförmedlaren 

Wasa Kredit erhåller ersättning från försäkringsgivaren som är 

baserad på den premie du som kund betalar för din försäkring. 

Ersättningen motsvarar 50 procent av försäkringspremien. 

Ersättningen ska bland annat täcka kostnader för förmedling, 

utbildning och administration. 

Registrering 

Wasa Kredit är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare 

hos Bolagsverket. Registreringen avser förmedling av Skadeför-

säkring – försäkringsklasserna 1, 2 och 16 samt Livförsäkring 

– försäkringsklass 1A. 

Du kan kontrollera förmedlarens rätt att utöva förmedling hos 

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se, 

bolagsverket@bolagsverket.se. 

Du kan även kontrollera om en enskild anställd hos Wasa 

Kredit har rätt att förmedla försäkring genom att kontakta 

Länsförsäkringar, 08-588 400 00. 

Tillsyn 

Wasa Kredit står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 

103 97 Stockholm, finansinspektionen@fi.se, 08-787 80 00, 

www.fi.se. 

Koncerntillhörighet

Länsförsäkringar AB har ett kvalificerat innehav i såväl försäk-

ringsgivarna Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Gruppliv 

som Wasa Kredit. Alla bolag ingår i samma koncern. 

Klagomål 

Har du klagomål på försäkringsförmedlaren kan du framföra dessa 

till klagomålsansvarig hos Länsförsäkringar, 08-588 400 00. Som 

konsument kan du även vända dig till Konsumenternas vägledning 

för bank och försäkring, www.konsumenternas.se eller till den 

kommunala konsumentvägledaren. Du kan även vända dig till 

Wasa Kredits klagomålsansvarige som du når genom klagomal@

wasakredit.se, 08-635 38 00 eller www.wasakredit.se. 

Ansvar 

Länsförsäkringar är ansvariga för ren förmögenhetsskada som 

drabbar dig som kund till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller 

av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt god försäkrings-

förmedlarsed enligt 5 kapitlet 4 § i lagen om försäkringsförmed-

ling. 

Vill du göra anspråk på skadestånd ska du underrätta Wasa 

Kredit eller Länsförsäkringar om detta inom skälig tid efter det att 

du märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit. 

Tvist 

Du har rätt att få en tvist med försäkringsförmedlaren prövad av 

Allmänna reklamationsnämnden eller enligt lagen om skiljeför-

farande. Du kan alltid vända dig till allmän domstol. 
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Vid frågor, kontakta Wasa Kredit på telefon 08-635 37 20 eller på info.direktlan@wasakredit.se.


