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Förköpsinformation Auris Försäkring och Pension AB 

1. Verksamhet

Försäkringsförmedlare; Auris Försäkring och 
Pension AB, org. nr 559068-6217, 
Hjulhamnsgatan 3, 211 34 Malmö, nedan Auris. 
Anställda försäkringsförmedlare; Erik Larsson 
Holmander. 

Auris huvudsakliga verksamhet är att hjälpa 
företag och privatpersoner med 
försäkringar, försäkringsskydd och pensioner. 
Vid nyteckning genomförs en genomgång av 
ansvarig försäkringsförmedlare och som även 
fortlöpande är ansvarig försäkringsförmedlare 
för frågor om kundens försäkringar, 
försäkringsskydd och pensioner. För att kunna 
ge råd avseende försäkringar, försäkringsskydd 
och pensioner, inhämtar ansvarig 
försäkringsförmedlare information från kunden 
om dennes familjesituation, 
riskvilja, ekonomi och placeringshorisont 
m.m. Bolaget har kontrollerat att samtliga 
försäkringsförmedlare som verkar under 
Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap 
och kompetens som krävs.
Bolagets samtliga försäkringsförmedlare
ska årligen genomföra utbildning samt erlägga 
ett kunskapstest.

Auris har besökskontor på Hjulhamnsgatan 3 i 
Malmö med postadress Box 3004, 200 22 
Malmö. Auris ägs av Optimal Advice i Sverige 
AB., 556778-7857 och Erik 
Larsson Holmander. Auris har inte något 
kvalificerat innehav i ett försäkringsföretag. 
Vidare har inget försäkringsföretag eller ett 
moderbolag till ett försäkringsföretag ett 
kvalificerat innehav i Auris. 

2. Tillstånd och tillsyn

Auris och försäkringsförmedlaren Erik Larsson 
Holmander står under tillsyn av 
Finansinspektionen och är registrerade hos 
Bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras 

hos Finansinspektionen och Bolagsverket, 
se nedan för adress och kontaktdetaljer. 

Auris har följande tillstånd: 
- Samtliga livförsäkringsklasser samt

skadeförsäkringsklasserna olycksfall och 
sjukdom. Tillståndsdatum 29 november 
2016.

Finansinspektionens kontaktuppgifter; 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 
Stockholm, 08-408 980 00, www.fi.se e-post; 
finansinspektionen@fi.se 

Bolagsverkets kontaktuppgifter; Bolagsverket, 
851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, 
www.bolagsverket.se e-post; 
bolagsverket@bolagsverket.se 

3. Klagomål & klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig är Erik Larsson 
Holmander. 

E-post erik.larssonholmander@auris.se

Klagomålsansvarig är Erik Larsson 
Holmander. E-post 
erik.larssonholmander@aurisfop.se 

Vänligen kontakta Erik Larsson Holmander vid 
klagomål. Information om hanteringen av 
klagomål finns på bolagets hemsida 
www.aurisfop.se Klagomål besvaras inom 14 
dagar. Anser du att en reklamation eller 
skriftligt klagomål inte har lett till ett 
tillfredställande resultat kan du som kund 
vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden 
(ARN) för deras prövning; Box 174, 101 23 
Stockholm, 08-508 860 00, www.arn.se, 
arn@arn.se Tvist kan även prövas av allmän 
domstol. Du kan också få kostnadsfri 
vägledning från Konsumenternas bank- och 
finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå 
och konsumentvägledningen i din kommun. 
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4. Ansvarsförsäkring

Auris har ansvarsförsäkring tecknad hos Argo 
Global via Nordeuropa Försäkring Adress: Box 
56044,102 17 Stockholm Telefon: 08-664 51 00 
E-post: info@nordeuropa.se 
www.nordeuropa.se 

Den högsta ersättning som kan betalas ut per 
skada som berör försäkringsförmedling är EUR 1 
250 618. Högsta sammanlagda ersättning som 
kan betalas ut under ett (1) år är EUR 
2 501 236. 

5. Ersättningar m.m.

Nedan finns redogörelse för Auris ersättning. De 
beskrivna ersättningarna nedan från 
försäkringsbolagen och fondbolagen, är de som 
huvuddelen av Auris omsättning grundar sig på 
och som Auris valt att samarbeta med. Auris 
använder inte alla bolag i marknaden vid råd om 
vilket bolag som skall användas vid teckning av 
nya försäkringar eller vid val av fonder. Någon 
opartisk analys sker därför inte, utan råden är 
avgränsade till i princip ett urval av 
försäkringsbolag och fondbolag. Aktuell lista på 
samarbetspartners finns på Auris hemsida 
www.aurisfop.se 

Auris intäkter erhålls som ersättning från 
försäkringsbolag och fondbolag som används 
vid förmedling av försäkringar och fonder inom 
ramen för försäkringar eller som konsultarvode. 
Konsultarvode bestäms från fall till fall och 
debiteras kunden/uppdragsgivaren genom 
sedvanlig faktura. Ersättningarna betalas som 
löpande utbetalningar för kunder där 
skötselfullmakt innehas av Auris och redovisas 
till kunden vid rådgivningen. Exempel på 
ersättningsnivåer vid provisionsalternativet är 
följande; 

Riskförsäkring 
Med riskförsäkring avses t ex liv-, olycksfall-, 
sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Vid 
tecknande av en riskförsäkring erhåller Auris en 
ersättning från försäkringsbolaget som uppgår till 
mellan 5 – 13 procent av varje premiebetalning. 

Försäkringssparande - Pensions- och 
kapitalförsäkring 
Vid försäkringssparande erhåller Auris 
premieersättning från försäkringsbolagen om 1 - 
5,5 procent per premie beroende på 

försäkringsbolag. Vidare kan det tillkomma en 
årlig beståndsersättning som ligger mellan 0,10 
– 0,7 procent av försäkringens totala värde. 
Inom ramen av försäkringssparande kan Auris 
även distribuera fonder. Auris erhåller ett 
distributionsarvode från fondbolagen som 
uppgår till 0,15-0,35 procent av förvaltat kapital/
år.

6. 

Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande 
verksamheter och även inom Auris verksamhets-
område. Intressekonflikter kan uppstå i en situation 
där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos 
Auris eller Auris försäkringsförmedlare, eller mellan 
Auris kunder. För att skydda dig som kund har Auris 
antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter. 

En identifierad intressekonflikt är att Auris är medlem 
i Tydliga. En av Tydligas uppgifter är att upphandla 
och förse försäkringsförmedlare och deras kunder 
med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del 
av dessa produkter administreras av Tydliga 
centralt och Tydliga kan för den administrationen 
och de produkterna komma att få ersättning. 

En intressekonflikt består i att en förmedlare kan 
komma att distribuera en produkt administrerad av 
Tydliga och senare komma att erhålla sänkta 
medlemsavgifter i form av återbäring. Vid varje 
rådgivningstillfälle redovisar Auris den 
förmedlingsersättning som utgår. 

För att hantera intressekonflikter och säkerställa att 
kundens intressen sätts främst föregås varje 
distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och 
behovsprövning samt i förekommande fall av en 
personlig rekommendation mot bakgrund av den 
information du som kund har lämnat. Vid rådgivning 
avseende försäkringsbaserade investerings-
produkter föregås rådet alltid av en  lämplighets-
bedömning. Auris kommer i samband med 
rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande 
för dig som kund. 

7. Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen – GDPR - 
innehåller regler om hur personuppgifter får 
behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är 
att skydda den enskildes grundläggande rättigheter 
och friheter, särskilt deras rätt till skydd av

Intressekonflikter
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personuppgifter. Reglerna för 
Dataskyddsförordningen gäller i hela EU 
och har som ändamål att skapa en enhetlig och 
likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Du 
upplyses om att Auris, såsom 
personuppgiftsansvarig, behandlar dina 
personuppgifter. För mer information hänvisas till 
Auris integritetspolicy, som du hittar som en bilaga till 
denna förköpsinformation samt på vår hemsida. 

8. Övrigt

Auris är medlem i försäkringsförmedlings-
organisationen Tydliga. 

Vidare är Auris medlem i Svenska 
Försäkringsförmedlares Förening (SFM), 
som är en branschorganisation för 
försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem 
krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som 
Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en 
egen kontroll av varje individuell förmedlares 
kunskap och kompetens. För mer information se 
www.sfm.se 

Auris och dess förmedlare är anslutna till InsureSec. 
Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier 
för kunskap och kompetens syftar InsureSecs 
verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för 
rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. 
InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika 
villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och 
bidra till ökad transparens i frågor om 
försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, 
dokumentation från distributionstillfället och priset för 
förmedlingen. För mer information se 
www.insuresec.se 

Auris och dess förmedlare är även anslutna till 
Swedsec och innehar Swedsec-licens. För mer 
information se www.swedsec.se 

Uppdaterad den 1 november 2019 
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