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Auris Försäkring och Pension AB 
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Allmänna villkor 

Auris Försäkring och Pension AB 

Gäller from 1 november 2019 

1. Auris verksamhet

1.1 Auris Försäkring och Pension AB, org. nr 
559068- 6217, Hjulhamnsgatan 3, 211 34 Malmö, 
(”Auris”), är ett bolag som bedriver 
försäkringsförmedling och står under 
Finansinspektionens tillsyn. Auris har tillstånd från 
Finansinspektionen att distribuera försäkring i 
samtliga livförsäkringsklasser, samt förmedla 
olycksfalls- och sjukförsäkring enligt lagen om 
(2018:1219) försäkringsdistribution, 
(”Försäkringsdistribution”). 

1.2  Auris distribuerar försäkringar från 
livförsäkringsbolag. Aktuell lista återfinns på Auris 
hemsida www.aurisfop.se Auris och samtliga 
anställda försäkringsförmedlare omfattas av en 
obligatorisk ansvarsförsäkring gällande 
skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen 
(2018:1219) om försäkringsdistribution. 
Försäkringen är tecknad hos Argo Global via 
Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 17 
Stockholm, tel. 08-664 51 00, www.nordeuropa.se 
e-post: info@nordeuropa.se Den högsta 
ersättning som kan betalas ut för en enskild skada 
är 1 250 618 euro och totalt 2 510 236 euro för 
alla skador under försäkringsperioden.

1.3 Auris huvudsakliga verksamhet är att hjälpa 
företag och privatpersoner med försäkringar, 
försäkringsskydd och pensioner. Vid nyteckning 
genomförs en genomgång av ansvarig 
försäkringsdistributör och som även fortlöpande är 
ansvarig försäkringsdistributör för frågor om 
kundens försäkringar, försäkringsskydd och 

pensioner. För att kunna ge råd avseende 
försäkringar, försäkringsskydd och pensioner, 
inhämtar ansvarig försäkringsdistributör information 
från kunden om dennes familjesituation, riskvilja, 
ekonomi och placeringshorisont m.m. 

1.4  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. 

1.5  Auris har inte något kvalificerat innehav i ett 
försäkringsföretag. Vidare har inget 
försäkringsföretag eller ett moderbolag till ett 
försäkringsföretag ett kvalificerat innehav i Auris. 

1.6  Auris är registrerad som försäkringsdistributör 
hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel. 060 - 18 40 
00 
www.bolagsverket.se e-post
bolagsverket@bolagsverket.se Auris står under 
tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 
Stockholm, tel. 08 - 408 980 00 www.fi.se e-post 
finansinspektionen@fi.se 

2.  Uppdraget

2.1  Auris tillhandahåller 
Försäkringsdistribution i enlighet med 
dessa allmänna villkor till kunden (”Kunden”). 

2.2  Kunden är införstådd med att investeringar i 
finansiella instrument är förenade med risk för 
förlust. Det investerade kapitalet kan såväl öka som 
minska i värde och det är inte säkert att kunde får 
tillbaka hela det insatta kapitalet. Värdet på 
finansiella instrument är beroende av 
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utvecklingen på de finansiella marknaderna. 
Historisk värdeutveckling är inte någon garanti för 
framtida avkastning. 

2.3  Auris använder inte alla bolag i marknaden vid 
råd om vilket bolag som skall användas vid 
teckning av nya försäkringar. Någon opartisk 
analys sker därför inte, utan råden är avgränsade 
till i princip ett urval av försäkringsbolag. Aktuell 
lista på samarbetspartners finns på Auris hemsida 
www.aurisfop.se 

3. Kundens åtaganden

3.1  Försäkringsdistributionen bygger på de 
uppgifter som Kunden har lämnat och resultatet 
av Försäkringsdistributionen kan påverkas om 
Kunden valt att avstå från att lämna vissa av de 
efterfrågade uppgifterna. 

3.2  Kunden åtar sig att lämnade uppgifter av 
betydelse är riktiga och förbinder sig att utan 
dröjsmål anmäla förändringar till Auris i detta 
avseende. 

3.3  Om Auris anser att viss produkt eller tjänst 
inte passar kunden, skall kunden underrättas om 
så är fallet. 

4. Information till kunden om
försäkrings- och placeringsförslag

4.1  Auris skall lämna information till Kunden om de 
försäkringar och placeringar, innefattande risker 
som är förenade med de försäkringar och 
finansiella instrument som rekommenderats samt 
aktuella priser och avgifter. Vidare skall Auris 
lämna förköpsinformation till Kunden innan 
Försäkringsdistributionen sker.

5. Personuppgifter

5.1  Personuppgiftsansvarig är Auris. Auris 
behandlar personuppgifter på laglig grund för att 
kunna fullgöra åtaganden gentemot Kunden samt 
efterleva lag. Kunden har rätt att efter skriftlig

 begäran en gång per år kostnadsfritt ta del av de 
personuppgifter som behandlas avseende Kunden. 
Kunden har även rätt att begära rättelse av de 
personuppgifter som rör Kunden. Personuppgifter 
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 
(2016/679/EG). 

6. Ersättning

6.1  Auris erhåller ersättning för Uppdraget antingen 
genom arvode från Kunden som avtalas särskilt 
med Kunden vid varje enskilt fall eller genom 
ersättning från försäkringsbolag och fondbolag, 
som redovisas för Kunden vid tillfället för 
Försäkringsdistributionen. 

6.2   Enligt lagen om försäkringsdistribution ska 
förmedlaren informera kunden om vilken ersättning 
förmedlaren erhåller vid Försäkringsdistributionen. 
Att erhålla ersättning i förhållande till den produkt 
som förmedlas eller rekommenderas kan innebära 
en intressekonflikt vid val av produkt. Det är därför 
viktigt att tydligt informera om vilken ersättning som 
utgår och på vilket sätt ersättningen beräknas vid 
Försäkringsdistributionen. En redogörelse av 
ersättningarna återfinns även i Auris 
förköpsinformation. 

http://www.aurisfop.se/
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7. Åtgärder mot penningtvätt
och terroristfinansiering

7.1  När ett affärsförhållande inleds är Auris, i 
enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldigt 
att kontrollera Kundens identitet och ställa frågor till 
Kunden rörande Kundens privata och ekonomiska 
förhållanden för att kunna göra en bedömning av 
risken för att Auris tjänster utnyttjas för penningtvätt 
och/eller finansiering av terrorism. 

Om Auris inte kan kontrollera Kundens identitet 
eller om Kunden inte kan lämna en tillfredsställande 
förklaring till varför Kunden vill få en viss tjänst 
utförd får Auris inte utföra den aktuella tjänsten. 

8. Intressekonflikter
8.1 Auris tillhandahåller ett utbud av finansiella
tjänster där olika verksamheter ingår. Detta innebär
att intressekonflikter kan förekomma. Med
intressekonflikter avses intressekonflikter dels
mellan Auris, inklusive ledning, styrelse, personal,
dess ägare m.fl., och kunder, dels intressekonflikter
mellan olika kunder. Vidare avses intressekonflikter
mellan olika verksamheter inom Auris. Auris har
identifierat de områden där potentiella
intressekonflikter kan uppkomma.

I Auris instruktion för hantering av intressekonflikter 
beskrivs de potentiella intressekonflikter som har 
identifierats samt hur de ska hanteras och undvikas 
för att förhindra att kundernas intressen påverkas 
negativt. Förmedlarna och Auris övriga anställda 
ska alltid i första hand tillvarata kundens intressen. 
På kundens begäran tillhandahåller Auris närmare 
uppgifter om riktlinjerna.

8.2 I Auris instruktion för intressekonflikter behandlas 
även mottagande av ersättning i samband med 
tillhandahållande av produkter och tjänster. 
Intressekonflikten ifråga innebär att Auris får ersättning 
från bolag som tillhandahåller produkter som 
försäkringsdistributören kan rekommendera och/eller 
distribuera till Kunden och som Kunden väljer att 
använda. 
Denna intressekonflikt hanteras enligt följande: 

- Innan några råd lämnas till Kunden skall

rådgivaren upplysa Kunden att distributionen inte
baseras på en opartisk analys samt erhålla
Förköpsinformationen, innefattande beskrivning av
Auris, dess verksamhet och ägare, information
över samtliga ersättningar som Auris kan komma

att ta emot vid upphandling av rekommenderade

och/eller distribuerade produkter och/eller tjänster

samt vilka försäkringsbolag och fondbolag Auris

samarbetar med.
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- Distributören skall alltid rekommendera en
produkt eller tjänst som är lämplig för Kunden
utifrån Kundens kunskap och erfarenhet,
ekonomisk situation, riskvilja och mål med
investeringen. Distributören skall även, såväl
muntligt som skriftligt, motivera för Kunden
varför den rekommenderade produkten och/
eller tjänsten anses vara lämplig.

- Distributören skall ge Kunden skriftlig
information om den ersättning Auris erhåller
vid distributionen av produkten och/eller
tjänsten. Den ersättning som Auris erhåller
initialt och under det första året skall
redovisas i kronor. Den ersättning som Auris
erhåller därefter skall redovisas i procent.

- För att undanröja incitament för förmedlaren
att lämna rådgivning om vissa fonder från
visst bolag inom ramen för försäkring, gäller
följande. Auris har samarbetsavtal med ett
antal försäkringsbolag enligt gällande
förköpsinformation. Förmedlaren har endast
fast lön.

- Auris gör stickprov för att kontrollera om
förmedlaren har lämnat råd till Kunden enligt
vad som bedöms vara lämpligt för Kunden.
Om kontrollen visar att förmedlaren inte har
gjort det, kan förmedlaren förlora licensen
och/eller bli uppsagd.

- Samtliga anställda är skyldiga att följa dessa
riktlinjer.

9. Behovs- och lämplighetsbedömning

9.1  För att uppfylla lagens krav och för att kunna 
erbjuda individuellt anpassad 
Försäkringsdistribution bedömer Auris om en 
produkt eller tjänst är lämplig och uppfyller 
kundens behov. Auris inhämtar nödvändig 
information om kundens ekonomiska situation,

 kunskap och erfarenhet av den aktuella produkten/
tjänsten, syfte med placeringen samt vilken risk 
kunden är beredd att ta samt vilken 
placeringshorisont som är aktuell så att Auris ska 
kunna rekommendera kunden den produkt som är 
lämplig i det enskilda fallet. 

All individuellt anpassad Försäkringsdistribution sker 
på grundval av de uppgifter som kunden lämnat om 
sig själv. Det är därför lämpligt att kunden löpande 
informerar Auris om eventuella förändringar som 
skett. 

Dokumentationen av behovs- eller 
lämplighetsbedömningen sker genom ett eller flera 
dokument som kunden får ta del av efter genomförd 
bedömning. 
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10.Begränsning av Auris ansvar

10.1  Varken Auris eller Auris anställda är 
ansvariga för skada som beror på svenskt eller 
utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, 
bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet i fråga om 
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 
Auris själva är föremål för eller vidtar sådan 
konfliktåtgärd. 
Auris eller deras anställda ansvarar inte heller för 
Kundens förluster, om inte Auris eller deras 
anställda har förfarit grovt oaktsamt eller 
uppsåtligt vid Försäkringsdistributionen. 

10.2  Varken Auris eller deras anställda ansvarar i 
något fall för indirekt skada såvida inte den 
indirekta skadan har orsakats av grov vårdslöshet. 

10.3 V arken Auris eller deras anställda är 
ansvariga för skada som orsakats av svensk eller 
utländsk handelsplats, depåförande institut, 
central värdepappersförvarare, 
clearingorganisation, eller andra som 
tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte 
heller av uppdragstagare som Auris med tillbörlig 
omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. 

10.4  Föreligger hinder för Auris, på grund av 
omständighet som anges i denna punkt 10, att helt 
eller delvis genomföra Försäkringsdistribution eller 

på annat sätt utföra uppdraget får sådan åtgärd 
uppskjutas till dess hindret har upphört. 

10.5  Auris förmedlar vanligtvis kontakten mellan 
Kunden och en annan tjänsteleverantör av 
finansiella tjänster. Auris kan då för kundens 
räkning komma att vidarebefordra handlingar och 
andra  uppgifter till tjänsteleverantören för att detta 
institut ska kunna påbörja utförandet av sina 
tjänster för kundens räkning. För undvikande av 
missförstånd vill Auris klargöra följande: 

Auris tar inte något ansvar för: 

- Det sätt på vilket en tjänsteleverantör utför sin
tjänst mot Kunden, trots att Auris kan ha
förmedlat en kontakt med tjänsteleverantören
och biträtt Kunden med översändande av
handlingar etc.

- Att bevaka att en tjänsteleverantör utför sin
tjänst för kundens räkning.

- Att självständigt bevaka utvecklingen av de
placeringar som Kunden har hos en extern
tjänsteleverantör. Det gäller såväl före den
tidpunkt som en tjänsteleverantör påbörjar
utförandet av en tjänst som efter denna
tidpunkt.
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11.Kommunikation och meddelanden

11.1  Parterna har kommit överens om att 
kommunikation enligt dessa villkor skall ske på 
svenska, per post, per elektronisk post, per telefon 
eller på Auris hemsida. Kunden skall informera 
Auris om ändrad adress eller andra 
omständigheter som kunden insett eller bort inse 
kan ha påverkan på Auris möjligheter att fullfölja 
sitt uppdrag enligt dessa villkor. 

11.2   Meddelande som avsänts av Auris med 
rekommenderat brev eller vanligt brev skall anses 
ha nått Kunden senast femte bankdagen efter 
avsändandet, om brevet sänts till en av Kunden 
angiven adress. 

11.3   Meddelande genom telefax, e-post eller 
annan elektronisk kommunikation skall anses ha 
kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det 
sänts till det av Kunden uppgivna faxnumret eller 
en av Kunden uppgiven e-postadress. 

11.4  Meddelande från Kunden till Auris skall ställas 
till den adress som anges i dessa allmänna villkor, 
såvida Auris inte begärt svar till annan adress. 
Meddelande från Kunden skall anses ha kommit 
Auris tillhanda den bankdag meddelandet kommit 
fram till nämnda adress. 

12. Klagomål

12.1 Om Kunden skulle vara missnöjd med en 
tjänst som Auris har tillhandahållit skall Kunden 
inkomma med en skriftlig redogörelse till Auris 
klagomålsansvarige avseende de omständigheter 
och eller det handlande som föranlett klagomålet. 
Kunden bör även skicka med relevanta handlingar 
(kopior) samt namnge den/de förmedlare som 
Kunden har haft kontakt med. Skrivelsen skickas 
till Auris Försäkring och Pension AB, Box 3004, 
200 22 Malmö. Auris kommer att behandla 
Kundens ärende snarast möjligt. 

Om Auris bedömer att inte kunna klarlägga, utreda 
och besvara klagomålet inom 14 dagar från att det 
skrivelsen inkommit till Auris, kommer Auris att 
underrätta vederbörande skriftligen med angivande 
av ungefärlig tid inom vilken Kunden kan förväntas 
erhålla ett svar. Auris målsättning är att samtliga 
klagomål skall behandlas på ett snabbt, effektivt och 
kundvänligt sätt. 

12.2  Om Kunden önskar en extern vägledning i ett 
klagomål kan Kunden vända sig till 
Konsumenternas Bankbyrå 
(www.konsumentbankbyran.se), Konsumenternas 
försäkringsbyrå 
(www.konsumenternasforsakringsbyra.se), 
Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) eller 
konsumentvägledningen i Kundens kommun. Om 
Kunden vill få sitt ärende prövat externt kan denne 
vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller 
till allmän domstol. 

13. Giltighetstid, uppsägning och
ändring av villkoren

13.1 Villkoren gäller tills vidare 

13.2 Auris har rätt att ändra bestämmelser i dessa 
allmänna villkor. Väsentliga ändringar har verkan 
gentemot Kunden från och med trettionde 
kalenderdagen efter det att Kunden enligt dessa 
villkor skall anses ha mottagit meddelande om 
ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har 
Kunden rätt att inom ovan nämnda tid säga upp 
dessa allmänna villkor. 

14. Tillämplig lag och forum

14.1 På detta avtal skall svensk lag tillämpas. Tvist i 
anledning av detta avtal avgörs vid allmän 
domstol i Sverige. 

http://www.konsumentbankbyran.se/
http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se/
http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se/
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