
 
 

Exit Solution Försäkring AB´s allmänna villkor avseende försäkringsförmedlingstjänster. 

1. Parter 

Avtalspartner är Exit Solution Försäkring AB, 556893-5810, här kallad Exit och Kunden. 

Exit Solution Försäkring AB 556893-5810 

Box 9056 

400 92 GÖTEBORG 

 

2. Uppdraget samt fullmakt 

Exit biträder Kunden med skötsel av skadeförsäkringar. Exit skall utföra sitt uppdrag 

omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsförmedlingssed i enlighet med Lagen om 

försäkringsdistribution (2018:1219). Exit bistår vid skador om så önskas. En förutsättning för 

att Exit skall kunna fullgöra sitt uppdrag är att det finns ett gällande 

Försäkringsförmedlaruppdrag. Ändringar av gällande försäkringsskydd eller nyteckning sker 

alltid i samförstånd med kunden. 

 

3. Underlag och uppgifter 

Kunden skall förse Exit med begärda uppgifter och underlag för genomförandet av 

försäkringsuppdraget. 

Kunden skall vid förändring av rörelsen som ex. 

• Ändring i verksamheten 

• Ändringar av varulager eller värde på maskinerier/inventarier 

• Ny eller byte av försäkringslokal 

• Ändring av eventuell fastighets ytor mm 

• Köp eller bildande av nytt bolag 

• Ny geografisk omfattning av verksamheten/försäkringen 

snarast underrätta och tillhandahålla Exit underlag för fastställande av nytt 

försäkringsbehov så att Kunden blir rätt försäkrad. Kunden skall se till att gällande 

inbrottsskydd samt larmkrav är uppfyllt enligt de krav som framgår i försäkringen.    

 

4. Sekretess 

Exit förbinder sig att inte obehörigen röja uppgift vare sig muntligen eller genom att handling 

lämnas ut – till tredje man om uppdraget eller om kundens ekonomiska, administrativa, drift 

eller affärsmässiga förhållanden, vilka kan betraktas som konfidentiella uppgifter. 

 

5. Premiebetalning/Försäkringsskydd/Inbrottsskydd 

Kunden skall ta del av försäkringsbreven/villkoren samt se till att premien erläggs i god tid, så 

att den är mottagaren tillhanda senast på angiven förfallodag. Vid dröjsmål med 

premiebetalningen upphör försäkringsskyddet omedelbart att gälla för Kunden. Kunden skall 

även tillse att gällande inbrottsskydd är uppfyllt enligt gällande text/villkor i 

försäkringsbrevet. 

 



 
 

6. Begränsning i ersättningsskyldigheten 

Exit har en ansvarsförsäkring tecknad hos Argo Global SE via Nordeuropa Försäkring som 

täcker skadeståndsskyldighet som Exit kan ådra sig i samband med en försäkringsförmedling. 

Den högsta ersättningen som kan utbetalas per skada är 1 250 618 EUR eller 2 501 236 EUR 

per år. Skada skall anmälas till Exit snarast, dock senast 3 månader efter den blivit känd. 

 

7. Ersättning för tjänsterna 

Om inget annat avtalats ersätts Exit för uppdraget genom provision. Provisionen hanteras i 

de flesta fall av försäkringsbolagen och är en specificerad del av premien. I de fall Exit inte 

erhåller någon provision från försäkringsbolaget (s.k. nettopremie) fakturerar Exit 

motsvarande provision separat till Kunden. Provisionen beräknas normalt såsom en viss 

procent av försäkringens premie och varierar mellan 5-15% beroende av försäkringsform. ( 

motor, transport, företagsförsäkring m.fl. )  

 

8. Tillsyn/Registrering/Klagomålshantering/Tvist/Skada/ 

• Exit lyder under tillsynsmyndigheten Finansinspektionens tillstånd. 

• Exit är registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. 

• Exit samt förmedlare är registrerade hos Insuresec 

• Klagomålsansvarig på Exit är Anders Hedberg, info@exitforsakring.se  Klagomål 

besvaras normalt inom 14 dagar. 

• Tvist rörande utfört uppdrag eller rörande detta avtal skall avgöras i Svensk Domstol. 

• För det fall kunden har krav på ersättning pga. felaktigt utfört uppdrag skall kravet 

utan oskäligt uppehåll, dock senast inom tre månader efter det att felet 

uppmärksammats av kunden, meddela Exit. Försummas detta är talesrätten förlorad. 

Skada som framställs mot Exit kan också anmälas direkt till försäkringsbolaget: 

 

Argo Global SE via Nordeuropa Försäkring 

Nordic Loss Adjusting AB  

Tel. 08-411 11 60 

 

9. Etiska Regler 

Exit följer de etiska reglerna enligt FFFS 1998:22 
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10. GDPR 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning 

som gäller per 2018-05-25 och ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att kunna 

fullgöra Exits uppdrag som försäkringsförmedlare behöver Exit ibland inhämta, bearbeta och 

utlämna personuppgifter rörande Kund. Exit kan bl.a. inhämta uppgifter från Kund, 

försäkringsgivare, försäkringsadministratörer och myndigheter.  

 

De personuppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, 

telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter 

kan vara nödvändiga för att Exit ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kund samt för 

att Exit ska kunna nå Kund med aktuell information om andra produkter och tjänster. 

Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att 

kunna fullgöra Exits uppdrag, t.ex. försäkringsgivare. Vänligen ta del av vår Integritetspolicy i 

enlighet med GDPR på vår hemsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


