INFORMATION OM
FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING

Förmedling av försäkring
Greater Than AB ger ut produkten Enerfy som består av en Plug-in (hårdvara), ett antal
tjänster för den uppkopplade bilen och försäkringsförmedling av en bilförsäkring i
samarbete med försäkringsgivaren Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S
Danmark. Du har rätt att få denna information enligt lagen om försäkringsförmedling och
lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Försäkringsförmedlare är Greater
Than AB, 55695-2885, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, telefon: 08-55593200, epost: info@greaterthan.eu. Greater Than AB ägs inte av något försäkringsbolag och är
inte heller ägare av något försäkringsbolag. Greater Than har genom avtal åtagit sig att
förmedla försäkringar uteslutande från Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S
Danmark i Sverige
Uppsägning av försäkringsavtal
Vid byte till en försäkring hos Greater Than AB måste du själv säga upp ditt gamla
försäkringsavtal.
Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler omfattas inte försäkringar
med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre av ångerrätten. Försäkringen har
dock inte någon bindningstid, så att du kan säga upp försäkringen när som helst.
Personuppgifter (PUL)
Vänligen läs vår Integritetspolicy.
Priser & Betalning
Greater Than samarbetar med PayEx och genom dem erbjuder vi kort som
betalningslösning. PayEx krypterar all känslig kortdata så att ingen obehörig får tillgång
till uppgifterna. Vid köp fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVC-kod hos PayEx. Du
kan också komma att behöva verifiera ditt kortköp hos din kortutgivare med Verified by
VISA eller MasterCard SecureCode.
Eftersom du betalar via löpande betalningar från ditt kort ska du se till att ha täckning på
kontot senast dagen före varje betalningsperiods utgång. Om du inte har täckning på
kontot, eller låter bli att uppdatera kortnummer som löpt ut, har Greater Than rätt att
göra ytterligare dragningsförsök eller dra två månadsbetalningar vid nästa tillfälle.
Moderna Försäkringar kan också ha rätt att säga upp försäkringen. Försäkringsgivaren
har rätt att justera premien i samband med förnyelse av försäkringen. Du kommer i så
fall att informeras innan priset träder i kraft.
Förmedlingsprovision
Försäkringsbolaget Moderna Försäkringar betalar till Greater Than AB
förmedlingsprovision som baseras på den inbetalda försäkringspremien. Greater Than
AB erhåller i genomsnitt cirka 20 procent av inbetalda premier. Om du avslutar
försäkringen inom 14 dagar erhåller Greater Than AB ingen provision för den
förmedlade försäkringen. Har du frågor gällande vår ersättning, till exempel hur mycket
ersättning vi fått för just din försäkring, kan du maila info@greaterthan.eu.

Om vi inte är överens – klagomål och tvist
Vi vill självklart ha nöjda kunder och prioriterar därför alltid dialogen med dig som kund.
Har du klagomål på förmedlingen kan du alltid kontakta Greater Than AB via e-post:
info@greaterthan.eu. För att vi ska kunna ge dig den bästa och snabbaste servicen ber
vi dig att ange namn och eventuellt försäkringsnummer. Är du inte nöjd med vårt beslut
kan du begära en förnyad prövning av ditt ärende som du behandlas av Greater Than
AB:s klagomålskommitté som lämnar ett slutligt beslut i ärendet. Du kan även vid
klagomål kontakta Allmänna Reklamationsnämnden, Konsumenternas Försäkringsbyrå,
Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller allmän domstol.
Klagomålsansvarig hos Greater Than AB är Liselott Johansson.
Tillstånd och tillsyn
Greater Than AB står under tillsyn av Finansinspektionen som registrerad
försäkringsförmedlare. För information rörande tillsyn samt information om förmedlares
behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:
Finansinspektionen
BOX 6750
113 85 Stockholm
Tel: 08 – 78 78 000
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se
Greater Than AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står
under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser bilförsäkringar. Greater Thans
registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se
Ansvarsförsäkring
Greater Than AB innehar ansvarsförsäkring hos Chubb & Son genom HM Risk Group
(Six Bevis Marks, First floor, London, United Kingdom EC3A 7BA, telefon: +1
512.827.9896). Krav riktade mot Greater Than kan riktas direkt mot försäkringsgivare
för de fall där ersättning inte har utgått från Greater Than. Ett sådant krav riktas till HM
Risk Group inom 180 dagar från att kravet uppstod. Den högsta ersättningen som kan
betalas ut för en enskild skada uppgår till 1 250 618 EUR. Under ett år kan ersättning
för skador uppgå till som mest 2 501 236 EUR.
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