Distansavtalslagen
Distans- och hemförsäljningslagen, kallad Distansavtalslagen (SFS 2005:59) trädde i kraft den 1 april 2005.
Lagen innebär att när du köper finansiella tjänster, såsom försäkring på distans, har du som konsument, innan du tecknar avtal,
rätt till den information du får här.
På distans innebär t ex att du köpt din finansiella tjänst via Internet, via e-post, via vanlig post utan att fysiskt träffa den som säljer
tjänsten.
På försäkringsavtalet skall svensk lagstiftning tillämpas och tvister skall regleras i svenskt forum.
Försäkringen betalas månadsvis samtidigt med aviseringen av krediten och träder i kraft när din betalning av premien kommit oss
tillhanda.
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp ditt försäkringsskydd att upphöra om du varit i dröjsmål med månadspremien. Försäkringsgivarens ansvar under försäkringsperioden upphör att gälla trettio dagar efter det att försäkringsgivaren givit dig meddelande med erinran om premiens förfallodag.
Erbjudandet att ingå försäkringsavtal gäller tills vidare.
Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska.
Enligt lag har du ångerrätt. Ångerrätten är 30 dagar från den dag då avtalet ingås/när din ansökan kommit in till oss.
Ångrar du ditt köp hör du av dig till DNB Finans på bilkundtjanst@dnb.se.
Vid utnyttjande av ångerrätten behöver du inte betala någon premie och har premien debiterats, skall denne återbetalas till dig
efter utnyttjad ångerrätt . Vi tar inga extra avgifter för utnyttjande av ångerrätt eller uppsägning.
▪▪ Försäkringsgivare är Financial Insurance Company -Sweden, svenskregistrerad filial till engelskt bolag med samma namn.
Bolagsverkets organisationsnummer är 516403-3119. I Sverige använder sig filialen av varumärket Genworth Financial, med
adress Box 7439, 103 91 Stockholm, tel 08517 519 00
▪▪ Tillsynsmyndighet är Financial Services Authority i England och Finansinspektionen i Sverige.
▪▪ Vid försäljning av denna försäkring är även Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) gällande.
▪▪ DNB Finans, org nr 516406-0161 105 88 Stockholm, är registrerad som gränsöverskridande försäkringsförmedlare från
Norge för Financial Insurance Company Limited (FICL). Registreringen kan kontrolleras hos Kredittilsynet i Norge, tel +47
22 93 98. Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen i Sverige www.fi.se. DNB Finans innehar den ansvarsförsäkring för ren
förmögenhetsskada som en försäkringsförmedlare måste ha för att utöva försäkringsförmedling.
▪▪ Vid klagomål eller frågor kring försäljningen av försäkringen kan du kontakta DNB Finans kundtjänst bilkundtjanst@dnb.se .
Vidare kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol.
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