
Identitet
Ikano Bank AB (publ), org. nr 516406-0922, (”Ikano Bank”) är en svensk bank med huvudkontor i Malmö. 
Adress: Box 31066, 200 49 Malmö, telefon: 010-330 00 03, webbadress: www.ikanobank.se.

Anknuten försäkringsförmedlare
Ikano Bank samarbetar med ett begränsat antal försäkringsföretag om förmedling av 
försäkringsföretagens försäkringar i Sverige. Ikano Bank är registrerad hos Bolagsverket som anknuten 
försäkringsförmedlare till nedanstående försäkringsföretag. Nedan framgår även information om pris för 
förmedlingen och eventuella provisioner.

Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB
Ikano Bank erhåller en ersättning i form av en procentuell andel av inbetald premie. Ersättningen från 
Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB uppgår till ett belopp motsvarande 20 procent av 
försäkringspremien.

BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB
Ikano Bank erhåller en ersättning i form av en procentuell andel av inbetald premie. Ersättningen från 
BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB uppgår till ett belopp 
motsvarande 20 procent av försäkringspremien.

Kvalificerat innehav
Ikano Bank, Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB ingår i samma företagsgrupp och har 
gemensamt moderbolag. Ikano Bank har inte något kvalificerat innehav i BNP Paribas Cardif Försäkring 
AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Inte heller föreligger omvända ägarförhållanden.

Information om försäkringsgivarna 
Ovan nämnda försäkringsgivare är registrerade hos Bolagsverket och står under svenska 
Finansinspektionens tillsyn. Försäkringsavtalet och marknadsföringen följer svensk rätt. 
Försäkringsgivarna har erforderlig ansvarsförsäkring och ansvarar för förmögenhetsskada som kan 
drabba kund, försäkringsgivare eller annan på grund av att försäkringsförmedlaren i sin 
försäkringsförmedlingsverksamhet åsidosätter sin skyldighet att tillämpa god försäkringsförmedlings sed.

Tillsyn
Ikano Bank står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Telefon 08-787 80 00, 
www.fi.se.

Klagomålsrutin
För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Om du av någon 
anledning inte är nöjd med hur vi har hanterat ett ärende ber vi att du hör av dig så snart som möjligt till 
oss. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare som du haft kontakt med 
angående det ärende som klagomålet gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå 
vidare genom att skriftligen kontakta den centralt klagomålsansvarige i banken. Bifoga kopior på 
relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare du haft kontakt med i ärendet, samt när 
dessa kontakter skett. Skicka ditt brev till: 

Ikano Bank AB (publ), Klagomålsansvarig, Box 21066, 200 21 Malmö

Det går också bra att skicka klagomål via e-post till: klagomalprivat@ikano.se

Allmän vägledning om klagomål kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och 
Konsumenternas försäkringsbyrå samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Tvistlösning
Vid eventuell tvist finns möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som är en 
nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan 
till nämnden ska vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och 
tidsgränser. Det är även möjligt att använda EU-kommissionens europeiska plattform för tvistlösning 
online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till 
allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.
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