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Information om Brocc
Här lämnas information om försäkringsförmedlingen

Brocc är anknuten försäkringsförmdelare
Brocc AB, 556983–3204, är anknuten försäkringsförmedlare till
AmTrust International Underwriters DAC. Detta innebär att AmTrust
har kontrollerat att Brocc och deras försäkringsförmedlare uppfyller
alla legala krav för att få bedriva försäkringsförmedling. Om du vill
kontrollera en viss förmedlare, kontakta AmTrust Nordic AB på
telefonnummer 08-440 38 00. Brocc är registrerat hos Bolagsverket.
Verksamheten övervakas dock av Finansinspektionen som är
tillsynsmyndighet för anknutna försäkringsförmedlare.
Broccs tillstånd innebär att Brocc och deras försäkringsförmedlare
får förmedla följande skadeförsäkringar:
Klass 16 Annan förmögenhetsskada
Brocc har ett avtal med AmTrust som innebär att Brocc endast
förmedlar försäkringar för AmTrusts. Brocc ägs dock inte till någon
del av AmTrust.
AmTrust ansvarar för ren förmögenhetsskada som Brocc eventuellt
orsakar sin kund eller någon annan som härleder sin rätt från
kunden i samband med försäkringsförmedling.
När Brocc förmedlar försäkringar erhåller bolaget ersättning. För
förmedling av försäkringen Låneskydd erhåller Brocc ersättning med
60% av inbetald försäkringspremie och AmTrust 40 %. Brocc har
inte rätt att erhålla högre ersättning från AmTrust om summan av
premier som betalats överstiger en viss summa. Parterna har
emellertid kommit överens om en vinstdelningsmodell. Andelen är
50% av eventuellt överskjutande vinst och är endast berättigat om
nettopremien (AmTrust-premie) överstiger 1,5 mkr per kalenderår.
Överskjutande vinst är 70% av AmTrust-premien per kalenderår
minus alla skadekostnader som uppkommit under det året.
Om du som kund vill framföra klagomål mot Brocc rörande
förmedling av försäkring, vänligen kontakta kundservice@Brocc.se.
Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.
Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska
utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett
enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras
snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den
klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen
av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma. Du som är
konsument kan även få hjälp av Konsumenternas Försäkringsbyrå,
www.konsumenternas.se eller hos din kommunala
konsumentrådgivning.
Om en tvist uppstår mellan dig och Brocc kan denna prövas av
svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna
reklamationsnämnden.
Information om dina personuppgifter
Brocc behandlar dina personuppgifter i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter (GDPR). Brocc värnar om din personliga integritet och
eftersträvar alltid en hög skyddsnivå̊ av din personliga integritet. Du
kan läsa mer i Broccs integritetspolicy om hur Brocc behandlar dina
personuppgifter, dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter

gällande. För att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas,
ar det viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och
känner dig trygg med Broccs behandling av dina personuppgifter
innan du använder tjänsten.
Kontaktuppgifter
Brocc, Biblioteksgatan 8, 111 46 Stockholm, telefon 08-501 215 80,
e-post help@brocc.se.
AmTrust International Underwriters DAC, 6–8 College Green, Dublin
2, D02 VP48, Irland.
AmTrust Nordic AB är generalagent för AmTrust International
Underwriters DAC och företräder bolaget i Sverige. AmTrust Nordic
kontaktas på Hamngatan 11, 111 47 Stockholm eller på 08-440 38
00.
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00,
www.fi.se finansinspektionen@fi.se.
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se
bolagsverket@bolagsverket.se.

