INFORMATION OM TECKNANDE AV FÖRSÄKRING
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Alandia Försäkring Abp och på tecknade och marknadsföring av försäkringar
tillämpas finsk lag.
Alandia Försäkring Abp
Ålandsvägen 31 (PB 121), 22100 MARIEHAMN
Telefon: +358 18 29 000, Fax: +358 18 29 661
E-post: info@alandia.fi
Organisations nr. (Sverige) 502049 - 4224
FO-nummer (Finland): 0145065-2, hemort Mariehamn
www.alandia.com
Offentliga register
Alandia Försäkring Abp har införts i följande offentliga register som ingår i patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem www.ytj.fi: Handelsregistret, Skatteförvaltningen, Förskottsuppbördsregistret, Registret över mervärdesskattepliktiga,
Arbetsgivarregistret samt Registret över försäkringspremieskattskyldiga.
Distansförsäljning
Med distansförsäljning avses tecknande av försäkring över internet, per telefon eller med hjälp av
något annat distanshjälpmedel utan personligt möte mellan försäkringstagaren och försäkringsbolagets representant.
Ångerrätt
Om ångerrätten vid distansavtal tillämpas kapitel 6 a i konsumentskyddslagen. Som försäkringstagaren har du rätt att när som helst säga upp din försäkring att upphöra under försäkringsperioden.
Uppsägningen skall ske skriftligen för att vara giltig. Alandia Försäkring Abp uppbär försäkringspremie
för den tid försäkringen varit i kraft och försäkringsbolaget burit risken. Uppsägningsrätten gäller
inte tidsbestämda försäkringar som är kortare än 30 dagar.
Tillsynsmyndighet
Alandia Försäkring Abp:s tillsynsmyndighet är:
Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 HELSINGFORS
Tel. 010 831 51, E-post: kirjaamo@finanssivalvonta.fi
Information om rättsmedel
I samband med ersättningsbeslut, eller andra beslut som gäller försäkringar, som ges av Alandia
Försäkring Abp ges alltid information om möjliga rättsmedel.
Ett nytt forum för behandling av tvister på nätet har möjliggjorts inom EU 15.2.2016.
Forumet går under namnet ODR-plattformen. ODR-plattformen är en kanal för att hänskjuta ett
tvistemål till behandling av en ADR-aktör (ett opartiskt tvistlösningsorgan t.ex. konsumenttvistenämnden). Länken till EU-kommissionens ”onlineplattform” är: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Närmare upplysningar om när och på vilket sätt ett ärende kan hänskjutas till domstol, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Allmänna reklamationsnämnden eller till något annat motsvarande organ
för inforbehandling finns i broschyren och på vår hemsida: alandia.se/juridiskt meddelande
Alandia Försäkring Abp:s servicespråk i distansförsäljningen är svenska.
Avtalsvillkoren och information om dem tillhandahålls på svenska.
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