
Förköpsinformation om Lassie AB 

Tillstånd och tillsyn
Lassie AB (Bolaget) är en försäkringsförmedlare som specialiserad på djurförsäkringar med 
tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan. Bolaget har rätt 
att förmedla försäkringar i följande försäkringsklasser:

• Olycksfallsförsäkring
• Annan sakskada
• Allmän ansvarighet
• Annan förmögenhetsskada
• Rättsskydd
• Assistans 

Vidare är Bolaget registrerat hos Bolagsverket. Bolagets tillstånd kan kontrolleras i Bo-
lagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan. Bolaget står även under tillsyn av Kon-
sumentverket, se kontaktuppgifter nedan, avseende marknadsföring och reklam. 

Att anställda försäkringsförmedlare hos Bolaget har rätt att distribuera försäkringar samt vilk-
en typ av försäkringar det gäller kan kontrolleras hos Finansinspektionen. 

Vägledning
Du som är konsument kan få vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Kon-
sumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentrådgivning.

Klagomål
Om du som kund vill framföra klagomål mot Bolaget rörande distribution av försäkring, vänli-
gen kontakta Kristina Hårdänge via mail till klagomal@lassie.se. 

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Bolaget kommer att hantera eventuella klago-
mål med tillbörlig omsorg. 
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 och om 
Bolaget inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till 
Bolaget ska Bolaget kontakta den klagande och förklara orsaken till detta samt informera 
om när Bolaget kan förväntas lämna ett svar. 

Om en tvist uppstår mellan dig och Bolaget kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du 
som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Ansvarsförsäkring
Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för 
ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi 
kan ådra oss mot dig som är kund.



Försäkringen är tecknad hos If Skadeförsäkring AB, (adressuppgifter finner du nedan). Om 
du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets ag-
erande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot If. Om du vill göra anspråk 
på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att du 
märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan 
betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 euro och den högsta 
ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 1 924 560 euro.

Kvalificerat innehav
Bolaget ägs inte till någon del av något försäkringsbolag och Bolaget innehar inte heller 
någon ägarandel i något försäkringsbolag.

Grund för distributionen
Bolaget företräder alltid sina kunder, men utför inte någon opartisk och personlig analys. 
Bolaget lämnar inte någon rådgivning om försäkringarna som distribueras utan utför endast 
en krav- och behovsanalys. 

Bolaget är agent till ETU Forsikring A/S som är ett försäkringsföretag med tillstånd att bed-
riva försäkringsrörelse i Danmark och under tillsyn av Finanstilsynet. Bolaget distribuerar 
därför endast försäkringar från ETU Forsikring A/S. 
ETU Forsikring A/S har anmält gränsöverskridande verksamhet till Sverige, se Finansins-
pektionens hemsida. Finansinspektionen i Sverige ansvarar för viss tillsyn av ETU Forsikring 
A/S, däribland att försäkringsgivaren fullgör sin informationsskyldighet samt andra svenska 
bestämmelser som rör försäkringsgivarens verksamhet i Sverige.  ETU Forsiking A/S kontak-
tuppgifter framgår nedan. 

Pris- och ersättningsinformation
Då Bolaget inte distribuerar försäkring grundad på en opartisk och personlig analys får Bo-
laget ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen inte strider mot god 
försäkringsdistributionssed. Bolaget får ersättning från ETU Forsikring A/S. För att säkerställa 
att ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed har Bolaget tagit fram rik-
tlinjer avseende etik, ersättningar samt en riktlinje avseende god försäkringsdistributions-
sed.

Bolagets ersättning från ETU Forsikring A/S baseras på den totala premievolymen i kombi-
nation med försäkringsaffärens tekniska resultat. 
 

Information om Bolagets behandling av personuppgifter
https://www.lassie.co/se/integritet 

Kontaktuppgifter rörande Bolaget 
Lassie AB
Markvardsgatan 15, 113 53 Stockholm
www.lassie.co 
support@lassie.co



Kontaktuppgifter 

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
08-408 980 00
www.fi.se  
finansinspektionen@fi.se  

Bolagsverket
851 81 Sundsvall 
060-18 40 00 
www.bolagsverket.se 
bolagsverket@bolagsverket.se
 

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
0771-42 33 00
konsumentverket@konsumentverket.se 

Ansvarsförsäkringen
If Skadeförsäkring AB (publ)
Barks väg 15
106 80 Stockholm
0771-43 00 00 
www.if.se

ETU Forsikring A/S
Hærvejen 8
6230 Rødekro
Telefon: 74 72 86 00
info@etuforsikring.dk


