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INFORMATION OM LENDIFY SÅSOM ANKNUTEN 

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE TILL AMTRUST  

Tillstånd och tillsyn 

Lendify AB (publ), 556968–1744 (”Bolaget ”) är en anknuten försäkringsförmedlare un-
der tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan – som distribuerar lå-
neskydd inom sakförsäkringsklass allmän förmögenhetsskada. Bolaget får inte för 
AmTrust International DAC förmedla andra försäkringar eller försäkringsklasser än de för-
säkringar och försäkringsklasser som nämnts ovan. Bolaget är registrerat hos Bolagsver-
ket. Bolagets tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan. 
Vidare står Bolaget under tillsyn av Konsumentverket, se kontaktuppgifter nedan, avse-
ende marknadsföring och reklam.  

Kontroll av anställda 

De anställa som har rätt att distribuera försäkringar för AmTrust International Underwri-
ters DAC räkning samt vilka försäkringar dessa får förmedla kan kontrolleras hos AmTrust 
Nordic AB och Bolagsverket, se kontaktuppgifter nedan. AmTrust Nordic AB är generala-
gent i Sverige för AmTrust International Underwriters DAC, det försäkringsbolag till vilket 
Bolaget är anknuten försäkringsförmedlare. 

Annan verksamhet 

Utöver tillstånd som anknuten försäkringsförmedlare innehar Bolaget även tillstånd som 
betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. 

Vägledning 

Du som är konsument kan även få vägledning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå 
samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din 
kommunala konsumentrådgivning. 

Klagomål 

Om du som kund vill framföra klagomål mot Bolaget rörande distribution av försäkring, 
vänligen kontakta Vincent Kolb, som är klagomålsansvarig på 020-20 30 40 eller via brev 
ställt till Bolaget, adress: Lendify AB Att: Klagomålsansvarig, Hovslagargatan 5, 111 48 
Stockholm alternativt via webbformulär: https://lendify.se/om-oss/klagomal 

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Bolaget kommer att hantera eventuella kla-
gomål med tillbörlig omsorg. Klagomål kommer att behandlas effektivt och på ett omsorgs-
fullt sätt. Klagomålet kommer besvaras snarast och om Bolaget inte kan besvara ett klago-
mål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till Bolaget kommer Bolaget att kon-
takta dig och förklara orsaken till detta samt informera om när Bolaget kan förväntas 
lämna ett svar.  

https://lendify.se/om-oss/klagomal


 

 

2 (3) 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. 

Ansvar för ren förmögenhetsskada 

Då Bolaget är anknuten försäkringsförmedlare till AmTrust International Underwriters 
DAC  är detta bolag ansvarig för ren förmögenhetsskada enligt 4 kap 16 § lag (2018:1219) 
om försäkringsdistribution (”FDL”) om Bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosät-
ter sina skyldigheter enligt 4 kap 1 § FDL vid distribution av AmTrust International Under-
writers DAC  försäkringar och detta orsakar dig skada. Om du som kund önskar rikta ett 
sådant krav, vänligen kontakta AmTrust Nordic AB, se kontaktuppgifter nedan. 

Kvalificerat innehav 

Bolaget ägs inte till någon del av något försäkringsbolag och Bolaget innehar inte heller nå-
gon ägarandel i något försäkringsbolag.  

Grund för distributionen 

Bolaget utför inte någon opartisk och personlig analys. Bolaget distribuerar istället försäk-
ringar från nedanstående försäkringsföretag utan att göra någon opartisk och personlig 
analys. 

Bolaget förmedlar följande typer av försäkringsprodukter: 

• Låneskydd 

Bolaget förmedlar försäkringar från följande försäkringsföretag: 

• AmTrust International Underwriters DAC  

Intressekonflikter 

För att kunderna ska kunna känna sig helt trygga med har Bolaget riktlinjer för undvi-
kande av intressekonflikter upprättats. Syftet är att du som kund inte ska kunna drabbas 
negativt av en intressekonflikt.  

Pris- och ersättningsinformation 

Lendify AB erhåller ersättning med maximalt 54,55% av inbetald försäkringspremie. An-
ställda inom Bolagets försäkringsdistribution erhåller endast en fast ersättning i förhål-
lande till den försäkringsdistribution de utför. Ingen rörlig ersättning till anställda kopplad 
till försäkringsdistribution förekommer på Bolaget. 

Kontaktuppgifter Bolaget 

Lendify AB  
Hovslagargatan 5 
111 48 Stockholm  
Email: hello@lendify.se 
Telefon: 020-20 30 40 
 

 



 

 

3 (3) Kontaktuppgifter AmTrust Nordic AB 

AmTrust Nordic AB  
Hamngatan 11 
111 47 Stockholm,  
Telefon: 08-440 38 20  
www.amtrustnordic.com 
 

Kontaktuppgifter myndigheter 

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  

Konsumentverket 

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