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Viktig information avseende ditt försäkringsavtal med DARAG Försäkring AB
(f d Ikano försäkring AB)
Hej
Detta meddelande är till dig som försäkringstagare hos DARAG Försäkring AB (tidigare
IKANO Försäkring AB). Du har eller har tidigare haft en försäkring hos Ikano Försäkring
AB. Ikano Försäkring AB:s ägare sålde 2018-02-19 bolaget till DARAG Group Limited
varefter Ikano Försäkring AB namnändrats till DARAG Försäkring AB.
Du behöver inte agera på detta brev, det är endast avsett som information. Du som
fortfarande har en aktiv försäkring som du betalar premie på, kommer att få ytterligare
information om var du ska betala din premie inom kort. Notera att all försäkringsrelaterad
information nedan vänder sig till försäkringstagare med aktiva försäkringar och/eller
försäkringstagare som har preskriptionstid kvar på sina tidigare försäkringar och/eller
pågående skadeärenden.
Beståndsöverlåtelse
Med verkan från 2018-10-12 har DARAG Försäkring AB, i enlighet med 14 kap.
försäkringsrörelselagen (2010:2043) överlåtit hela sitt försäkringsbestånd till DARAG
Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs AG (DARAG AG), grundat på två
beståndsöverlåtelseavtal daterade 24 juli 2017 och 2 maj 2018.
Anledningen till de ovan angivna beståndsöverlåtelserna är att DARAG Försäkring AB
(tidigare IKANO Försäkring AB) har upphört att teckna nya försäkringar per den 30
september 2017. Avsikten är nu att DARAG Försäkring AB (tidigare IKANO Försäkring
AB) ska ansöka om att få lämna tillbaka sitt tillstånd att bedriva försäkringsrörelse samt
att bolaget ska likvideras efter at tillståndet har lämnats tillbaka.
Angivna
beståndsöverlåtelser
grundas
på
lagbestämmelser
som
tillåter
försäkringsföretag att överlåta försäkringsbestånd till andra försäkringsföretag utan
respektive försäkringstagares samtycke, men endast under förutsättning av regulatoriskt
godkännande.
Följaktligen har angivna beståndsöverlåtelseavtal godkänts av både den svenska
Finansinspektionen och den tyska federala Finansinspektionen (BaFin) genom brev av
den 19 februari 2018 och 22 juni 2018 avseende det första beståndsöverlåtelseavtalet,
och genom brev av den 5 juli 2018 och den 4 oktober 2018 avseende det andra
beståndsöverlåtelseavtalet.
Ny försäkringsgivare
Det faktum att DARAG Försäkring AB (tidigare IKANO Försäkring AB) har överlåtit din
försäkring till DARAG AG innebär att DARAG AG nu är din nya försäkringsgivare.
Emellertid kommer ditt avtalsenliga skydd jämlikt det försäkringsavtal som har överlåtits
till oss genom beståndsöverlåtelseavtalen att vara identiskt. Detta innebär att dina
rättigheter och skyldigheter enligt ditt försäkringsavtal kommer att fortsätta gälla i
oförändrad form.
DARAG AG är en tysk direktförsäkringsgivare och återförsäkringsgivare som står under
tillsyn av BaFIN; bolaget är ytterst kapitaliserat och specialiserat på att hantera
försäkringsavtal med utgångna försäkringsperioder, vilket brukar benämnas "verksamhet
i avveckling" eller "legacy". DARAG AG övertar försäkringsportföljer från andra
försäkringsgivare och – med ett starkt fokus på de försäkrades intressen – säkerställs
adekvat skadereglering intill dess det sista försäkringsanspråket har blivit uppfyllt. Vid
alla tidpunkter kommer de försäkrades skydd att vara DARAG AG:s högsta prioritet.
DARAG AG är en medlem av DARAG insurance group, med högkvarter på Malta. För
ytterligare information hänvisar vi till vår hemsida på http://darag-group.com/.
Särskild rätt att säga upp försäkringsavtalet
Eftersom BaFin nu är ansvarig tillsynsmyndighet avseende ditt försäkringsavtal med oss,
så har du rätt att utan att ange skäl säga upp din försäkring med stöd av en särskild i lag
grundad uppsägningsrätt.
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Denna särskilda uppsägningsrätt måste utövas av dig inom en månad från det att du
mottagit detta brev. Avsänder du uppsägningsmeddelandet inom den angivna
enmånadsperioden är detta tillräckligt för efterlevande av den aktuella tidsfristen.
Skulle du besluta att säga upp ditt försäkringsavtal enligt vad som angivits ovan, vänligen
skicka ett uppsägningsmeddelande via ordinarie post eller e-post till Van Ameyde
Sweden AB som är behöriga att mottaga ditt uppsägningsmeddelande på våra vägnar.
DARAG c/o Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 Kallinge
SWEDEN
Telefon: +46 (0) 457 256 23
Epost: darag@vanameyde.se
Din uppsägning av försäkringsavtalet kommer att ha omedelbar verkan från den dag som
ditt uppsägningsmeddelande mottas av Van Ameyde Sweden AB.
Ny leverantör av skadereglering
Tidigare har Crawford & Company och DARAG Försäkring AB varit ansvariga för
skaderegleringen avseende dina försäkringsanspråk. Emellertid kommer från och med
nu Van Ameyde att vara ny tjänsteleverantör avseende skadereglering.
Bytet av skadereglerare avser både nuvarande och framtida försäkringsanspråk.
För det fall du har ett pågående försäkringsanspråk kommer Van Ameyde att kontakta
dig avseende hanteringen av anspråket. Du kan också kontakta Van Ameyde enligt
följande:
DARAG c/o Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 Kallinge
SVERIGE
Telefon: +46 (0) 457 256 23
Epost: darag@vanameyde.se
Vi ber dig vänligen att ställa alla frågor avseende din försäkring till enbart Van Ameyde.
Behandlingen av personuppgifter
DARAG AG är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, och Van Ameyde
kommer att vara personuppgiftsbiträde avseende dina personuppgifter.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med samtliga tillämpliga
dataskyddslagar och förordningar.
För ytterligare information, vänligen se det bifogade dokumentet: "Integritetsmeddelande
(Försäkringstagare)”.
Betalning av försäkringspremier
För det fall du är part till ett pågående olycksfallsförsäkringsavtal, dvs. ett försäkringsavtal
där försäkringstiden ännu inte gått ut, ska samtliga framtida premier betalas till DARAG
AG på det konto som närmare anges i den faktura som du i närtid kommer att mottaga.

Bilaga:
- Integritetsmeddelande (Försäkringstagare)
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