
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om Eisfelds - Information till Kunden 

 
Vi arbetar som försäkrings- och fondförmedlare mot befintliga företags- och privatkunder. Vi på Eisfelds 

vill vara din kompetenta och engagerade samarbetspartner. 
 
Eisfelds Consulting AB 556591-6433 arbetar långsiktigt inom försäkringar och investeringsrådgivning. 

Företaget följer finansinspektionen krav för försäkringsförmedlare för företaget och anställda. Lagen om 

finansiell rådgivning till konsument, lagen om försäkringsförmedling. Företaget är registrerat hos bolagsverket 

och tillståndsmyndighet är Finansinspektionen (FI). Revisor och redovisningsbyrå hos Eisfelds Consulting är 

Ernst & Young. 

 
Registreringsuppgifterna kan enkelt kontrolleras genom ett telefonsamtal till Bolagsverket respektive 

Finansinspektionen. Bolagsverket har telefonnummer 0771 670670 och Finansinspektionen 08 787 80 00. 

 
Omfattas av ansvarsförsäkring hos IF Västra Varvsgatan 19, 211 19 Malmö. 

 
Ägande m.m. 
Nicholas Eisfeld äger ensam samtliga aktier i Eisfelds Consulting AB. Varken han eller Eisfelds Consulting 

AB äger aktier i något annat försäkringsbolag. 
 
Tillstånd  

• 2006-04-27 a) Olycksfalls-och sjukförsäkring/direkt   
• 2008-02-13 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare   
• 2006-04-27 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare   
• 2006-04-27 Försäkring i samtliga livförsäkr, klasser ( direkt ) förs, förm  

 
Registrering  
Sedan 2015-11-13 är Nicholas Eisfeld registrerad av Insuresec som är en organisation för registrering och 

licensiering av försäkringsförmedlare. Frågor kring registreringen kan besvaras av Isuresec på 08 410 415 

75. 
 

 
Eisfelds finns på Ekeberg 16 i Jönköping. Tele 036-122400, Mail info@eisfelds.se 

 
Nicholas Eisfeld 036-122400, nicholas@eisfelds.se liv och fondförmedlare 
 
Klagomålsrutiner 
I samband med övrig rådgivningsdokumentation skall kunden erhålla information om vem som är 

klagomålsansvarig hos Eisfelds Consulting AB samt var man kan vända sig till om ev. klagomål. Kunden 

skall informeras om att man kan vända sig till Konsumenternas bank-och försäkringsbyrå (KBF). 

Konsumenternas försäkringsbyrå (KF) eller till den kommunala konsumentvägledningen (KKV). 
Klagomålsansvarig (KA) hos Eisfelds Consulting AB är Nicholas Eisfeld och är registrerad som sådan 

hos Finansinspektionen. Klagomål skall inges till Nicholas Eisfeld.  
 
Tvist  
Tvist med försäkringsförmedlaren kan alltid avgöras av allmän domstol (tingsrätt). Den kan även prövas 

av Allmänna Reklamationsnämnden eller efter särskild överenskommelse mellan försäkringsförmedlare 

och kunden av skiljenämnd. 



 
Kontaktuppgifter till Allmänna Reklamationsnämnden: 

 
Allmänna Reklamationsnämnden  
Box 174  
101 23 Stockholm 

 
Telefonnummer 08 508 860 00 

 
Etiska regler 

Enligt interna dokument. 

 
Eisfelds arbetar inte med opartisk analys 
Eisfelds är inte bundet av avtal på sådant sätt att man är skyldig att föreslå visst företag eller 
företags produkter. Vi gör en årlig översyn och väljer ut ett fåtal leverantörer, bl.a. de största 
försäkringsbolagen på marknaden Skandia, Folksam och Alecta. De fondbolag som väljs är efter den 
rating som de varje år åsätts av Dagens Industri och Morning Star. De fondbolag som listats har 
under flera år funnits bland de främsta i kategorin ”Årets förvaltare” Lannebofonder. 
 
Produkter liv, fond. 
Se bilaga för våra ersättningar. 

 
Fondbolag 
Se bilaga för våra ersättningar. 
 
Ersättningsvillkor 
Se bilaga för våra ersättningar. 
 
Försäkringsbolag 
Se bilaga för våra ersättningar. 

 

Kundens rätt till information om bl. a. kostnaden för förmedlingen eller förmedlarens provision 
Kunden har enligt 6 kap. 1 § 5 p. LFF rätt till information om kostnaden för förmedlingen och/eller den 

provison förmedlaren erhåller för förmedlingen. 

 
I samband med att Du träffar försäkringsförmedlaren upprättas ett s.k. rådgivningsdokument. Du får efter 

sammanträdet med Dig en kopia av det dokumentet. I dokumentet lämnas bl. a. uppgift om Din kostnad 

för förmedlingen vilket omfattar förmedlarens provision. 

 
Du har alltid rätt till en betänketid efter mötet så att Du i lugn och ro kan bedöma det förslag som lämnats 

och jämföra med förslag som lämnas eller har lämnats av andra förmedlare. 

 

GDPR 

Den nya dataskyddsförordningen innebär att vi behandlar dina personuppgifter enbart i vår affärsrelation.  Vi 

måste ha ditt samtycke och du äger dina uppgifter och kan meddela oss att radera dom. 

 


