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Tribeca Finansutvecklings målsättning är   att bidra med råd & produkter som 
hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva 
lösningar och kontroll på sina risker. 

Tribeca Finansutveckling grundades år  2006. Den grundläggande idén är att 
utgöra en organisation där varje individ har en uppgift som är anpassad efter 
dennes utbildning, erfarenhet och dning, och kompetens.  

Tribeca Finansutvecklings verksamhet som försäkringsförmedlare regleras av 
bland annat lag (2003:862) om finansiell  rådgivning till konsumenter, lag (2005:405) 
om försäkringsförmedling samt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).  
Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna  
ställs ett flertal krav på Tribeca Finansutveckling såsom bolag men också på de  
enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar  
och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap  
inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. 

Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs. Enligt lag 
(2005:405) om försäkringsförmedling har en försäkringsförmedlare bland annat en 
omfattande informationsskyldighet gentemot dig som kund. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättning vid 
förmedling av försäkring och fondtjänster 
Tribeca Finansutveckling kan ersättas med provisioner från försäkringsgivaren för 
förmedlad försäkring. Ersättningen är olika beroende på försäkringsgivare. 
Grunderna i ersättningen kan beräknas på två olika sätt och kombineras ofta. 
Upfrontersättning som ger Tribeca Finansutveckling ersättning vid tecknandet av 
försäkringen. Denna ersättning är ofta knuten till att kunden betalar avtalet en 
längre tid.  

Om avtalet bryts innan 1 - 3 år passerat kan Tribeca Finansutveckling bli 
återbetalningsskyldig för delar av Upfrontersättningen. Löpande ersättning 
beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån det 
förvaltade försäkringskapitalet. Generellt är upfrontersättningarna lägre då 
beståndsersättningarna är högre och vice versa. 

Ersättningar från försäkringsgivarna kan förändras över tiden. I de fall Tribeca 
Finansutveckling ersätts med arvode som betalas av kunden för utfört uppdrag 
regleras detta via separat uppgörelse. Nedan följer en sammanfattning av de 
provisionsavtal Tribeca Finansutveckling har med respektive försäkringsbolag. 

 

Skandia, Upfrontersättning vid löpande sparande 1% - 12% av årspremien beroende på löptid och 
roend

ersättning av kapitalvärdet beroende på förvaltningsform, 3% av årlig inbetald premie, annullationsansvar 36 månader, årlig premie beroende på löptid och 
produkt. SEB, Up

grupp/hälsaförsäkring 10% av årlig premie. 
Länsförsäkrin , Upfrontersättning vid löpande sparande 6-16% av årspremien beroende på löptid 

    

Movestic  , Up   
  

Gruppförsäkringar/Individuella riskförsäkringar, 10% - 17% av årlig premie beroende på produkt. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättning vid 
förmedling av försäkring och fondtjänster 
Tribeca Finansutveckling ersätts som regel

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen.

   med provisioner från försäkringsgivaren 
för förmedlad försäkring. Ersättningen är olika  beroende  på  försäkringsgivare. 
Grunderna i  ersättningen  kan  beräknas  på  två  olika  sätt  och  kombineras  ofta. 
Upfrontersättning som ger Tribeca Finansutveckling ersättning vid tecknandet av 
försäkringen. Denna  ersättning  är  ofta  knuten  till  att  kunden  betalar  avtalet  en 
längre tid.  

Om avtalet  bryts  innan  1  -  3  år  passerat  kan  Tribeca  Finansutveckling  bli 
återbetalningsskyldig för  delar  av  Upfrontersättningen.  Löpande  ersättning 
beräknas utifrån  den  årligen  betalda  försäkringspremien  och/eller  utifrån  det 
förvaltade försäkringskapitalet.  Generellt  är  upfrontersättningarna  lägre  då 
beståndsersättningarna är högre och vice versa. 

Ersättningar från försäkringsgivarna kan  förändras  över  tiden.  I  de  fall  Tribeca 
Finansutveckling ersätts med arvode som betalas av  kunden  för  utfört  uppdrag 
regleras detta  via  separat  uppgörelse. Nedan  följer  en  sammanfat tning  av  de 
provisionsavtal Tribeca Finansutveckling har med respektive försäkringsbolag. 

 

PPM förvaltning , beståndsersättning cirka 0,48%/år på förvaltat kapital. 

Vesta Life, ersättning vid löpande sparande är 4% på inbetald premie.

Folksam , uppfrontersättning vid löpande sparande är 20% av årspremien.

Engångspremier ersätts med 5%. Årlig ersättning är 0,4% av kapitalvärdet. 

    

Royal Skandia  , uppfrontersättning vid löpande sparande är 3% av ackumulerat värde, dvs årlig  
 

Engångspremier ersätts med 3%. Årlig ersättning är 0,3% av kapitalvärdet.
Annullationsansvaret är 36 månader.

 

Gruppförsäkringar/Individuella riskförsäkringar, 10% - 17% av årlig premie beroende på produkt. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättning vid 

Tribe a   ersättas  från  för 
förmedlad försäkring. Ersättningen är olika beroende på försäkringsgivare. 
Grunderna i ersättningen kan beräknas på två olika sätt och kombineras ofta. 
Upfrontersättning som ger Tribeca Finansutveckling ersättning vid tecknandet av 
försäkringen. Denna ersättning är ofta knuten till att kunden betalar avtalet en 

Om avtalet bryts innan 1 - 3 år passerat kan Tribeca Finansutveckling bli 
återbetalningsskyldig för delar av Upfrontersättningen. Löpande ersättning 
beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån det 
förvaltade försäkringskapitalet. Generellt är upfrontersättningarna lägre då 
beståndsersättningarna är högre och vice versa. 

Ersättningar från försäkringsgivarna kan förändras över tiden. I de fall Tribeca 
Finansutveckling ersätts med arvode som betalas av kunden för utfört uppdrag 
regleras detta via separat uppgörelse. Nedan följer en sammanfattning av de 
provisionsavtal  har med respektive försäkringsbolag. 

S roend
oende på förvaltningsform, 3% av årlig inbetald premie, 

r  vid löpande s   %  tid och produkt, 
förvaltningsform, 1,5% av årlig inbetald premie, annullationsansvar 36 - 60 månader, 

och produkt, engångsprald r  t r 25 kr-100 kr/år/försäkring, 

beroende på löptid, engångspremier 3%, 0,0% - 0,5% i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på 
fondval, ingen ersättning på årlig inbetald premie. 36 månaders annullationsansvar. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättning vid 
förmedling av försäkring och fondtjänster 
Tribeca       

       
Grunderna           
Upfrontersättning som ger Tribeca Finansutveckling ersättning vid tecknandet av 
försäkringen.           
längre tid.  

Om            
återbetalningsskyldig      
beräknas        
förvaltade      
beståndsersättningarna är högre och vice versa. 

Ersättningar          
Finansutveckling          
regleras         
provisionsavtal Tribeca Finansutveckling har med respektive försäkringsbolag. 

 

    

   
  

Gruppförsäkringar/Individuella riskförsäkringar, 10% - 17% av årlig premie beroende på produkt. Friends Provident,  uppfrontersättning vid löpande sparande är 4,2% av ackumulerat värde, dvs
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Svenska försäkrings förmedlares förening

premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning är 2,5% på inbetald premie efter annullationstidens slut.
Engångspremier ersätts med 7%. Annullationsansvaret är avtalstidens längd x 1,2%.

 årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning är 2,5% på inbetald premie efter annullationstidens slut.
 Engångspremier ersätts med 7%. Annullationsansvaret är avtalstidens längd x 1,2%.

Zurich Int Life,  uppfrontersättning vid löpande sparande är 3,8% av ackumulerat värde, dvs
 årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning av kapitalvärdet är 0,4% efter annullationstidens slut.
 Annullationsansvaret är 18 månader.

Euro Accident, gruppförsäkring/individuell riskförsäkring/hälsaförsäkring ersätts med 10-15% av
årlig inbetald premie beroende på produkt 

TRIBECA 

Tribeca Finansutvecklings målsättning är att bidra med råd & produkter som 
hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva 
lösningar och kontroll på sina risker. 

Tribeca Finansutveckling grundades år 2006. Den grundläggande idén är att 
utgöra en organisation där varje individ har en uppgift som är anpassad efter 
dennes utbildning, erfarenhet och   dning, och kompetens. 

Tribeca Finansutvecklings verksamhet som försäkringsförmedlare regleras av   
bland annat lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2005:405) 
om försäkringsförmedling samt lagen om värdepappersmarknaden  (2007:528). 
Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna 
ställs ett flertal krav på Tribeca Finansutveckling såsom bolag men också på de 
enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar  
och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap  
inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. 

Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs. Enligt lag 
(2005:405) om försäkringsförmedling har en försäkringsförmedlare bland annat en 
omfattande informationsskyldighet gentemot dig som kund. 
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Tribeca Finansutveckling grundades 2006, med målsättningen att bidra med 
råd & produkter som gör att våra kunder alltid ligger steget före, har 
kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker. 
 
Tribeca Finansutveckling är registrerat hos Bolagsverket och har tillstånd hos 
Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling avseende alla slag av livförsäkringar, 
samt att förmedla och lämna investeringsråd om fonder. Kontaktuppgifter till myndigheterna 
finns på sista sidan. 
 
För att få tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och fondandelsförmedling måste bolaget 
och dess förmedlare uppfylla krav som ställs i de regelverk som omgärdar verksamheten. 
Dessa krav är i stor utsträckning inriktade på att förmedlare samt de som ansvarar för 
verksamheten har rätt utbildning och att de i övrigt är lämpade att bedriva verksamheten. 
Finansinspektionen övervakar verksamheten löpande och ingriper med sanktioner om inte 
reglerna följs. 
 
Tribeca Finansutveckling innehar en ansvarsförsäkring för det fall bolaget skulle orsaka en 
ersättningsbar skada i samband med förmedlingen. 
 
 
Tribeca Finansutveckling är medlem i Svenska försäkrings förmedlares  förening  
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Tribeca Finansutveckling grundades 2006, med målsättningen att bidra med 
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kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker. 
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Tribeca Finansutvecklings målsättning är   att bidra med råd & produkter som 
hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva 
lösningar och kontroll på sina risker. 

Tribeca Finansutveckling bildades år 2006 och bolagets grundläggande idé är att 
vara en organisation där varje individ har en uppgift som är anpassad efter dennes 
utbildning och erfarenhet.

Tribeca Finansutveckling har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva försäkrings- 
förmedling avseende alla slag av livförsäkringar samt att som sidoverksamhet 
förmedla och lämna investeringsråd om fonder. Vidare är Tribeca Finansutveckling  
registrerat hos Bolagsverket. Om du vill kontakta någon av myndigheterna finner du  
kontaktuppgifter på sista sidan i detta material. 
   
För att få tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och fondandelsförmedling måste
bolaget och dess förmedlare uppfylla ett antal krav som ställs i de regelverk som
omgärdar verksamheten. Dessa krav är i stor utsträckning inriktade på att förmedlare
samt de som ansvarar för verksamheten har rätt utbildning och att de i övrigt är
lämpade att bedriva verksamheten. Finansinspektionen övervakar verksamheten
löpande och ingriper med sanktioner om inte bolaget följer de regler som finns. 

En förutsättning för att få förmedla försäkringar och fonder är att det finns en
ansvarsförsäkring för det fall Tribeca Finansutveckling skulle orsaka dig en 
ersättningsbar skada i samband med förmedlingen.

Tribeca Finansutveckling är medlem i 
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Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 
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att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 
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I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
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hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
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TRIBECA Finansutveckling

Tribeca Finansutvecklings målsättning är att bidra med råd & produkter som 
hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva 
lösningar och kontroll på sina risker. 

Tribeca Finansutveckling grundades år 2006. Den grundläggande idén är att 
utgöra en organisation där varje individ har en uppgift som är anpassad efter 
dennes utbildning, erfarenhet och   dning, och kompetens. 

Tribeca Finansutvecklings verksamhet som försäkringsförmedlare regleras av   
bland annat lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2005:405) 
om försäkringsförmedling samt lagen om värdepappersmarknaden  (2007:528). 
Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna 
ställs ett flertal krav på Tribeca Finansutveckling såsom bolag men också på de 
enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar  
och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap  
inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. 

Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs. Enligt lag 
(2005:405) om försäkringsförmedling har en försäkringsförmedlare bland annat en 
omfattande informationsskyldighet gentemot dig som kund. 
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Tribeca Finansutveckling grundades 2006, med målsättningen att bidra med 
råd & produkter som gör att våra kunder alltid ligger steget före, har 
kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker. 
 
Tribeca Finansutveckling är registrerat hos Bolagsverket och har tillstånd hos 
Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling avseende alla slag av livförsäkringar, 
samt att förmedla och lämna investeringsråd om fonder. Kontaktuppgifter till myndigheterna 
finns på sista sidan. 
 
För att få tillstånd att bedriva försäkringsförmedling och fondandelsförmedling måste bolaget 
och dess förmedlare uppfylla krav som ställs i de regelverk som omgärdar verksamheten. 
Dessa krav är i stor utsträckning inriktade på att förmedlare samt de som ansvarar för 
verksamheten har rätt utbildning och att de i övrigt är lämpade att bedriva verksamheten. 
Finansinspektionen övervakar verksamheten löpande och ingriper med sanktioner om inte 
reglerna följs. 
 
Tribeca Finansutveckling innehar en ansvarsförsäkring för det fall bolaget skulle orsaka en 
ersättningsbar skada i samband med förmedlingen. 
 
 
Tribeca Finansutveckling är medlem i Svenska försäkrings förmedlares förening 
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Tribeca Finansutvecklings målsättning är   att bidra med råd & produkter som 
hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva 
lösningar och kontroll på sina risker. 

Tribeca Finansutveckling grundades år  2006. Den grundläggande idén är att 
utgöra en organisation där varje individ har en uppgift som är anpassad efter 
dennes utbildning, erfarenhet och dning, och kompetens.  

Tribeca Finansutvecklings verksamhet som försäkringsförmedlare regleras av 
bland annat lag (2003:862) om finansiell  rådgivning till konsumenter, lag (2005:405) 
om försäkringsförmedling samt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).  
Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna  
ställs ett flertal krav på Tribeca Finansutveckling såsom bolag men också på de  
enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar  
och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap  
inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. 

Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs. Enligt lag 
(2005:405) om försäkringsförmedling har en försäkringsförmedlare bland annat en 
omfattande informationsskyldighet gentemot dig som kund. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättning vid 
förmedling av försäkring och fondtjänster 
Tribeca Finansutveckling kan ersättas med provisioner från försäkringsgivaren för 
förmedlad försäkring. Ersättningen är olika beroende på försäkringsgivare. 
Grunderna i ersättningen kan beräknas på två olika sätt och kombineras ofta. 
Upfrontersättning som ger Tribeca Finansutveckling ersättning vid tecknandet av 
försäkringen. Denna ersättning är ofta knuten till att kunden betalar avtalet en 
längre tid.  

Om avtalet bryts innan 1 - 3 år passerat kan Tribeca Finansutveckling bli 
återbetalningsskyldig för delar av Upfrontersättningen. Löpande ersättning 
beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån det 
förvaltade försäkringskapitalet. Generellt är upfrontersättningarna lägre då 
beståndsersättningarna är högre och vice versa. 

Ersättningar från försäkringsgivarna kan förändras över tiden. I de fall Tribeca 
Finansutveckling ersätts med arvode som betalas av kunden för utfört uppdrag 
regleras detta via separat uppgörelse. Nedan följer en sammanfattning av de 
provisionsavtal Tribeca Finansutveckling har med respektive försäkringsbolag. 

 

Skandia, Upfrontersättning vid löpande sparande 1% - 12% av årspremien beroende på löptid och 
roend

ersättning av kapitalvärdet beroende på förvaltningsform, 3% av årlig inbetald premie, annullationsansvar 36 månader, årlig premie beroende på löptid och 
produkt. SEB, Up

grupp/hälsaförsäkring 10% av årlig premie. 
Länsförsäkrin , Upfrontersättning vid löpande sparande 6-16% av årspremien beroende på löptid 

    

Movestic  , Up   
  

Gruppförsäkringar/Individuella riskförsäkringar, 10% - 17% av årlig premie beroende på produkt. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättning vid 
förmedling av försäkring och fondtjänster 
Tribeca Finansutveckling ersätts som regel

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen.

   med provisioner från försäkringsgivaren 
för förmedlad försäkring. Ersättningen är olika  beroende  på  försäkringsgivare. 
Grunderna i  ersättningen  kan  beräknas  på  två  olika  sätt  och  kombineras  ofta. 
Upfrontersättning som ger Tribeca Finansutveckling ersättning vid tecknandet av 
försäkringen. Denna  ersättning  är  ofta  knuten  till  att  kunden  betalar  avtalet  en 
längre tid.  

Om avtalet  bryts  innan  1  -  3  år  passerat  kan  Tribeca  Finansutveckling  bli 
återbetalningsskyldig för  delar  av  Upfrontersättningen.  Löpande  ersättning 
beräknas utifrån  den  årligen  betalda  försäkringspremien  och/eller  utifrån  det 
förvaltade försäkringskapitalet.  Generellt  är  upfrontersättningarna  lägre  då 
beståndsersättningarna är högre och vice versa. 

Ersättningar från försäkringsgivarna kan  förändras  över  tiden.  I  de  fall  Tribeca 
Finansutveckling ersätts med arvode som betalas av  kunden  för  utfört  uppdrag 
regleras detta  via  separat  uppgörelse. Nedan  följer  en  sammanfat tning  av  de 
provisionsavtal Tribeca Finansutveckling har med respektive försäkringsbolag. 

 

PPM förvaltning , beståndsersättning cirka 0,48%/år på förvaltat kapital. 

Vesta Life, ersättning vid löpande sparande är 4% på inbetald premie.

Folksam , uppfrontersättning vid löpande sparande är 20% av årspremien.

Engångspremier ersätts med 5%. Årlig ersättning är 0,4% av kapitalvärdet. 

    

Royal Skandia  , uppfrontersättning vid löpande sparande är 3% av ackumulerat värde, dvs årlig  
 

Engångspremier ersätts med 3%. Årlig ersättning är 0,3% av kapitalvärdet.
Annullationsansvaret är 36 månader.

 

Gruppförsäkringar/Individuella riskförsäkringar, 10% - 17% av årlig premie beroende på produkt. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättning vid 

Tribe a   ersättas  från  för 
förmedlad försäkring. Ersättningen är olika beroende på försäkringsgivare. 
Grunderna i ersättningen kan beräknas på två olika sätt och kombineras ofta. 
Upfrontersättning som ger Tribeca Finansutveckling ersättning vid tecknandet av 
försäkringen. Denna ersättning är ofta knuten till att kunden betalar avtalet en 

Om avtalet bryts innan 1 - 3 år passerat kan Tribeca Finansutveckling bli 
återbetalningsskyldig för delar av Upfrontersättningen. Löpande ersättning 
beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån det 
förvaltade försäkringskapitalet. Generellt är upfrontersättningarna lägre då 
beståndsersättningarna är högre och vice versa. 

Ersättningar från försäkringsgivarna kan förändras över tiden. I de fall Tribeca 
Finansutveckling ersätts med arvode som betalas av kunden för utfört uppdrag 
regleras detta via separat uppgörelse. Nedan följer en sammanfattning av de 
provisionsavtal  har med respektive försäkringsbolag. 

S roend
oende på förvaltningsform, 3% av årlig inbetald premie, 

r  vid löpande s   %  tid och produkt, 
förvaltningsform, 1,5% av årlig inbetald premie, annullationsansvar 36 - 60 månader, 

och produkt, engångsprald r  t r 25 kr-100 kr/år/försäkring, 

beroende på löptid, engångspremier 3%, 0,0% - 0,5% i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på 
fondval, ingen ersättning på årlig inbetald premie. 36 månaders annullationsansvar. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättning vid 
förmedling av försäkring och fondtjänster 
Tribeca       

       
Grunderna           
Upfrontersättning som ger Tribeca Finansutveckling ersättning vid tecknandet av 
försäkringen.           
längre tid.  

Om            
återbetalningsskyldig      
beräknas        
förvaltade      
beståndsersättningarna är högre och vice versa. 

Ersättningar          
Finansutveckling          
regleras         
provisionsavtal Tribeca Finansutveckling har med respektive försäkringsbolag. 

 

    

   
  

Gruppförsäkringar/Individuella riskförsäkringar, 10% - 17% av årlig premie beroende på produkt. Friends Provident,  uppfrontersättning vid löpande sparande är 4,2% av ackumulerat värde, dvs
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Svenska försäkrings förmedlares förening

premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning är 2,5% på inbetald premie efter annullationstidens slut.
Engångspremier ersätts med 7%. Annullationsansvaret är avtalstidens längd x 1,2%.

 årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning är 2,5% på inbetald premie efter annullationstidens slut.
 Engångspremier ersätts med 7%. Annullationsansvaret är avtalstidens längd x 1,2%.

Zurich Int Life,  uppfrontersättning vid löpande sparande är 3,8% av ackumulerat värde, dvs
 årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning av kapitalvärdet är 0,4% efter annullationstidens slut.
 Annullationsansvaret är 18 månader.

Euro Accident, gruppförsäkring/individuell riskförsäkring/hälsaförsäkring ersätts med 10-15% av
årlig inbetald premie beroende på produkt 
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Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 
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Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 
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Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
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Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
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Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.
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Box 3526 
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Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 
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Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 

 

 
Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av   
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och  önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår  verksamhet. 

 
 
 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings- 
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

 
Bolagsverket  
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 

 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen  
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarsförsäkring 
 

Tribeca Finansutveckling innehar ansvarsförsäkring hos QBE Insurance via Svenska 
Försäkringsförmedlares Förening, SFM. Om du som kund drabbas av en skada eller 
ekonomisk förlust där du anser att Tribeca Finansutvecklings agerande har vållat denna, kan 
du rikta krav direkt mot QBE Insurance. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du 
dock underrätta Tribeca Finansutveckling 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 för en skada ska motsvara minst 1 250 618 euro. 
Den högsta sammanlagda ersättning som kan betalas ut under ett år ska motsvara minst: 
 2 501 236 euro om försäkringen vid tecknandet omfattar högst tio personer. 
 3 751 854 euro om försäkringen vid tecknandet omfattar 11-20 personer. 
 5 002 742 euro om försäkringen vid tecknandet omfattar fler än 20 personer. 

 
 
Villkoren för försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring regleras av 4 kapitlet i Svensk 
författningssamling, SFS, Förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling och 5 kapitlet av 
Finansinspektionens författningssamling, FFFS, 2005:11 om försäkringsförmedling. I FFFS 
2005:11 fastställs de miniminivåer för de högsta ersättningar som kan betalas ut för en enskild 
skada och sammanlagt under ett år. 
 

Klagomål 
Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Tribeca Finansutveckling 
levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. Vänd dig först till din 
kontaktperson, skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta ber vi dig att skriftligen kontakta 
klagomålsansvarig på Tribeca Finansutveckling. 
Tribeca Finansutveckling 
Att: Klagomålsansvarig  
Sveavägen 166 
113 46 Stockholm 
 
Bifoga kopior på relevanta handlingar och ange gärna vilka medarbetare på Tribeca 
Finansutveckling du haft kontakt med i ärendet samt när dessa kontakter skett. Om 
klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas 
snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot 
klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta 
handläggningen. 
 
Tribeca Finansutvecklings ambition är att klagomål behandlas snabbt, effektivt och 
omsorgsfullt. Är du inte nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ärendet behandlat kan du 
som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri 
hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas 
försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun. 
 

Om en tvist uppstår mellan dig och Tribeca Finansutveckling kan denna prövas av allmän 
domstol. 
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Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra 
sig i samband med Tribeca Finansutvecklings försäkringsförmedlarverksamhet.

 

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande 
har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget.
Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om detta  
inom skälig tid. Från det du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

  

Om underrättelse inte sker inom denna tid förfaller rätten till skadestånd. 
Detsamma gäller om talan inte väckts senast inom tio år från förmedlingstillfället. 

Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. 
Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada 
är 1 120 200 Eur och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under 
ett år är 3 360 600 Eur. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättningar 
Tribeca Finansutveckling har enligt gällande regelverk en skyldighet att informera 
om hur mycket vi får i ersättning i samband med att du gör affärer med oss. 

Tribeca Finansutveckling samarbetar framför allt med banker, försäkringsbolag  
och fondbolag för vilkas räkning Tribeca Finansutveckling förmedlar andelar i 
investeringsfonder. Nedan lämnas information om vilken ersättning Tribeca  

 Finansutveckling erhåller avseende olika tjänster och produkter. 

Förmedling av fonder 
De fonder som Tribeca Finansutveckling förmedlar förvaltas av olika fondbolag. 
Tribeca Finansutveckling erhåller en provision på försäljningen av fondandelar  
från respektive fondbolag i form av något av följande alternativ: 

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

- en andel av fondens köp- eller försäljningsavgift, 
- en andel av fondens förvaltningsavgift eller 
- en kombination av dessa alternativ. 

Ansvarsförsäkring 

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling 
Tribeca Finansutvecklings ersättning för försäkringsförmedlingen utgörs av 
provision från försäkringsgivaren och/eller av ett avtalat arvode. Storleken på 
ersättningen varierar beroende på vilken försäkringsprodukt samt försäkringsgivare 
du som kund väljer att placera din premie/kapital i. 
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Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

  
 

 

 

 

 

 

 

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra 
sig i samband med Tribeca Finansutvecklings försäkringsförmedlarverksamhet.

 

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande 
har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget.
Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om detta  
inom skälig tid. Från det du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

  

Om underrättelse inte sker inom denna tid förfaller rätten till skadestånd. 
Detsamma gäller om talan inte väckts senast inom tio år från förmedlingstillfället. 

Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. 
Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada 
är 1 120 200 Eur och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under 
ett år är 3 360 600 Eur. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättningar 
Tribeca Finansutveckling har enligt gällande regelverk en skyldighet att informera 
om hur mycket vi får i ersättning i samband med att du gör affärer med oss. 

Tribeca Finansutveckling samarbetar framför allt med banker, försäkringsbolag  
och fondbolag för vilkas räkning Tribeca Finansutveckling förmedlar andelar i 
investeringsfonder. Nedan lämnas information om vilken ersättning Tribeca  

 Finansutveckling erhåller avseende olika tjänster och produkter. 

Förmedling av fonder 
De fonder som Tribeca Finansutveckling förmedlar förvaltas av olika fondbolag. 
Tribeca Finansutveckling erhåller en provision på försäljningen av fondandelar  
från respektive fondbolag i form av något av följande alternativ: 

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

- en andel av fondens köp- eller försäljningsavgift, 
- en andel av fondens förvaltningsavgift eller 
- en kombination av dessa alternativ. 

Ansvarsförsäkring 

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling 
Tribeca Finansutvecklings ersättning för försäkringsförmedlingen utgörs av 
provision från försäkringsgivaren och/eller av ett avtalat arvode. Storleken på 
ersättningen varierar beroende på vilken försäkringsprodukt samt försäkringsgivare 
du som kund väljer att placera din premie/kapital i. 
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Ersättning 
Tribeca Finansutveckling får ersättning i form av provision för varje förmedlad 
försäkring från de försäkringsbolag som Tribeca Finansutveckling förmedlar 
försäkringar från. 
 
Upfrontersättning ger Tribeca Finansutveckling ersättning direkt vid tecknandet av 
försäkringen och är oftast knuten till att kunden betalar avtalet över en längre tid. Om 
avtalet bryts inom 1-3 år blir Tribeca Finansutveckling återbetalningsskyldigt (har 
annullationsansvar) för delar av ersättningen.  
 
Löpande ersättning beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån 
det förvaltade försäkringskapitalet.  
 
Som kund har du rätt att få veta hur mycket Tribeca Finansutveckling får i ersättning från det 
försäkringsbolag som du tecknar försäkring hos. Tribeca Finansutveckling vet vid förmedlingen 
inte alltid exakt hur stor ersättningen kommer att bli då den är beroende av hur mycket som 
sparas, spartid och om försäkringsbolagen ändrar sina ersättningar. Därför gör Tribeca 
Finansutveckling en så noggrann beräkning det går, med angivande av aktuella procentsatser 
för den försäkring som tecknats. Där det är möjligt anges ersättningen i kronor. 
 
På sidan 10 finns en förteckning över vilka ersättningar Tribeca Finansutveckling får från 
respektive försäkrings- och fondbolag.  
 
Om det ingår finansiella instrument (värdepapper inklusive fonder) i en försäkring får du 
även information om den eventuella provision Tribeca Finansutveckling får för dessa.  
 
Exakt information om ersättningen lämnas i samband med förmedlingen. 
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Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 
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Ansvarsförsäkring för fondandelsförmedling 
Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra 
sig i samband med förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning om 
fondandelar. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren 
om detta inom skälig tid, från det att du märkt eller bort märka att en skada har 
uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid förfaller rätten till skadestånd. 
Detsamma gäller om talan inte väckts senast inom tio år från förmedlingstillfället. 
Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. 
Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en 
skada är 500 000 Eur och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas 
ut under ett år är 750 000 Eur. 

Ansvarsförsäkring för förmedling av fonder 

Ansvarsförsäkring är tecknad via SFM genom Länsförsäkringar.         
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Klagomål 
Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Tribeca 
Finansutveckling levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. 
När du vill klaga bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Tribeca 
Finansutveckling som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd 
efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på 
Tribeca Finansutveckling. 

När du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra 
om du anger vilka medarbetare på Tribeca Finansutveckling du haft kontakt med  
i ärendet samt när dessa kontakter skett. Om klagomålet är att betrakta som ett 
enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi 
inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du 
skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen  
av ditt ärende. 

Tribeca Finansutvecklings ambition är  att ett klagomål skall behandlas snabbt, 
effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Om du inte är nöjd efter att ha klagat 
skriftligen och fått ärendet behandlat kan du som konsument vända dig till
Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från  
instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas  
försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun. 

Tribeca Finansutveckling 

Att: Klagomålsansvarig 
Sveavägen 166 
113 46 Stockholm  

Länsförsäkringar 
Tegeluddsvägen 21 
115 97 Stockholm 
Tfn: 08-562 830 00 
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Rådgivning 
 

Alla våra rådgivare är SwedSec-licensierade och medlemmar i Insuresec. 
 
När Tribeca Finansutveckling förmedlar försäkringar görs detta enligt lagen om 
försäkringsförmedling och i enlighet med god försäkringsförmedlarsed. 
 
Tribeca Finansutveckling arbetar med ett antal försäkringsbolag som har valts ut efter en 
analys av bolagen. Analysen omfattar dock endast vissa bolag varför den inte är opartisk. 
Inom olika segment av vår verksamhet arbetar vi med olika försäkringsbolag. I samband med 
förmedlingen får du information om vilka bolag vi arbetar med vid den aktuella tidpunkten. 
 
Lagen om försäkringsförmedling definierar begreppet opartisk analys och anger att det 
innebär att försäkringsförmedlaren utgår från ett tillräckligt stort antal försäkringslösningar. 
Vad som är ett tillräckligt stort antal anges inte och av den anledningen har Tribeca 
Finansutveckling valt att inte göra en så kallad opartisk analys då det medför 
tolkningsproblem. I samband med förmedlingen redovisas varför just en viss lösning väljs ut. 
Av redovisningen framgår utfallet av jämförelsen mellan olika lösningar samt att vald lösning 
överensstämmer med dina behov, önskemål och din riskvilja. 
 
Kategorisering av kund 
Tribeca Finansutveckling kategoriserar alla kunder som icke professionella. Kontakta oss om 
du vill byta kategori till professionell eller jämbördig motpart. 
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I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
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Rådgivning 
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en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
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www.bolagsverket.se 
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Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket 
851 81 SUNDSVALL 
Tfn: 060-18 40 00 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

 
Finansinspektionen 
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

 
 
”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd. 
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans- 
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

 
 

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

 

 

 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Box 3526 
103 69 Stockholm 

 

 
 

 

Finansutveckling TRIBECA 

  
 

 

 

 

 

 

 

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra 
sig i samband med Tribeca Finansutvecklings försäkringsförmedlarverksamhet.

 

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande 
har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget.
Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om detta  
inom skälig tid. Från det du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

  

Om underrättelse inte sker inom denna tid förfaller rätten till skadestånd. 
Detsamma gäller om talan inte väckts senast inom tio år från förmedlingstillfället. 

Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. 
Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada 
är 1 120 200 Eur och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under 
ett år är 3 360 600 Eur. 
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Tribeca Finansutvecklings ersättningar 
Tribeca Finansutveckling har enligt gällande regelverk en skyldighet att informera 
om hur mycket vi får i ersättning i samband med att du gör affärer med oss. 

Tribeca Finansutveckling samarbetar framför allt med banker, försäkringsbolag  
och fondbolag för vilkas räkning Tribeca Finansutveckling förmedlar andelar i 
investeringsfonder. Nedan lämnas information om vilken ersättning Tribeca  

 Finansutveckling erhåller avseende olika tjänster och produkter. 

Förmedling av fonder 
De fonder som Tribeca Finansutveckling förmedlar förvaltas av olika fondbolag. 
Tribeca Finansutveckling erhåller en provision på försäljningen av fondandelar  
från respektive fondbolag i form av något av följande alternativ: 

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

- en andel av fondens köp- eller försäljningsavgift, 
- en andel av fondens förvaltningsavgift eller 
- en kombination av dessa alternativ. 

Ansvarsförsäkring 

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling 
Tribeca Finansutvecklings ersättning för försäkringsförmedlingen utgörs av 
provision från försäkringsgivaren och/eller av ett avtalat arvode. Storleken på 
ersättningen varierar beroende på vilken försäkringsprodukt samt försäkringsgivare 
du som kund väljer att placera din premie/kapital i. 

 

Rådgivningsprocessen – så här jobbar vi 

 

Vid första mötet
om vad du kan behöva hjälp med, vilka behov du kan tänkas ha och vad du har för önskemål    

intervjuar vi dig om din ekonomiska situation, för att bilda oss en uppfattning  
  

nu och i framtiden. 
 

Det vi bland annat analyserar är ditt bolags finansiella ställning och ditt nuvarande upplägg  
gällande sparande, skattesituation och risk. 

Uppfyller vårt förslag dina förväntningar genomför vi   
önskade förändringar 

När vi har kommit fram till en lösning anpassad för dina förutsättningar, önskemål och   behov  
presenterar vi det skriftligen. 

Vi skriver i regel ett uppdragsavtal där vi preciserar i detalj hur vi kommer att arbeta med dig      
och ditt företag. Det borgar för att vi fullföljer vårt åtagande mot dig som kund. 

Vi ombesörjer all administration rörande de förändringar vi kommer överens om.  

Löpande uppföljningar och anpassningar utifrån dina 
önskemål

 

Vid varje uppföljningsmöte kommer vi att ha en genomgång gällande eventuella skatteförändringar 
som kan påverka dig som företagare och privatperson. Vi sköter även den löpande översynen     
av dina placeringar. Vi går igenom marknadsutvecklingen samt hur vi ser på marknadsutsikterna 
framgent.
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Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Tfn: 060-18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd.
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans-
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om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd.
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans-
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig
Box 3526
103 69 Stockholm 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Tfn: 060-18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 
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Oak Capital Group AB 
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Box 3526
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Ansvarsförsäkring för fondandelsförmedling 
Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra 
sig i samband med förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning om 
fondandelar. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren
om detta inom skälig tid, från det att du märkt eller bort märka att en skada har 
uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid förfaller rätten till skadestånd. 
Detsamma gäller om talan inte väckts senast inom tio år från förmedlingstillfället. 
Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. 
Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en 
skada är 500 000 Eur och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas 
ut under ett år är 750 000 Eur. 

Ansvarsförsäkring för förmedling av fonder 

Ansvarsförsäkring är tecknad via SFM genom Länsförsäkringar.         

Finansutveckling TRIBECA 

Klagomål 
Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Tribeca 
Finansutveckling levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. 
När du vill klaga bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Tribeca 
Finansutveckling som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd 
efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på 
Tribeca Finansutveckling. 

När du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra 
om du anger vilka medarbetare på Tribeca Finansutveckling du haft kontakt med  
i ärendet samt när dessa kontakter skett. Om klagomålet är att betrakta som ett 
enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi 
inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du 
skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen  
av ditt ärende. 

Tribeca Finansutvecklings ambition är  att ett klagomål skall behandlas snabbt, 
effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Om du inte är nöjd efter att ha klagat 
skriftligen och fått ärendet behandlat kan du som konsument vända dig till
Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från
instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas
försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun. 

Tribeca Finansutveckling
Att: Klagomålsansvarig 
Sveavägen 166
113 46 Stockholm  

Länsförsäkringar 
Tegeluddsvägen 21
115 97 Stockholm
Tfn: 08-562 830 00 
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Tribeca Finansutvecklings ersättningar
Tribeca Finansutveckling har enligt gällande regelverk en skyldighet att informera 
om hur mycket vi får i ersättning i samband med att du gör affärer med oss.

Tribeca Finansutveckling samarbetar framför allt med banker, försäkringsbolag 
och fondbolag för vilkas räkning Tribeca Finansutveckling förmedlar andelar i
investeringsfonder. Nedan lämnas information om vilken ersättning Tribeca 
Finansutveckling erhåller avseende olika tjänster och produkter.

Tribeca Finansutvecklings ersättning för försäkringsförmedlingen utgörs av
provision från försäkringsgivaren och/eller av ett avtalat arvode. Storleken på
ersättningen varierar beroende på vilken fö rsäkringsprodukt samt försäkringsgivare 
du som kund väljer att placera din premie/kapital i.

Förmedling av fonder
De fonder som Tribeca Finansutveckling förmedlar förvaltas av olika fondbolag. 
Tribeca Finansutveckling erhåller en provision på försäljningen av fondandelar 
från respektive fondbolag i form av något av följande alternativ:

- en andel av fondens köp- eller försäljningsavgift,
- en andel av fondens förvaltningsavgift eller
- en kombination av dessa alternativ.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen.

Information om dina personuppgifter
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL, innehåller regler beträffande behandling av
personuppgifter. Lagens huvudsyfte är att skydda din personliga integritet, något Tribeca
Finansutveckling också värnar om i sin verksamhet.

För att kunna fullgöra uppdraget som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och
utlämna personuppgifter rörande dig. Vi kan i vissa fall behöva inhämta bland annat uppgifter 
från dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer, fondförvaltare och
myndigheter, till exempel Riksförsäkringsverket, RFV, och Premiepensionsmyndigheten,
PPM.

De personuppgifter som kan komma ifråga är namn, adress, personnummer, telefonnummer, 
e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för 
att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att kunna nå dig med aktuell
information om våra produkter och tjänster.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att
fullgöra vårt uppdrag, till exempel försäkringsgivare.

Enligt PuL har du rätt att begära information om, och rättelse av, de personuppgifter som finns
om dig. Du har rätt att kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. En
sådan begäran framställs skriftligen till vår adress och ska vara undertecknad av sökanden
själv.

TRIBECA Finansutveckling

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter sker enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), 
(EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar. 

Tribeca Finansutveckling AB,("TRIBECA"), kommer att behandla Kundens personuppgifter 
(såväl av Kunden själv lämnade som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från 
annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag relaterade till detta avtal 
och för fullgörande av TRIBECA:s rättsliga skyldigheter samt behandla Kundens 
personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, värdepapper, 
produkter och tjänster mm med anknytning till avtalet. Kunden är införstådd med att 
TRIBECA har en skyldighet att lagra uppgift om Kundens förhållanden och att detta sker i 
elektroniskt kundhanteringssystem. 

Mer information om TRIBECA:s hantering av personuppgifter finns på vår hemsida 
www.tribecafinans.se TRIBECA kan till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk 
myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldigt att till annan lämna uppgifter om Kundens 
förhållanden rörande de uppdrag som TRIBECA utför för Kundens räkning. Det åligger 
Kunden att på begäran av TRIBECA tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga 
handlingar, som TRIBECA bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.
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Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann 
analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund 
ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. 
Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
investeringsrådgivning om fondandelar. 

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Tfn: 060-18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 

Tillsyn 
Tribeca Finansutveckling står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den 
myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. 

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 
Tfn: 08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 
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”Tribeca Finansutveckling AB är ett anknutet ombud till Oak Capital Group AB. 
Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
hålla investeringsrådgivning under Oak Capital Group AB:s värdepapperstillstånd.
Oak Capital Group AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under finans-
inspektionens tillsyn.”

Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.

Klagomål avseende värdepappersrörelsen ska framställas skriftligen till:

I detta material ger vi dig bland annat information om vårt namn och vår adress,
det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken 
myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga
om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist prövad.

I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig
Box 3526
103 69 Stockholm 
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Som anknutet ombud har Tribeca Finansutveckling AB möjligheten att tillhanda- 
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I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta ersättningen. 

Oak Capital Group AB 
Att: Klagomålsansvarig
Box 3526
103 69 Stockholm 

Finansutveckling TRIBECA 

Rådgivning 
Den rådgivning du som kund får av oss på Tribeca Finansutveckling är grundad på 
en opartisk analys. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av 
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Viktig information  
 
Tribeca Finansutveckling är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, 
SVP, vilket innebär att du som kund också är kund till SVP. SVP är ett svenskt 
värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om 
värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Tribeca Finansutveckling verka under 
SVPs tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. 
SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på 
värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Du som 
kund kommer bli informerad under vilket tillstånd, Värdepappersaffärer eller 
Försäkringsförmedling, Tribeca Finansutveckling gör affär just med dig. 
 
SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission AB (nedan 
kallat Strukturinvest) tillsammans med ett antal minoritetsägare, varav Tribeca 
Finansutveckling är en. 

Tribeca Finansutveckling kommer huvudsakligen att erbjuda sina kunder strukturerade 
produkter framtagna av Strukturinvest med depå hos Strukturinvest samt försäkringslösningar 
från Generali, Danica Pension, Folksam, Skandia. Euro Accident används framförallt vad 
gäller riskförsäkringar. 
 
Tribeca Finansutveckling har även avtal med SEB, Movestic, Zürich, Old-Mutual, Friends 
Provident, Länsförsäkringar och SPP, men arbetar inte aktivt med dessa bolag utan de 
används främst för att kunna hjälpa och ge service till kunder som har försäkringar tecknade 
hos dem. 
 
Intressekonflikt 
En identifierad intressekonflikt är att värdepappersbolaget Strukturinvest är huvudägare i SVP. 
Samtidigt är SVP B-aktie ägare i Strukturinvest och kan därmed vara berättigat till en 
aktieutdelning om Strukturinvest beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare till 
ombuden i form av en extra ersättning för det fall ombuden förmedlat tjänster och produkter 
från Strukturinvest. En intressekonflikt uppstår då ombuden enbart förmedlar Strukturinvests 
produkter för att de då kan få eventuell aktieutdelning vilket innebär att intjäningen blir högre 
på dessa produkter. En annan intressekonflikt är att vissa produkter ger ombudet högre 
ersättningar än andra. Den intressekonflikten hanteras så att kunden erhåller dokumentet  
”Information om avgifter och ersättningar” inför varje affär, där kunden får en jämförelse på hur 
mycket ersättning ombudet erhåller för de olika produkterna. 
 
Det görs även en lämplighetsprövning enligt SVPs rådgivningsdokumentation för att 
säkerställa att kundernas intressen sätts främst. Ytterligare information om intressekonflikter 
finns att läsa SVPs hemsida. 

Ersättningar och incitament 
All ersättning för ovanstående tjänster finns att läsa i SVPs ”Information om   avgifter och 
ersättningar” som kunden får vid första mötet med rådgivaren. Ägaren och anställda på 
Tribeca Finansutveckling erhåller fast samt rörlig lön. 
 
Klagomål 
Om du som kund av någon anledning är missnöjd med SVP, och inte löser problemet med 
rådgivaren (Tribeca Finansutveckling), ska du kontakta klagomålsansvarige på SVP. 
Klagomålet ska framföras skriftligen till: 

Svensk Värdepappersservice, Att: Klagomålsansvarig,  
Grev Turegatan 14, 4tr, 114 46 Stockholm 

klagomalsansvarig@svenskvpservice.se 
www.svenskvpservice.se 
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Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Tribeca Finansutveckling har 
genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet 
med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. 

Bolagsregistrering 
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkrings-
förmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Tribeca Finansutveckling är 
registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt 
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Det innebär att du som kund får ett väldigt stort urval av placeringsalternativ.
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TRIBECA Finansutveckling

 
Tribeca Finansutvecklings ersättning vid 
förmedling av försäkring och fondtjänster 
Tribeca Finansutveckling ersätts som regel med provisioner från  försäkringsgivaren 
för förmedlad försäkring.  Ersättningen är  olika  beroende  på  försäkringsgivare. 
Grunderna i ersättningen kan beräknas på två olika sätt och kombineras ofta. 
Upfrontersättning som ger Tribeca Finansutveckling ersättning vid tecknandet av 
försäkringen. Denna ersättning är ofta knuten till  att  kunden  betalar  avtalet  en 
längre tid. 

Om avtalet bryts innan 1 - 3 år passerat kan Tribeca Finansut veckling bli 
återbetalningsskyldig för delar av Upfrontersättningen. Löpande ersättning 
beräknas utifrån den årligen betalda försäkringspremien och/eller utifrån det 
förvaltade försäkringskapitalet. Generellt är upfrontersättningarna lägre då 
beståndsersättningarna är högre och vice versa. 

 
Ersättningar från försäkringsgivarna kan förändras över tiden. I de fall Tribeca 
Finansutveckling ersätts med arvode som betalas av kunden för utfört uppdrag 
I samband med rådgivningen lämnas uppgift om den exakta  ersättningen. 

Vesta Life, ersättning vid löpande sparande är 4% på inbetald premie. 
Engångspremier ersätts med 5%. Årlig ersättning är 0,4% av  kapitalvärdet. 

Folksam , uppfrontersättning vid löpande sparande är 20% av årspremien. 
Engångspremier ersätts med 3%. Årlig ersättning är 0,3% av kapitalvärdet. 

Annullationsansvaret är 36 månader. 

Royal Skandia, uppfrontersättning vid löpande sparande är 3% av ackumulerat värde, dvs årlig 
premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning är 2,5% på inbetald premie efter annullationstidens slut. 
Engångspremier ersätts med 7%. Annullationsansvaret är avtalstidens längd x 1,2%. 

Friends Provident,  uppfrontersättning vid löpande sparande är 4,2% av ackumulerat värde, dvs 
årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning är 2,5% på inbetald premie efter annullationstidens slut. 
Engångspremier ersätts med 7%. Annullationsansvaret är avtalstidens längd x 1,2%. 

Zurich Int Life,  uppfrontersättning vid löpande sparande är 3,8% av ackumulerat värde, dvs 
årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning av kapitalvärdet är 0,4% efter annullationstidens slut. 

Annullationsansvaret är 18 månader.

Euro Accident, gruppförsäkring/individuell riskförsäkring/hälsaförsäkring ersätts med 10-15% av
årlig inbetald premie beroende på produkt

Strukturerade produkter, ersättningen är olika från emission till emission, cirka 3 - 5% 
beroende på antal år av placerat kapital/nominellt belopp. 

 
Danica, upfrontersättning vid löpande sparande är cirka 20% av årspremien. Engångspremier ersätts 

med 2%. Årlig ersättning är 0,4% av kapitalvärdet. Annullationsansvaret är 36  månader. 
Skandia , upfrontersättning vid löpande sparande är cirka 12% av årspremien. 
Årlig inbetald premie på Skandia link ersätts med 3%. Engångspremier ersätts med  5%. 
År 1-5 är ersättningen 0,3% av kapitalvärdet, därefter 0,65%. Annullationsansvaret är 36 månader. 
grupp/hälsaförsäkring 5-10% av årlig premie beroende på löptid och produkt. 

SEB, Upfrontersättning vid löpande sparande är 14,6%, f.o.m år 2 är det 2,6% på inbetald premie. 
Engångspremier ersätts med 4%. Årlig ersättning är 0,15% av  kapitalvärdet. 
Annullationsansvaret är 36 månader. Grupp/hälsaförsäkring 10% av årlig  premie. 

Länsförsäkringar, Upfrontersättning vid tjänstepensionssparande är 16% av årspremien och från år 2

4% av årligt inbetald premie.Styckeersättningen är 100 kr/år och försäkring. Löpande sparande i
k-försäkring ersätts med 4% på inbetald premie. Engångspremier ersätts med 4%.
Annullationsansvaret är 36 månader. Grupp/hälsaförsäkring 10% av årlig premie.

Movestic , Upfrontersättning vid löpande sparande är 25% av årspremien. Maximal årlig ersättning
på kapitalvärdet är 0,75% vid val av interna fonder, i övriga fall utgår ingen ersättning.
Engångspremier ersätts med 3%. Annullationsansvaret är 60 månader.

 

Ersättning vid förmedling av försäkrings- och fondtjänster  
 
 

Folksam, upfrontersättning vid löpande sparande 20% av årspremien. Engångspremier 
ersätts med 3%. Årlig ersättning 0,3% av kapitalvärdet.  
 
Old Mutual, upfrontersättning vid löpande sparande 3% av ackumulerat värde, dvs årlig 
premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning 2,5% på inbetald premie efter annullationstidens 
slut.  
 
Friends Provident,  upfrontersättning vid löpande sparande 4,2% av ackumulerat värde, dvs 
årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning 2,5% på inbetald premie efter 
annullationstidens slut.  
 
Zurich Int Life,  upfrontersättning vid löpande sparande 3,8% av ackumulerat värde, dvs 
årlig premie x avtalstidens längd. Årlig ersättning av kapitalvärdet 0,4% efter 
annullationstidens slut. 
 
Danica, 2,5% av premien. Årlig ersättning 0,65%  av kapitalvärdet. 
 
Skandia, upfrontersättning vid löpande sparande 12% av årspremien. 
Årlig inbetald premie på Skandia link ersätts med 3%. Engångspremier ersätts med 5%. 
År 1-5 ersättning 0,3% av kapitalvärdet, därefter 0,65%.  
 
Länsförsäkringar, 4% av inbetald premie. 

GENERALI, upfrontersättning 4,2%. Årlig ersättning 2,5% på inbetald premie efter 
annullationstidens slut.  
 
Euro Accident, gruppförsäkring/individuell riskförsäkring/hälsoförsäkring ersätts med 10-15% 
av årlig inbetald premie beroende på produkt. 
 

Vid depåhantering hos Strukturinvest Fondkommission AB, se separat ersättningsbilaga. 
Gäller vid fond samt strukturerade produkter. 
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Svensk Värdepappersservice AB
Att. Klagomålsansvarig
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