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God skik i forbindelse med etablering af en 

forsikringsaftale i Totalbanken, 

jf. §14 i Bekendtgørelse om god skik for 

forsikringsdistributører 
 

 

 

Ad. stk. 1, nr. 1 

Totalbanken A/S, Bredgade 95, 5560 Aarup. 

Totalbanken er i Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. 

 

Ad. stk. 1, nr. 2 

Totalbanken yder personlig rådgivning til kunder om Letsikringer oprettet via Letpension. 

 

Ad. stk. 1, nr. 3 

Læs om muligheden for at klage: https://www.totalbanken.dk/banken/vilkaar-og-

betingelser/klagevejledning/ 

 

Ad. stk. 1, nr. 4 

Totalbanken er optaget i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. 

 

Ad. stk. 1, nr. 5 

Totalbanken handler på vegne af PFA Pension ved formidlingen af Letsikringer. 

 

Ad. stk. 1, nr. 6 

Totalbanken besidder hverken direkte eller indirekte en andel på 10 pct. eller mere af 

stemmerettighederne eller kapitalen i en forsikringsformidler. 

 

Ad. stk. 1, nr. 7 

Intet forsikringsselskab eller moderselskab til et bestemt forsikringsselskab har en direkte 

eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne i Totalbanken. 

 

Ad. stk. 1, nr. 8 

Totalbanken yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse. 

Totalbanken har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte PFA Pension via 

Letpension. 

 

Ad. stk. 1, nr. 9 

Provision fra PFA til Totalbanken er en del af forsikringspræmien.  

Den enkelte medarbejder aflønnes ikke direkte i forhold til forsikringsformidlingen. 

 

Ad. stk. 1, nr. 10 

Provision fra PFA til Totalbanken er en del af forsikringspræmien. 

 

Ad. stk. 1, nr. 11 

Letsikringen tegnes i 

PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø 

 

Ad. stk. 1, nr. 12 

PFA er ikke et skadesforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af en garantiordning. 
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Ad. stk. 2 

Provision fra PFA til Totalbanken er en del af forsikringspræmien. 

 

Ad. stk. 3 

Denne betingelse er opfyldt, idet oplysningerne ligger på Totalbankens hjemmeside, ligesom 

der henvises til denne ved ændringer til forsikringsaftalen. 

 

Ad. stk. 4 

Denne betingelse er ikke relevant for Totalbanken i samarbejdet med Letpension. 

 

Ad. stk. 5 

Denne betingelse er ikke relevant for Totalbanken i samarbejdet med Letpension. 

 

Ad. stk. 6 

Denne betingelse er ikke relevant for Totalbanken i samarbejdet med Letpension. 

 

Ad. stk. 7 

Denne betingelse er opfyldt, idet oplysningerne ligger på Totalbankens hjemmeside, ligesom 

der henvises til denne i alle nye forsikringsaftaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalbanken, Aarup / den 12. september 2018 

 


