Stockholm 27 februari 2020

Nu tar vi nästa steg i Brummer & Partners och SPPs långsiktiga samarbete
I november fick du ett brev där vi berättade om Brummer & Partners och SPPs nya samarbete. Nu vill vi ge dig
ytterligare information som kan vara bra att känna till, men även tipsa dig om var du kan läsa mer. Motsvarande
brev har även skickats till berörda medarbetare på ert företag.
Försäkringserbjudandet kommer inte att ändras och kommer som idag bestå av försäkringssparande med samma fondutbud och kostnadsfri flytträtt. Däremot sänks försäkringsavgiften till 0,25 procent per år. Ni som har
förmedlare och betalar förmedlingsarvode i dagsläget kommer fortsatt att göra det efter beståndsöverlåtelsen.
Ni kommer att behålla er försäkringsrådgivare och kan precis som idag kontakta er förmedlare eller Brummer
& Partners kundservice vid behov. Det som förändras är att SPP blir ny försäkringsgivare, vilket innebär att era
försäkringar flyttas till SPP (förutsatt Finansinspektionens godkännande) som därefter tar hand om administrationen. För att ni ska kunna sköta företagets försäkringsadministration behöver ni teckna er för SPPs företagstjänst. Ni gör det kostnadsfritt på sppdigitalkund.se. Därefter kan ni hantera era ärenden digitalt på
spp.se/foretag.
Vi vill göra er uppmärksamma på att det finns några mindre ändringar i de nya försäkringsvillkoren. Ni kan ta
del av dessa samt se fullständiga försäkringsvillkor på brummer.se/spp.

Information om fondhandel och betalning
I samband med beståndsöverlåtelsen kommer fondhandeln att stoppas under cirka en vecka. För detaljerad
information om vilka fonder som berörs och specifika datum som gäller, läs vidare på brummer.se/spp.
För er som har autogiro kommer betalningen att fungera som tidigare, men istället gå till SPP.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare eller Brummer & Partners kundservice på
08-566 214 80 eller info@brummer.se.
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