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Välkommen till 
Hubins
På Hubins innovativa plattform sker alla transaktioner online inom en 

kapitalförsäkring erbjuden av försäkringsbolaget Quantum Leben AG. 

Detta exklusiva samarbete ger er en flexibilitet att både investera i 

och flytta in en rad olika tillgångar med en bredd som få plattformar 

kan matcha. Försäkringens innovativa avgiftsstruktur ser till att 

ni endast betalar för de investeringstyper ni vill ha. Kostnaden för 

kapitalförsäkringen är i grunden 1 % per år och avgiften börjar löpa först 

när ni gjort en inbetalning. För mer information om avgifter och ersättningar 

se pdfen “Kostnader och Avgifter - Hubins och Quantum Leben”. 

Hubins har tillstånd hos svenska Finansinspektionen som försäkringsdistributör och distribuerar för närvarande enbart en 

kapitalförsäkring från försäkringsbolaget Quantum Leben. Det är Hubins ansvar som försäkringsdistributör att säkerställa 

att bolaget har ett behov av kapitalförsäkringen. En krav- och behovsprövning genomförs primärt när ni öppnar konto 

hos Hubins, öppnar en ny försäkring eller när ni gör insättningar till försäkringen. Uppdateringar sker minst årligen. Krav- 

och behovsprövningen sköts av ett automatiserat system via plattformen som kontrollerar att bolaget har behov av en 

kapitalförsäkring samt att bolagets behov är förenliga med den kapitalförsäkring som Hubins distribuerar. Prövningen 

kompletteras därefter vid behov med en manuell granskning från Hubins personal. Hubins ansvarar inte för investeringar ni gör på 

plattformen och erbjuder inte någon rådgivning eller genomför någon typ av passandebedömning av dina/bolagets investeringar.

När ni har gått igenom krav- och behovsprövningen kommer ni att få Hubins slutsats presenterad för er samt en specifikation 

av huruvida din bolagets krav och behov avseende de olika momenten, samt ifall de i sin helhet, är förenliga med den 

kapitalförsäkring som Hubins distribuerar. Hubins avsikt är att specificera bolagets krav och behov och ge er objektiv information 

om kapitalförsäkringen på ett förståeligt sätt, så att ni ska kunna fatta ett välgrundat beslut om att eventuellt öppna en kapitalförsäkring.

På plattformen har Hubins tre roller

1. Försäkringsdistributör
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Vi brinner för kundservice och har ett avtal med försäkringsbolaget Quantum Leben för att assistera med en rad utkontrakterade 

tjänster. Detta inkluderar, men är inte begränsat till kundtjänstärenden, support avseende försäkringsadministration samt 

förberedelse för hantering av försäkringsfall. Hubins assisterar exempelvis försäkringsbolaget med att begära in kompletterande 

uppgifter där detta krävs och granskar försäkringsansökan i sin helhet. Hubins erbjuder därtill teknisk support vilket innebär att ni 

alltid kan kontakta Hubins oavsett vad ni behöver hjälp med. Om ni har några frågor är ni välkommen att höra av er via telefon till 

031 - 797 19 36 eller mail till kundservice@hubins.com.

Det är Hubins som har utvecklat plattformen och vårt mål är att, med hjälp av teknologisk utveckling, underlätta tecknandet av en 

exklusiv och flexibel kapitalförsäkring - normalt sett endast tillgänglig för väldigt förmögna privatpersoner och stora bolag. På vår 

plattform kan ni även med hjälp av BankID smidigt logga in och hålla en rad exklusiva investeringar såsom direktlån, onoterade 

aktier eller obligationer för att nämna några. Normalt sett hade detta krävt en tidsödande analog process vilket även medfört 

höga kostnader. Detta har Hubins nu lyckats bygga bort med hjälp av vår plattform. 

 

Vi brinner för att maximera er upplevelse av tjänsten. För att förbättra upplevelsen arbetar vi ständigt med effektivisering och att 

hitta nya samarbetspartners vi kan “klicka med” för att expandera utbudet. Er feedback är viktig för oss så tveka inte att höra av er 

om något inte fungerar. Vi utvecklar kontinuerligt tjänsten så håll ögonen öppna för nya funktioner och samarbeten.

Kapitalförsäkringen tillhandahålls av försäkringsbolaget Quantum Leben AG i Liechtenstein. Hubins bolagsgrupp har haft ett 

aktivt samarbete med Quantum alltsedan den svenska Finansinspektionen underrättades om gränsöverskridande verksamhet i 

mars 2011. Fördelen med Liechtenstein är att landet kan erbjuda större flexibilitet än svenska försäkringsbolag men, som medlem i 

EES, följer Quantum ändå samma hårda EU-direktiv som svenska försäkringsbolag. Försäkringsbolaget är exempelvis förpliktat att 

följa Solvens II-regelverket vilket ställer höga krav på att försäkringsbolaget ska ha stora marginaler i sin ekonomi. Liechtenstein 

har även ett av de starkaste kundskydden när det gäller att skydda kundernas tillgångar i kapitalförsäkringar. Alla innehav i en 

kapitalförsäkring hålls helt segregerade från försäkringsbolagets egna tillgångar och till och med om försäkringsbolaget skulle gå i 

konkurs är innehavet i kapitalförsäkringen skyddat. 

Under flera år har Liechtenstein drivit ett omfattande arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och 

har en nolltolerans avseende dessa kriminella handlingar. Liechtenstein har även sedan flera år tillbaka ett samarbete för 

informationsutbyte med svenska Skatteverket.
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