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1 Försäkringsdistributörens roll och ansvar
1.1 Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution ("LFD")

1.1.1 Tillämpningsområde [F]

1.1.1.1 När LFD tillämpas och vilka aktörer den gäller för
1.1.1.2 Undantag från tillämpningsområdet

1.1.2 Indelning i försäkringsklasser, försäkringsområden och kundgrupper [F]

1.1.2.1 Skadeförsäkring, personförsäkring, livförsäkring och
försäkringsbaserade investeringsprodukter

1.1.2.2 Konsumentförsäkring, företagsförsäkring och försäkring avseende stora
risker

1.1.3 LFD:s grundläggande definitioner [F]

1.1.3.1 Försäkringsdistributör
1.1.3.2 Försäkringsförmedlare
1.1.3.3 Sidoverksam försäkringsförmedlare
1.1.3.4 Anknuten försäkringsförmedlare
1.1.3.5 Anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare
1.1.3.6 Ersä�ning
1.1.3.7 Rådgivning
1.1.3.8 Livförsäkring
1.1.3.9 Pensionsförsäkring
1.1.3.10 Tjänstepensionsförsäkring
1.1.3.11 Försäkringsbaserad investeringsprodukt

1.1.4 Val av rä� tillstånd för försäkringsdistribution [T]

1.1.4.1 Tillstånd avseende försäkringsdistribution som krävs för
försäkringsbolag

1.1.4.2 Tillstånd avseende försäkringsdistribution som krävs för
försäkringsförmedlare

1.1.4.3 Tillstånd avseende stödverksamheter till försäkringsdistributörer, såsom
IT-bolag, callcenters, skadereglerare eller administratörer

1.1.5 Tillstånd och registreringsplikt för a� bedriva försäkringsdistribution [K]

1.1.5.1 Tillstånd hos Finansinspektionen
1.1.5.2 Registrering hos Bolagsverket

1.1.6 Skadeståndsskyldighet [F]

1.1.6.1 Vilken skadeståndsskyldighet som föreligger enligt LFD
1.1.6.2 Situationer inom försäkringsdistributionsverksamheten som kan leda till

skadeståndsskyldighet

1.1.7 Krav på kunskap och kompetens samt god vandel [F]

1.1.7.1 Krav på kunskap



1.1.7.2 Anpassning – vem som har ansvar för distributörens kunskap och
kompetens och vad som menas med a� kunskap och kompetens ska
anpassas efter befa�ning, verksamhet och produkt

1.1.7.3 Uppdatering – när uppdatering av kunskap krävs och kravet om 15
timmars utbildning per år och per person

1.1.7.4 Kunskapstest – kravet på kunskapstest
1.1.7.5 Kompetens – vad regelverket kräver när det gäller praktisk erfarenhet
1.1.7.6 Ekonomisk skötsamhet, förekommer inte i belastningsregistret för

relevanta bro� och i övrigt lämplig

1.1.8 Krav på ledning [K]

1.1.8.1 Kunskap om regelverk
1.1.8.2 Försäkringsmarknaden och försäkringar
1.1.8.3 Praktisk erfarenhet
1.1.8.4 Ekonomisk skötsamhet, förekommer inte i belastningsregistret för

relevanta bro� och lämplighet i övrigt

1.1.9 Försäkringsdistributörers ansvar för ren förmögenhetsskada och ansvarsförsäkring [F]

1.1.9.1 Krav för anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlare
1.1.9.2 Krav på ansvarsförsäkring för fysisk eller juridisk person som bedriver

försäkringsdistribution och dess anställda försäkringsförmedlare
1.1.9.3 Storleken på försäkringsbelopp och vad som gäller om efterskydd
1.1.9.4 A� varje tillståndspliktig enhet som bedriver försäkringsdistribution ska

ha en egen ansvarsförsäkring och a� sådan inte får tecknas för
organisation eller koncern generellt

1.1.10 Krav på informationens form [F]

1.1.10.1 Förutsä�ningarna för a� lämna information till kund genom handling i
pappersform

1.1.10.2 Förutsä�ningarna för a� lämna information till kund på e� annat
varaktigt medium eller webbplats

1.1.11 Vilka krav som gäller för information och marknadsföringsmaterial som lämnas till kund
[F]

1.1.12 Information som en försäkringsdistributör (försäkringsföretag, försäkringsförmedlare,
anknuten försäkringsförmedlare, sidoverksam försäkringsförmedlare samt anknuten
sidoverksam försäkringsförmedlare) ska lämna till kund innan avtal ingås – del 1 [F]

1.1.12.1 Sin identitet, adress och om distributören är en försäkringsförmedlare
eller försäkringsföretag

1.1.12.2 Kvalificerat innehav i företaget – vad som menas med kvalificerat
innehav och kunna informera kunden på e� sä� så a� denne förstår
vilka konsekvenser det kan innebära för de förslag du som rådgivare
lämnar

1.1.12.3 Registrering – vilken information en försäkringsförmedlare ska lämna
till kunden och hur kunden kan kontrollera registreringen

1.1.12.4 Klagomål – kunna lämna korrekt information om hur klagomål på
distributionen anmäls och hanteras

1.1.12.5 Tvistelösning – kunna lämna korrekt information om de olika sä�
tvistelösning kan ske



1.1.12.6 Tillsynsmyndighet – a� information ska lämnas om a�
Finansinspektionen och Konsumentverket utövar tillsyn över
försäkringsdistributören

1.1.12.7 Information om huruvida rådgivning lämnas
1.1.12.8 Produktinformation – vilken information som ska lämnas till kunden

avseende obligatorisk tjänstepensionsförsäkring
1.1.12.9 Särskilda informationskrav vid distribution av försäkringsbaserade

investeringsprodukter vid försäljning utan rådgivning respektive med
rådgivning

1.1.13 Information som en försäkringsförmedlare (försäkringsförmedlare, anknuten
försäkringsförmedlare, sidoverksam försäkringsförmedlare samt anknuten sidoverksam
försäkringsförmedlare) ska lämna till kund innan avtal ingås – del 2 [T]

1.1.13.1 A� en anknuten förmedlare och en anknuten sidoverksam förmedlare
ska lämna information om a� den försäkringsdistributör som den ingå�
avtal med är ansvarig för ren förmögenhetsskada

1.1.13.2 Ansvarsförsäkring – försäkringsförmedlarens skyldighet a� lämna
information om a� ansvarsförsäkring finns, vad det innebär och vad den
täcker

1.1.13.3 Den ersä�ning som förmedlaren får för försäkringsavtalet – vilken form
av ersä�ning, från vem den erhålls, storleken på ersä�ningen eller
principerna för ersä�ningen samt förklara vad det kan innebära för
distributionen (avser ej sidoverksam försäkringsförmedlare eller
anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare)

1.1.13.4 Vilken information en sidoverksam förmedlare och en anknuten
sidoverksam förmedlare ska lämna till kund innan avtal ingås avseende
ersä�ning som förmedlaren kan komma a� ta emot

1.1.13.5 Om huruvida förmedlaren lämnar rådgivning som grundar sig på en
opartisk och personlig analys och i så fall vilken urvalsprocess som
tillämpas

1.1.13.6 Om huruvida förmedlaren genom avtal är förpliktad a� distribuera
försäkringar för e� eller flera försäkringsföretags räkning och i så fall
ange försäkringsföretagen

1.1.13.7 Om huruvida förmedlaren distribuerar försäkringar utan a� lämna
rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys och utan a�
vara avtalsenligt förpliktad a� distribuera försäkringar för något
försäkringsföretags räkning

1.1.14 Vilken information som en försäkringsdistributör ska lämna löpande till kund efter
avtalets ingående [F]

1.1.14.1 Vid förnyelse
1.1.14.2 Vid ändring av avtal
1.1.14.3 Vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter

1.1.15 Vilken information en försäkringsdistributör ska lämna till kund när försäkringsavtal
ingås per telefon [F]

1.1.16 Vilken information e� försäkringsföretag ska lämna till kund om ersä�ning till sina
anställda för försäkringsdistributionen [K]



1.1.17 Dokumentation av försäkringsdistributionen – syftet med dokumentationen (både ur
distributörperspektiv och ur kundperspektiv), och vad det innebär för innehåll och
omfa�ning [T]

1.1.17.1 Kunduppgifter – inklusive uppgifter om kundens önskemål eller behov
och eventuellt ekonomiska förhållanden. Vad som ska dokumenteras om
kunden är känd. Konsekvenserna av a� inte samla in dessa uppgifter
och hur insamlingen av dessa uppgifter kan användas för en bä�re
rådgivning

1.1.17.2 Krav och behovsanalys – när den ska göras, vilka förhållanden som ska
beaktas i en sådan samt a� den ska anpassas utifrån typ av kund och
produktens komplexitet

1.1.17.3 Distributionstillfället – vad dokumentationen ska innehålla avseende
distributionen och a� det tydligt ska framgå varför en viss produkt
distribuerats samt a� en utomstående granskare ska kunna förstå på
vilka grunder distributionen utförts och varför

1.1.17.4 Dokumentationens utförande – vad, när, av vem och hur
1.1.17.5 Utlämnande av dokumentation – när och i vilken form utlämnande av

dokumentationen ska ske
1.1.17.6 Arkivering av dokumentation

1.1.18 Klagomålshantering – kravet på klagomålshantering och praktisk tillämpning [T]

1.1.18.1 Vad som avses med e� klagomål
1.1.18.2 Kravet på klagomålsansvarig
1.1.18.3 Klagomålsinstruktion – vad den ska innehålla, hur den ska användas

och uppdateras
1.1.18.4 Beslutsmotivering – hur beslut ska motiveras och överlämnas till den

klagande
1.1.18.5 Handläggning – hur handläggningen av klagomål ska gå till
1.1.18.6 Tidsregler – de krav på handläggningstid som finns
1.1.18.7 Dokumentation av klagomål – dokumentation av klagomål och vilka

krav som ställs på dokumentationen
1.1.18.8 Tvistlösning – olika former av tvistlösning och hur tvistlösning går till
1.1.18.9 Registrering och arkivering av klagomål på e� korrekt sä�

1.1.19 Filialetablering, gränsöverskridande verksamhet och generalagentur för
försäkringsförmedlare – innebörd av begreppen och vad som krävs för a� verka i dessa
kapaciteter [K]

1.1.19.1 Vad gränsöverskridande verksamhet innebär
1.1.19.2 Vad filialetablering innebär
1.1.19.3 Vad generalagentur innebär

1.1.20 Försäkringsdistributörers kontroller styrda av tillstånd eller registrering [F]

1.1.20.1 Av anställda hos försäkringsförmedlare och försäkringsföretag – vilka
kontroller som ska göras och den juridiska personens rä� a� inhämta
eller begära uppgifter från den anställde för a� fullfölja kontrollen

1.1.20.2 Av anknuten förmedlare – vilken kontroll som försäkringsföretaget ska
göra av fysisk person respektive juridisk person (såväl den juridiska
personen som ledningen)



1.1.20.3 Av en anknuten sidoverksam förmedlare – vilken kontroll som
försäkringsföretaget eller förmedlaren ska göra av en fysisk person
respektive juridisk person (såväl den juridiska personen som ledningen)

1.1.20.4 Dokumentation av kontroller – hur dokumentation av olika kontroller
ska ske, särskilt känsliga uppgifter så som utdrag ur belastningsregister

1.1.20.5 Arkivering av kontroller – regler om arkivering, hur arkivering ska ske
och vad som måste arkiveras

1.1.21 Anmälningar av förändringar till Finansinspektionen [F]

1.1.21.1 Krav vid förändringar av verksamhet
1.1.21.2 Anställda
1.1.21.3 Ledning
1.1.21.4 Klagomålsansvarig
1.1.21.5 Ansvarsförsäkring
1.1.21.6 Ägare
1.1.21.7 Nära förbindelser
1.1.21.8 Filialetablering och gränsöverskridande verksamhet

1.1.22 Ersä�ningssystem – hur ersä�ningar till anställda ska vara utformade [F]

1.1.22.1 Vilka hos försäkringsdistributören som omfa�as av ersä�ningssystemet
1.1.22.2 Krav på balans mellan fast och rörlig ersä�ning
1.1.22.3 Kriterier för rörlig ersä�ning
1.1.22.4 Hantering av intressekonflikter knutna till ersä�ningar

1.1.23 Behandling av tillgångar som tillhör kunden [F]

1.1.23.1 Försäkringspremier
1.1.23.2 Försäkringsersä�ningar
1.1.23.3 Hantering av klientmedelskonto

1.1.24 Ersä�ningar från någon annan än kunden [T]

1.1.24.1 Syftet med regler om a� ta emot ersä�ningar från någon annan än
kunden (tredjepartsersä�ningar)

1.1.24.2 Förbud mot a� ta emot och behålla ersä�ningar vid tillhandahållande av
rådgivning på grundval av opartisk och personlig analys

1.1.24.3 Förbud mot a� ta emot ersä�ningar som till väsentlig del avser tjänster
som ännu inte utförts, som till sin storlek baseras på premiebetalningar
som ännu inte utförts, eller andra ersä�ningar som storleksmässigt står i
uppenbart missförhållande till de tjänster som har utförts vid
distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter och vissa
pensionsförsäkringar

1.1.24.4 Tredjepartsersä�ningar – generellt om när det inte är tillåtet a� erbjuda
eller ta emot ersä�ning från annan än kund i samband med distribution
av försäkringar, samt särskilt vad som gäller avseende
försäkringsbaserade investeringsprodukter samt vissa
pensionsförsäkringar

1.1.25 Korsförsäljning och kopplingsförbehåll [F]

1.1.25.1 Vad som avses med korsförsäljning
1.1.25.2 Vad som avses med kopplingsförbehåll
1.1.25.3 Otillåtna kopplingsförbehåll



1.1.25.4 Undantag från förbudet mot kopplingsförbehåll
1.1.25.5 Informationskrav vid korsförsäljning och kopplingsförbehåll

1.1.26 Innebörden av förbud mot marknadsföring av andra finansiella tjänster och produkter för
försäkringsförmedlare [F]

1.1.27 Intressekonflikter – hantering av intressekonflikter vid distribution av
försäkringsbaserade investeringsprodukter samt vissa pensionsförsäkringar [F]

1.1.27.1 Förebyggande, hantering och informationskrav avseende
intressekonflikter samt upplysningsplikt av otillräckligt hanterade
intressekonflikter

1.1.28 Krav på lämplighetsbedömning eller passandebedömning avseende försäkringsbaserade
investeringsprodukter samt vissa pensionsförsäkringar [T]

1.1.28.1 Bedömning – vad, när, av vem och hur
1.1.28.2 Dokumentation och rapportering – krav på dokumentationen,

lämplighetsförklaring, rapporter

1.1.29 Hållbarhetspreferenser [T]

1.1.29.1 Vad som avses med hållbarhetspreferenser enligt den delegerade EU-
förordningen 2021/1257 och hur olika aspekter av hållbarhetspreferenser
ska förklaras för kund

1.1.29.2 Vad som är syftet med a� hållbarhetspreferenser ska beaktas vid
rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter

1.1.29.3 När och hur en kunds hållbarhetspreferenser ska inhämtas och beaktas
vid lämplighetsbedömningen

1.1.29.4 A� en rekommendation inte får lämnas om den strider mot en kunds
hållbarhetspreferenser

1.1.29.5 Vilka åtgärder en försäkringsdistributör ska vidta om en kund ändrar
sina hållbarhetspreferenser

1.1.29.6 A� lämplighetsförklaringen även ska innefa�a hur rekommendationen
tar hänsyn till kundens hållbarhetspreferenser

1.2 Finansinspektionens roll och tillsyn

1.2.1 Finansinspektionens roll gentemot försäkringsdistributörer [F]

1.2.1.1 På vilket sä� och inom vilka områden Finansinspektionen utövar tillsyn
1.2.1.2 Vilka sanktioner Finansinspektionen kan besluta om
1.2.1.3 Vad dessa sanktioner kan få för konsekvenser för en distributör

1.2.2 Finansinspektionens möjligheter a� ingripa mot den som ingår i ledning för en
försäkringsdistributör samt också om konsekvenserna för personens möjlighet a�
upprä�hålla en liknande funktion efter ingripandet [F]

1.2.3 Finansinspektionens kommunikation [F]

1.2.3.1 Hur Finansinspektionen kommunicerar
1.2.3.2 Ny�an av a� ta del av sanktionsbeslut rörande

försäkringsdistributionsverksamhet

1.2.4 Finansinspektionens möjlighet a� återkalla tillstånd - a� Finansinspektionen ska återkalla
en försäkringsförmedlares tillstånd om [F]



1.2.4.1 Försäkringsförmedlaren inte inom e� år från det a� tillstånd beviljades
har börjat utöva sådan verksamhet som tillståndet avser

1.2.4.2 Försäkringsförmedlaren under en sammanhängande tid av sex månader
inte utövat sådan verksamhet som tillståndet avser eller inte längre
uppfyller förutsä�ningarna för tillstånd

1.2.5 A� i det fall a� försäkringsförmedlare väljer a� avstå från si� tillstånd har
Finansinspektionen möjlighet a� pröva om förmedlaren gjort sig skyldig till
regelöverträdelser innan återkallelsen beviljas av Finansinspektionen [F]

1.2.6 Finansinspektionens beslut (Dnr 19-10203) om ersä�ning [T]

1.2.6.1 Dokumentering av tredjepartsersä�ningar så a� det går a� förstå vad
varje betalning av tredjepartsersä�ning avser

1.2.6.2 Dokumentering av tredjepartsersä�ningar så a� det går a� följa upp hur
ersä�ningar uppfyller kraven i LFD

1.2.6.3 Upprä�andet av en intern förteckning över alla ersä�ningar och
förmåner som institutet mo�ar av tredje part

1.2.6.4 Hur tredjepartsersä�ningars storlek måste förhålla sig till de tjänster
som utförs för a� uppfylla kraven i LFD

1.2.7 Finansinspektionens beslut (Dnr 19-10203) om komplexa produkter [F]

1.2.7.1 A� kraven på rådgivningen vad gäller komplexa produkter är högt
ställda

1.3 God försäkringsdistributionssed

1.3.1 God försäkringsdistributionssed – vad som utgör god försäkringsdistributionssed [F]

1.3.1.1 Anpassning – den rådgivning som lämnas vid försäkringsdistribution
ska anpassas efter kundens individuella förutsä�ningar, kunskap,
önskemål och behov. De�a ska utföras vid varje rådgivningstillfälle för
a� säkerställa a� de råd som ges är korrekta samt anpassade efter den
unika kundens behov

1.3.1.2 Omsorg – vad omsorgsplikten innebär och hur den tillämpas i
försäkringsdistributionen

1.3.1.3 Lojalitet inom ramen för hantering av intressekonflikter - vad
lojalitetsplikten innebär och när den ska tillämpas i
försäkringsdistributionen

1.3.1.4 Avrådan – när och på vilket sä� avrådan ska ske vid rådgivning
1.3.1.5 Rådgivning grundad på opartisk och personlig analys –

försäkringsdistributörens ansvar a� tillse a� rådgivningen uppfyller
kraven på opartisk och personlig analys

1.3.1.6 Personligt ansvar – a� försäkringsdistributören genom si� avtal med
InsureSec har e� personligt ansvar för eventuella brister i den
försäkringsdistributionsverksamhet som bedrivs

1.3.1.7 Information till kund om rådgivningens omfa�ning i förhållande till
kundens samtliga försäkringsbehov

1.3.1.8 Information till kund om vilken ersä�ning försäkringsförmedlaren får
för si� arbete

1.3.1.9 Bedömning av de risker kunden är exponerad för och hur
försäkringslösningen påverkar risken



1.3.1.10 Försäkringsdistributörens skyldighet a� följa andra regelverk som är
tillämpliga vid försäkringsdistribution såsom marknadsföringslagen
(2008:486) ("MFL"), dataskyddsförordningen (2016/679) ("GDPR"), lag
(2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
("distansavtalslagen")

1.3.2 Utveckling av god försäkringsdistributionssed [F]

1.3.2.1 Hur god försäkringsdistributionssed utvecklas
1.3.2.2 Vilka instanser som bidrar till utvecklingen
1.3.2.3 Hur försäkringsdistributörer håller sig informerade om utvecklingen

1.3.3 InsureSecs verkande för god försäkringsdistributionssed [T]

1.3.3.1 Hur InsureSec definierar god försäkringsdistributionssed enligt si�
regelverk

1.3.3.2 Det arbete som InsureSec via Disciplinnämnden för
försäkringsdistribution bedriver för a� klargöra vad som är förenligt
med god försäkringsdistributionssed

1.3.3.3 Hur InsureSec arbetar för utvecklandet av god
försäkringsdistributionssed

1.3.4 Sambandet mellan god försäkringsdistributionssed och distansavtalslagen [F]

1.3.4.1 Vilket ansvar försäkringsdistributören har vid egen
callcenterverksamhet (Beslut 2016:7 samt 2018:8)

1.3.4.2 Vilket ansvar försäkringsdistributören har när leverantör av
callcentertjänster anlitas (Beslut 2016:7 samt 2018:8)

1.3.4.3 Relationen mellan god försäkringsdistributionssed och
distansavtalslagen när förmedlaren låtit telefonförsäljningen ske via
samarbetspartner till Förmedlarbolaget (Beslut 2016:7 samt 2018:8)

1.3.5 På vilket sä� rekommendationer till konsumenter avseende placeringar i strukturerade
produkter förhåller sig till god försäkringsdistributionssed (Beslut 2019:5, 2019:6 och
2019:7) [F]

1.3.6 Disciplinnämnden för försäkringsdistributions u�alande (2019:5-6) om konsumentens
kunskap och erfarenhet [T]

1.3.6.1 Vilken kunskap och erfarenhet som en försäkringsdistributör måste
kunna visa a� kunden har vid placering i icke-kapitalskyddade
produkter

1.3.6.2 Hur konsumentens ekonomiska situation och finansiella förmåga samt
önskan a� bära risk inverkar på bedömningen om produkten är lämplig
för kunden

1.3.6.3 Vilken typ av risk- och analysmodeller, motsvarande konsumentens
unika behov, önskemål och riskvilja, som förmedlaren ska tillämpa i sin
bedömning om produkten är lämplig för kunden

1.3.7 Disciplinnämnden för försäkringsdistributions u�alande (2019:5-6) om undertecknadens
betydelse [F]

1.3.7.1 Vilket bevisvärde en kunds undertecknande av
rådgivningsdokumentationen har

1.3.8 Disciplinnämndens u�alande (2019:7) om vilka andra regelverk som kan äga tillämplighet
förutom lagen om försäkringsdistribution [F]



1.3.8.1 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

1.4 Bransch- eller näringslivskoder

1.4.1 Etik och moral [T]

1.4.1.1 Branschgemensamma etiska regler – hur distributörens agerande kan
anpassas till branschgemensamma etiska regler

1.4.1.2 Etiska regler – krav på a� ha etiska regler och hur företagets interna
etiska regler förhåller sig till branschgemensamma etiska regler

1.4.2 Näringslivskoden som givits ut av Institutet Mot Mutor (IMM) [T]

1.4.2.1 Förebyggande åtgärder mot korruption
1.4.2.2 Stra�estämmelser om mutbro� (bro�sbalk 10 kap. 5a–5e §§)
1.4.2.3 Förmåner som omfa�as av koden
1.4.2.4 Företag som omfa�as av koden
1.4.2.5 Branschregler
1.4.2.6 Förmåner till andra kategorier där särskild restriktivitet ska iak�as -

förmånens värde, mo�agarens position, förmånens art, mo�agarkretsen
och formerna för erbjudandet av förmånen

1.4.2.7 Otillåtna former av förmåner
1.4.2.8 Försäkringsföretags förmåner till försäkringsförmedlare
1.4.2.9 Arvode till samarbetspartners
1.4.2.10 Konsumentskydd

1.5 Produk�illsyns- och styrningskrav

1.5.1 De olika rollerna avseende produk�illsyn [K]

1.5.1.1 Produktutvecklare
1.5.1.2 Distributör
1.5.1.3 Situation när en produktutvecklare också kan vara en distributör
1.5.1.4 Situation när en distributör också kan vara en produktutvecklare

1.5.2 Produktutvecklare – vilka krav som finns på produktgodkännandeprocessen [K]

1.5.3 Målmarknad – kriterier för hur en målmarknad fastställs för en försäkringsprodukt [K]

1.5.3.1 A� målmarknaden för en försäkringsprodukt utöver produktens
egenskaper, riskprofil, komplexitet och art även ska ta hänsyn till
hållbarhetsfaktorer

1.5.4 Målmarknad - hur man ska förhålla sig till en fastställd målmarknad vid distribution [T]

1.5.5 Målmarknad – konsekvenser vid distribution utanför målmarknad [T]

1.5.6 Målmarknad – hur målmarknad och distributionsstrategi fungerar avseende [K]

1.5.6.1 Fond- eller depåförsäkring
1.5.6.2 Finansiella instrument
1.5.6.3 Traditionell livförsäkring

1.5.7 Distributionsstrategi [K]

1.5.7.1 Kraven på distributionsstrategi och hur den ska användas



1.5.7.2 Kraven på a� säkerställa a� nödvändig information erhålls från,
respektive tillhandahålls till, produktutvecklaren

1.5.7.3 Kraven på a� rapportera distribution utanför målmarknad

1.5.8 Produktdistributionskrav [K]

1.5.8.1 Krav på en distributör
1.5.8.2 Vilka krav som finns på produktdistributionssystem

1.6 Branschorgan

1.6.1 Branschorgan – deras roller och huvudsakliga huvudmän [F]

1.6.1.1 Svensk Försäkring och Insurance Europe – deras roller, uppgifter och
vilka som är deras medlemmar

1.6.1.2 SFM och BIPAR – deras roll, uppgifter och vilka som är deras
medlemmar

1.6.1.3 InsureSec och Disciplinnämnden för försäkringsdistribution – deras
roller och uppgifter

1.6.2 Valcentraler – deras roller och huvudsakliga huvudmän [K]

1.6.2.1 Valcentralens roll och uppgift

1.6.3 Administratörer och informationskällor [K]

1.6.3.1 Tjänstepensionsadministratörens roll och uppgift
1.6.3.2 Via valcentraler
1.6.3.3 MinPension - den information och de pensionsprognoser som de

tillhandahåller
1.6.3.4 Ersä�ningskollen – vilken information de tillhandahåller gällande

socialförsäkringsskyddet

2 Juridik
2.1 Försäkringsrörelselagstiftning

2.1.1 Associationsformer [F]

2.1.1.1 Olika företagsformer för a� bedriva försäkringsrörelse
2.1.1.2 Skillnaden mellan dessa företagsformer och vad de innebär för kunden
2.1.1.3 Vad som krävs för a� få tillstånd a� bedriva försäkringsrörelse
2.1.1.4 Vilka regler som gäller för vinstutdelning

2.1.2 Skillnaden mellan försäkringsföretag och försäkringsbolag [K]

2.1.3 Livförsäkringsprodukter – skillnader mellan de livförsäkringsprodukter som behandlas i
försäkringsrörelselagen (2010:2043) (”FRL”) [T]

2.1.3.1 Traditionell försäkring, inklusive depåförsäkring
2.1.3.2 Fondförsäkring

2.1.4 Stabilitetsprincipen [K]

2.1.4.1 Hur stabilitetsprincipen påverkar kunden



2.1.4.2 Vad stabilitetsprincipen innebär för e� livförsäkringsbolag

2.1.5 Standardprincipen [K]

2.1.5.1 Vad standardprincipen innebär
2.1.5.2 Vem den är till för a� skydda

2.1.6 Genomlysningsprincipen [K]

2.1.6.1 Vad genomlysningsprincipen innebär samt vilka informationskrav den
ställer

2.1.6.2 Vem den är till för a� skydda

2.1.7 Försäkringstagarrepresentation – vilken rä� försäkringstagarna har till representation i e�
ömsesidigt livförsäkringsbolag [K]

2.1.8 Konkursregler – hur kunderna påverkas vid en konkurs [T]

2.1.8.1 I e� ömsesidigt försäkringsbolag
2.1.8.2 I e� aktiebolag
2.1.8.3 Vad skuldtäckningsregistret är och vad syftet med registret är
2.1.8.4 Skillnaden mellan hur en fordran enligt försäkringsavtal säkerställs

jämfört med e� banktillgodohavande, en tillgång i en depå eller e�
fondandelsvärde

2.1.9 Livförsäkringsföretag – skillnaden a� vara kund avseende rä�igheter och skyldigheter i
olika livförsäkringsföretag [T]

2.1.9.1 Ömsesidigt livförsäkringsföretag
2.1.9.2 Ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag
2.1.9.3 Vinstutdelande livförsäkringsföretag

2.1.10 Livförsäkringsföretag – skillnaden a� vara kund i olika typer av livförsäkringsföretag
utifrån produkternas egenskaper och rä�en till översko� [T]

2.1.10.1 Ömsesidigt livförsäkringsföretag
2.1.10.2 Ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag
2.1.10.3 Vinstutdelande livförsäkringsföretag

2.1.11 Återbäringsränta och kollektiv konsolidering [T]

2.1.11.1 Vad återbäringsränta är
2.1.11.2 Hur en återbäringsränta fastställs
2.1.11.3 Vad konsolideringsgraden är
2.1.11.4 Hur konsolideringsgraden beräknas
2.1.11.5 Hur konsolideringsgraden hänger ihop med återbäringsräntan
2.1.11.6 Möjliga konsekvenser för kunden vid hög respektive låg

konsolideringsgrad
2.1.11.7 Vilka olika åtgärder e� livbolag kan komma a� vidta för a� påverka sin

konsolideringsgrad

2.1.12 Solvenskrav [F]

2.1.12.1 Vad solvenskvot är
2.1.12.2 Syftet med solvenskrav
2.1.12.3 Samband med garantier



2.1.12.4 Vilka konsekvenser olika nivåer på solvenskvoten kan få för kunden

2.2 Försäkringsavtalsrä�

2.2.1 Försäkringsavtalslagens (2005:104) (”FAL”) tillämpningsområde [F]

2.2.2 Begrepp och roller enligt FAL – vad som menas med de olika begreppen samt vem som
kan ha en viss roll [T]

2.2.2.1 Försäkrad
2.2.2.2 Försäkringstagare
2.2.2.3 Frivillig gruppersonförsäkring
2.2.2.4 Obligatorisk gruppersonförsäkring
2.2.2.5 Gruppföreträdare
2.2.2.6 Förmånstagare
2.2.2.7 Personförsäkring

2.2.3 Informationskrav [T]

2.2.3.1 Innan försäkring tecknas – vilken information som måste lämnas innan
en försäkring tecknas och på vilket sä� den ska lämnas

2.2.3.2 Efter försäkring tecknats – vilken information som ska lämnas i direkt
anslutning till a� en försäkring tecknas och på vilket sä� den ska lämnas

2.2.3.3 Vilken information som ska lämnas under försäkringstiden och i
samband med förnyelse av försäkring

2.2.3.4 Försäkringsfall – vilken information som ska lämnas vid försäkringsfall
och på vilket sä� den ska lämnas

2.2.4 Förhållanden under en försäkrings löptid – vilka förhållanden som regleras på vilket sä�,
samt i vilken mån förhållandena kan ändras under försäkringens löptid [F]

2.2.4.1 Vilka förhållanden som regleras i FAL
2.2.4.2 Försäkringsavtalsvillkor – vilka förhållanden som regleras i

försäkringsavtalsvillkoren
2.2.4.3 Vilka förhållanden som regleras av försäkringstekniska riktlinjer och

försäkringstekniska beräkningsunderlag

2.2.5 Begränsning av försäkringsbolagets ansvar [T]

2.2.5.1 Upplysningspliktens alla delar
2.2.5.2 Symptomklausuler
2.2.5.3 Riskökning
2.2.5.4 Övriga fall som innebär ansvarsbegränsning för försäkringsbolaget – när

den försäkrade framkallat försäkringsfall, försummat a� följa
säkerhetsföreskrifter eller a� agera i enlighet med räddningsplikten

2.2.5.5 Försäkringsbolagets reklamationsplikt och reklamationspliktens
inverkan på försäkringsbolagets ansvar

2.2.6 Avtalsfrågor avseende personförsäkring [T]

2.2.6.1 Ansvarsinträde – när försäkringsbolagets ansvar för försäkringen
inträder

2.2.6.2 Kontraheringsplikt – vilken rä� a� teckna försäkring som
kontraheringsplikten innebär och vilken rä� e� försäkringsbolag har a�
vägra en kund a� teckna en försäkring



2.2.6.3 Upphörande av försäkring (tidsbegränsad försäkring, uppsägning från
försäkringstagare, krav vid återköp) – vad som krävs för a� en
tidsbegränsad försäkring ska upphöra efter försäkringstiden och vad
som inträffar om den inte sägs upp

2.2.6.4 Upphörande av försäkring - vilken rä�ighet försäkringstagaren har a�
säga upp en försäkring i förtid och vilken rä� hen kan ha till fortsa�
försäkring vid återköp av en försäkring

2.2.6.5 Upplysningsplikt – upplysningspliktens alla delar gentemot såväl
försäkringstagare som försäkrad och kunna förklara konsekvenserna av
oriktiga uppgifter

2.2.6.6 Konsekvenser av oriktiga uppgifter – varför det är nödvändigt a� lämna
korrekta uppgifter och vad konsekvensen kan bli av a� inte göra det

2.2.6.7 Distributörens ansvar – de krav som ställs på distributören a�
uppgifterna som lämnats av kunden är korrekta

2.2.6.8 Förmedlarens ansvar – de krav som ställs när försäkringspremie och
försäkringsersä�ning betalas ut via förmedlaren

2.2.7 Förfoganderä� och inskränkning av denna rä� [T]

2.2.7.1 Vad som menas med förfoganderä�
2.2.7.2 Vad förfoganderä�en innebär för försäkringstagaren och

förmånstagaren
2.2.7.3 På vilket sä� förfoganderä� kan inskränkas för någon

2.2.8 Premiebetalning [T]

2.2.8.1 När premien ska betalas
2.2.8.2 Vad konsekvenserna kan bli om en premie inte betalas

2.2.9 Återupplivning [T]

2.2.9.1 Vad återupplivning av en försäkring innebär
2.2.9.2 Under vilka förutsä�ningar återupplivning av en försäkring kan ske

2.2.10 Självmord [F]

2.2.10.1 Innebörden av FAL:s regler vid självmord
2.2.10.2 Vem som har bevisbördan för a� det är självmord

2.2.11 Gruppersonförsäkring [F]

2.2.11.1 Skillnaderna i obligatoriska och frivilliga gruppförsäkringar ur
försäkringstagarens och den försäkrades perspektiv

2.2.11.2 Rollen som en gruppföreträdare har gentemot försäkringsföretaget
respektive de försäkrade och försäkringstagare

2.2.12 Regressrä� [F]

2.2.12.1 Vad regressrä� betyder
2.2.12.2 Typer av försäkringsavtal där regressrä� kan förekomma
2.2.12.3 Konsekvenser av regressrä�

2.2.13 Kollektivavtalad försäkring [F]

2.2.13.1 Vilka försäkringar reglerna för kollektivavtalsgrundade försäkringar
gäller för



2.2.13.2 Vilka de stora skillnaderna är mellan kollektivavtalad försäkring och
individuell försäkring

2.2.14 Direktkravsrä� [F]

2.2.14.1 Skillnaden mellan härledd direktkravsrä� (frivillig ansvarsförsäkring)
och självständig direktkravsrä� (obligatorisk ansvarsförsäkring)

2.2.15 Företagsförsäkring – hur FAL:s regler om företagsförsäkring skiljer sig från dem om
konsumentförsäkring avseende [T]

2.2.15.1 Information
2.2.15.2 Ansvarstid
2.2.15.3 Uppsägning i förtid
2.2.15.4 Fall när försäkringsföretagets ansvar kan begränsas
2.2.15.5 Premier, ersä�ning och reglering av försäkringsfall

2.2.16 Krav som FAL ställer på hantering av försäkringsfall avseende livförsäkringar [F]

2.2.17 Regler vid utbetalning [T]

2.2.17.1 Vid vilken tidpunkt en försäkringsersä�ning ska betalas ut
2.2.17.2 Vad som gäller om utbetalning sker till annan än den rä�e

förmånstagaren

2.2.18 Regler om presentationspapper [T]

2.2.18.1 Vilka försäkringsbrev som är så kallade presentationspapper
2.2.18.2 Vilka försäkringsbrev som kan dödas och hur de�a går till

2.2.19 Utmätningsregler – huvuddragen i utmätningsreglerna [T]

2.2.19.1 Vad som händer vid utmätning innan e� försäkringsfall inträffar
2.2.19.2 Vad som händer vid utmätning efter a� försäkringsfall inträffat
2.2.19.3 Vilka regler som gäller för utmätning av en försäkring som tecknats av

en arbetsgivare på en anställds liv
2.2.19.4 Vad som gäller vid utmätning av en sjuk- eller olycksfallsförsäkrings

utfallande ersä�ning

2.2.20 Pantsä�ning [T]

2.2.20.1 När en pantsä�ning av försäkring kan vara aktuell
2.2.20.2 Hur pantsä�ning utförs rent praktiskt, särskilt vid pantsä�ning av

försäkring i samband med direktpensionsutfästelser

2.2.21 Förmånstagarförordnande [T]

2.2.21.1 Vem som kan vara förmånstagare i olika typer av försäkringar
2.2.21.2 Hur ändring av förmånstagarförordnande sker och när det kan förfalla
2.2.21.3 Vad jämkning av e� förmånstagarförordnande innebär och när det kan

ske

2.2.22 Olika typer av förmånstagarförordnande [T]

2.2.22.1 Vad som menas med återkalleligt och oåterkalleligt
förmånstagarförordnande

2.2.22.2 I vilka olika sammanhang dessa förekommer
2.2.22.3 Under vilka förutsä�ningar dessa förekommer



2.2.22.4 Vem som kan ändra dessa

2.2.23 Livsfallsförordnande och dödsfallsförordnande – i vilka situationer dessa används och
vad de innebär [T]

2.2.24 Gruppersonförsäkring [F]

2.2.24.1 Skillnaderna i FAL vad gäller regler för information till kunder
2.2.24.2 Premiebetalning
2.2.24.3 Uppsägning
2.2.24.4 Upphörande vid försäkringstidens slut jämfört med vad som gäller vid

individuell försäkring
2.2.24.5 Vad efterskydd och rä� till fortsä�ningsförsäkring är och när dessa kan

bli aktuella

2.2.25 Skillnaden mot individuell försäkring – hur gruppersonförsäkring skiljer sig från
individuell personskadeförsäkring [K]

2.2.26 Symptomklausuler för personriskförsäkring [T]

2.2.26.1 Vad symptomklausuler är
2.2.26.2 När och på vilka grunder e� försäkringsbolag får tillämpa

symptomklausuler på individuell personförsäkring
2.2.26.3 När och på vilka grunder e� försäkringsbolag får tillämpa

symptomklausuler vid gruppförsäkring

2.2.27 Premiebetalning avseende personriskförsäkring [F]

2.2.27.1 När premien ska betalas
2.2.27.2 Försäkringsbolagets ansvar vid dröjsmål med betalning av premien
2.2.27.3 Vad som gäller avseende uppsägning på grund av dröjsmål med

premien
2.2.27.4 I vilka fall en premie ska återbetalas när försäkring upphör i förtid
2.2.27.5 Innebörden av en så kallad kontantklausul och hur sådan klausul

påverkar försäkringsbolagets ansvar
2.2.27.6 Premiebetalning som begäran om ny försäkring

2.2.28 Reglering av försäkringsfall avseende personriskförsäkring [T]

2.2.28.1 Krav på försäkringsgivaren avseende tiden för utbetalning av
försäkringsersä�ningen

2.2.28.2 Upphörande av rä� till försäkringsersä�ning eller nedsä�ning av
ersä�ning vid preskription och försummelse a� anmäla försäkringsfall
vid personskadeförsäkring

2.2.29 Försäkringsersä�ning vid personriskförsäkring [T]

2.2.29.1 Hur ersä�ningens storlek fastställs
2.2.29.2 Vad begreppen underförsäkring respektive dubbelförsäkring innebär

och kan få för konsekvenser för försäkringstagaren

2.2.30 Försäkringstagarens rä� a� vända sig till domstol om försäkringsbolaget i strid mot lagen
vägrat meddela försäkring till någon eller sagt upp försäkringen i förtid [F]

2.3 Allmän avtalsrä�



2.3.1 Avtalsrä�sliga begrepp [F]

2.3.1.1 Avtalsfrihet och kontraheringsplikt
2.3.1.2 Dispositiv och tvingande rä�

2.3.2 Slutande av avtal [F]

2.3.2.1 När e� avtal ingås
2.3.2.2 Anbud (offert)
2.3.2.3 Accept

2.3.3 Olika typer av avtal [F]

2.3.3.1 Konsensualavtal
2.3.3.2 Formavtal
2.3.3.3 Realavtal

2.3.4 Ogiltighetsgrunder och jämkning av oskäliga avtalsvillkor [K]

2.3.5 Uppdragsavtalet [F]

2.3.5.1 Vad uppdragsavtalet reglerar
2.3.5.2 Hur e� sådant ska upprä�as
2.3.5.3 När e� sådant ska upprä�as

2.3.6 De viktigaste skillnaderna mellan allmän avtalsrä� och försäkringsavtalsrä� [F]

2.4 Konsumenträ�

2.4.1 Lag (2005:59) om distansavtal utanför affärslokaler ("distansavtalslagen") [F]

2.4.1.1 När lagen är tillämplig
2.4.1.2 Vad den ställer för krav avseende informationsgivning
2.4.1.3 Vad ångerrä�en innebär vid försäkringsdistribution

2.4.2 Marknadsföringslag (2008:486) ("MFL") [T]

2.4.2.1 Vem MFL gäller för
2.4.2.2 Vad som avses med marknadsföring
2.4.2.3 Vad som utgör vilseledande och otillbörlig marknadsföring
2.4.2.4 Vad som avses med god marknadsföringssed
2.4.2.5 Vem som bedömer om marknadsföring är vilseledande eller otillbörlig
2.4.2.6 Konsekvenser av om marknadsföring är vilseledande eller otillbörlig
2.4.2.7 Vad som gäller avseende otillbörlig marknadsföring för

försäkringsdistributörers verksamhet
2.4.2.8 A� Konsumentverket utövar tillsyn över distributörers efterlevnad av

MFL

2.4.3 Situationer med hög risk för otillbörlig marknadsföring [T]

2.4.3.1 Tidsbegränsade erbjudanden eller raba�er
2.4.3.2 Kostnader och avgifter vid uppsägning eller fly� av försäkringsavtal
2.4.3.3 Kostnader och avgifter under försäkringstiden
2.4.3.4 Beräkning av försäkringsersä�ningen
2.4.3.5 Viktiga undantag eller begränsningar



2.4.3.6 Försäkringsskydd efter viktiga händelser, såsom konkurs, dödsfall,
äktenskapsskillnad, ålder eller tidigare inträffade försäkringshändelse

2.4.3.7 Försäkringsskydd vid särskilt utpekade situationer istället för generellt
försäkringsskydd med vissa undantag

2.4.3.8 Tecknings- och inträdeskrav
2.4.3.9 Bindningstid
2.4.3.10 Försäkringstagarens möjligheter a� ändra försäkringsavtalets

omfa�ning vid förändrade förutsä�ningar
2.4.3.11 Försäkringsbolagets rä�ighet a� ändra försäkringsvillkor eller premie
2.4.3.12 Förfoganderä�
2.4.3.13 I situationer när försäkringstagaren inte är densamma som den

försäkrade
2.4.3.14 Beskrivning av e� finansiellt instruments egenskaper
2.4.3.15 Historisk avkastning
2.4.3.16 Risknivå
2.4.3.17 Jämförelser med andra finansiella instrument
2.4.3.18 Utfästelser om framtiden

2.4.4 A� distansavtalslagen innehåller särskilda bestämmelser om marknadsföring av
produkter och tjänster [F]

2.4.5 Gränsdragningen mellan lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ("LFR")
och LFD [K]

2.4.6 Vilken roll Konsumenternas Försäkringsbyrå har [K]

2.4.7 Allmänna reklamationsnämndens roll vid tvistlösning [K]

2.5 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ("LFR") och
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om
finansiell rådgivning till konsumenter

2.5.1 Vad som avses med rådgivning enligt LFR [F]

2.6 Skadeståndsrä�

2.6.1 Grunderna i skadeståndsrä�en och innebörden av grundbegrepp [F]

2.6.1.1 Preskriptionstid och hur preskriptionstiden kan förlängas
2.6.1.2 Principalansvar
2.6.1.3 Strikt ansvar
2.6.1.4 Adekvat kausalitet
2.6.1.5 Fastställandet av rä�sförhållandet (preklusion)
2.6.1.6 Inom- och utomobligatoriska skadestånd
2.6.1.7 Ren förmögenhetsskada
2.6.1.8 Allmän förmögenhetsskada
2.6.1.9 Ideell skada
2.6.1.10 Tredjemansskada

2.6.2 Ansvarsprincipen [F]



2.6.2.1 Vad som utgör uppsåt och oaktsamhet
2.6.2.2 Innebörden av den grundläggande ansvarsprincipen culpa (oaktsamhet)
2.6.2.3 Under vilka förutsä�ningar den grundläggande ansvarsprincipen

(oaktsamhet) gäller

2.6.3 Skadestånd vid finansiell rådgivning [F]

2.6.3.1 Vad som innefa�as inom begreppet full ersä�ning
2.6.3.2 Reglerna för skadestånd vid finansiell rådgivning
2.6.3.3 På vilka grunder skadestånd kan komma ifråga
2.6.3.4 Negativt kontraktsintresse och utebliven vinst
2.6.3.5 Vilka regler som gäller för skadeanmälan och preskription och på vilket

sä� dessa regler skiljer sig från vanlig skadeståndsrä�

2.6.4 Skadestånd vid försäkringsdistribution [F]

2.6.4.1 Reglerna för skadestånd för försäkringsförmedlare och
försäkringsföretag

2.6.4.2 På vilka grunder skadestånd kan komma ifråga
2.6.4.3 Vilka regler som gäller för skadeanmälan och preskription och på vilket

sä� dessa regler skiljer sig från vanlig skadeståndsrä�

2.7 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvä� och finansiering av terrorism
("penningtvä�slagen") och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11)
om åtgärder mot penningtvä� och finansiering av terrorism

2.7.1 Definitioner [T]

2.7.1.1 Syftet med lagen
2.7.1.2 Definitionen av penningtvä�
2.7.1.3 Definitionen av finansiering av terrorism

2.7.2 Skillnaden mellan penningtvä� och finansiering av terrorism [T]

2.7.3 Typologier – hur försäkringsprodukter, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare kan
utny�jas för penningtvä� eller finansiering av terrorism [F]

2.7.3.1 Placering
2.7.3.2 Skiktning
2.7.3.3 Integrering

2.7.4 Centrala begrepp i penningtvä�sregelverket [T]

2.7.4.1 Affärsförbindelser
2.7.4.2 Verklig huvudman
2.7.4.3 Person i politiskt utsa� ställning

2.7.5 Åtgärder som försäkringsdistributörer ska vidta för a� minska risken a� utny�jas för
penningtvä� eller finansiering av terrorism beroende på den inneboende risken [T]

2.7.5.1 Identifiering och kontroll av kund
2.7.5.2 Syfte och art med affärsförbindelsen
2.7.5.3 Medlens ursprung



2.7.6 Riskbaserat förhållningssä� – hur företaget eller distributören ska göra sin riskbedömning
[T]

2.7.7 Riskbedömning [T]

2.7.7.1 Vilka riktlinjer och rutiner för riskbedömning som ska finnas och a�
dessa ska vara anpassade till verksamheten

2.7.7.2 Vem som ska riskbedömas i en affärsförbindelse beroende på rollerna
som försäkringstagare, försäkrad och förmånstagare

2.7.7.3 Vad som avgör vilken risk som åsä�s en kund som är konsument
2.7.7.4 Vad som avgör vilken risk som åsä�s en företagskund

2.7.8 Riskbaserad kundkännedom – förhållningssä� som innebär arbete med riskbaserad
kundkännedom, särskilt riskerna för penningtvä� inom livförsäkring [T]

2.7.9 Åtgärder för kundkännedom – när och hur åtgärder för kundkännedom ska genomföras
[T]

2.7.9.1 Inhämtande av ID
2.7.9.2 Ursprung av kapital
2.7.9.3 Organisationsstruktur
2.7.9.4 Identifiering av verklig huvudman
2.7.9.5 Kontroll av person i politiskt utsa� ställning
2.7.9.6 Inhämtande av syfte och art
2.7.9.7 Etablering i högrisktredjeland

2.7.10 Skärpta åtgärder för kundkännedom – när och hur skärpta åtgärder för kundkännedom
ska genomföras [T]

2.7.11 Förenklade åtgärder för kundkännedom [T]

2.7.11.1 När sådana kan vara tillämpliga
2.7.11.2 Vilka åtgärder som krävs

2.7.12 Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser [T]

2.7.12.1 A� rutin ska finnas
2.7.12.2 A� avvikelser i förhållande till vad som tidigare är känt ska leda till

uppdatering och eventuellt utredning

2.7.13 Dokumentation [T]

2.7.13.1 Vad som måste dokumenteras vid olika åtgärder som syftar till a�
uppnå kundkännedom

2.7.13.2 Genomförande av en sådan dokumentation på e� korrekt sä�

2.7.14 Övervakningsskyldighet [T]

2.7.14.1 Vad den löpande övervakningsskyldigheten innebär, inklusive behov av
a� dokumentera

2.7.14.2 Vad som ska göras och dokumenteras i det fall något misstänkt
uppdagas

2.7.15 Åtgärder om misstanke inte kan avfärdas [T]

2.7.15.1 Skärpta åtgärder för kundkännedom
2.7.15.2 Anmälan till Finanspolisen, hur och när den ska göras



2.7.15.3 Hantering av kundrelationen – hur förbud a� genomföra transaktioner
och kravet på a� avsluta affärsrelationen ska hanteras

2.7.16 Arkivering [F]

2.7.16.1 Vilka krav som finns på bevarande av handlingar
2.7.16.2 För vilken tid dessa krav gäller
2.7.16.3 I vilken form dessa handlingar ska finnas

2.7.17 Förfrågningar – hur förfrågningar som ställs till förmedlingsföretaget ska besvaras [F]

2.7.18 Meddelandeförbud [F]

2.7.18.1 Reglerna för meddelandeförbud
2.7.18.2 Vilka konsekvenser bro� mot meddelandeförbudet får

2.7.19 Utbildning och skydd av anställda och andra som deltar i verksamheten [F]

2.7.19.1 Vilka krav som ställs på fortlöpande utbildning
2.7.19.2 Skydd av anställda och andra som deltar i verksamheten

2.7.20 Centralt funktionsansvarig [K]

2.7.20.1 A� en centralt funktionsansvarig ska utses
2.7.20.2 Vad en centralt funktionsansvarig ansvarar för
2.7.20.3 A� denne ska vara oberoende i förhållande till de personer och

verksamheter som ska övervakas och kontrolleras

2.7.21 Lagens konsekvenser [K]

2.7.21.1 Vilka påföljder den enskilde befa�ningshavaren och företaget kan
drabbas av vid överträdelse av lagen

2.7.21.2 Förverkande och penningbeslag

2.7.22 Finansinspektionens krav på rapportering av åtgärder mot penningtvä� och finansiering
av terrorism och hur rapporteringen går till [F]

2.7.23 Verklig huvudman [F]

2.7.23.1 Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän och hur sökning i
registret för verkliga huvudmän går till

2.7.23.2 Rapportering till Bolagsverket – känna till vad som ska rapporteras och
ha rutiner för a� kunna ta fram den information som behöver
rapporteras

2.8 Lag (2014:307) om straff för penningtvä�sbro� ("PTBL")

2.8.1 Typologier för penningtvä�sbro� [K]

2.8.1.1 Hur en försäkringsdistributör kan göra sig skyldig till
penningtvä�sbro�

2.8.1.2 Hur e� försäkringsbolag kan göra sig skyldig till penningtvä�sbro�

2.8.2 Straffansvar [K]

2.8.2.1 A� straffansvaret omfa�ar även den som i näringsverksamhet eller
liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i
penningtvä�ssyfte (näringspenningtvä�)



2.9 Insiderlagstiftning

2.9.1 Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden ("MmL")
och EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") [K]

2.9.1.1 Vad som avses med insiderbro�
2.9.1.2 När en insiderförteckning ska upprä�as
2.9.1.3 Vilken personkrets som ska tas upp i insiderförteckningen
2.9.1.4 Vad som avses med legitimt beteende
2.9.1.5 Exempel på obehörigt röjande av insiderinformation
2.9.1.6 Vilka uppgifter som ska anges i insiderförteckningen
2.9.1.7 Vad som avses med marknadsmanipulation
2.9.1.8 Vad som avses med marknadssonderingar

2.10 Personuppgiftshantering

2.10.1 Syftet med Dataskyddsförordningen (2016/679) (”GDPR”) [F]

2.10.2 GDPR:s tillämpningsområde [K]

2.10.3 Vad behandling av personuppgift innebär [K]

2.10.4 Krav på behandling av personuppgifter [K]

2.10.4.1 Laglighet, korrekthet och öppenhet
2.10.4.2 Ändamålsbegränsning
2.10.4.3 Uppgiftsminimering
2.10.4.4 Riktighet
2.10.4.5 Lagringsminimering
2.10.4.6 Integritet och konfidentialitet
2.10.4.7 Ansvarsskyldighet

2.10.5 När behandling av personuppgifter är tillåten [K]

2.10.6 Gallring av personuppgifter [F]

2.10.6.1 När personuppgifter ska gallras
2.10.6.2 Påverkan på gallringstiden från andra lagar som reglerar

skadeståndsrä�, bokföringsverifikat, och penningtvä�

2.10.7 Känsliga personuppgifter [K]

2.10.7.1 Förbudet mot behandling av känsliga eller särskilda kategorier av
personuppgifter

2.10.7.2 Vilka typer av uppgifter som betraktas som känsliga uppgifter

2.10.8 Registreringsinformation – kraven på information till den registrerade [K]

2.10.9 Registrerades rä�igheter [F]

2.10.9.1 Rä� till rä�else
2.10.9.2 Rä� till radering (”rä�en a� bli bortglömd”)
2.10.9.3 Rä� till dataportabilitet
2.10.9.4 Rä� till begränsning



2.10.9.5 Rä� till invändningar

2.10.10 Säkerhet – krav på säkerhet vid behandling av uppgifter [K]

2.10.11 Relevanta begrepp [K]

2.10.11.1 Personuppgiftsansvarig
2.10.11.2 Personuppgiftsbiträde
2.10.11.3 Dataskyddsombud
2.10.11.4 Personuppgiftsincident

2.10.12 Försäkringsbolags, försäkringsförmedlares, administrationscentralers och arbetsgivares
roller som personuppgiftsansvariga respektive personuppgiftsbiträden [K]

2.10.13 Dataskyddsombud - skillnaden i hanteringen av personuppgiftsskyldigheterna [K]

2.10.13.1 För det fall dataskyddsombud inte utse�s
2.10.13.2 För det fall dataskyddsombud har utse�s

2.10.14 Skadeståndsskyldighet och sanktionsavgifter enligt GDPR [K]

2.10.14.1 Personuppgiftsansvariges skadeståndsskyldighet
2.10.14.2 Administrativa sanktionsavgifter
2.10.14.3 Skillnaden mellan skadeståndsskyldighet och administrativa

sanktionsavgifter

2.10.15 Integritetsskyddsmyndigheten roll [K]

2.10.15.1 A� Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet som kan
meddela föreskrifter

2.10.15.2 A� vissa uppgifter och incidenter ska anmälas till
Integritetsskyddsmyndigheten

2.11 Mellanmansrä�

2.11.1 A� en förmedlare är en mellanman som agerar på uppdrag av antingen försäkringsbolag
eller kund [F]

2.11.2 Fullmakter [T]

2.11.2.1 Informationsfullmakt
2.11.2.2 Skötselfullmakt
2.11.2.3 Ställningsfullmakt
2.11.2.4 Framtidsfullmakt

2.11.3 Fullmaktens roll [T]

2.11.3.1 Fullmaktsinnehavarens skyldigheter och rä�igheter gentemot
fullmaktsgivaren

2.11.3.2 Fullmaktsinnehavarens skyldigheter och avsaknad av rä�igheter
gentemot tredje man

2.11.3.3 Fullmaktens avsaknad av legal koppling till rä�en a� erhålla provision

2.11.4 Innebörden av e� uppdragsavtal [T]

2.12 Bolagsrä�



2.12.1 Bolagsorgan för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag [K]

2.12.1.1 Deras roller och ansvar
2.12.1.2 Bolagsbildning
2.12.1.3 Nyemission
2.12.1.4 Fusion
2.12.1.5 Konkurs
2.12.1.6 Likvidation

2.12.2 Firmatecknare [F]

2.12.2.1 Innebörden av a� vara firmatecknare
2.12.2.2 Hur firmatecknare utses, och vem som utser
2.12.2.3 Hur firmatecknare kontrolleras
2.12.2.4 Hantering av fullmakt från firmatecknare, särskilt vid firmateckning i

förening
2.12.2.5 Konsekvenser av bristande firmateckningsrä� för respektive part
2.12.2.6 Vad som avses med löpande förvaltningsåtgärder avseende

försäkringsdistribution

2.13 Tystnadsplikt

2.13.1 Tystnadsplikt enligt LFD (8 kap 8 §) [F]

2.13.2 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (”sekretesslagen”) [K]

2.13.2.1 Bestämmelser om myndigheters hantering av visselblåsare (30 kap 4b §
sekretesslagen)

2.13.3 Lag (2018:558) om företagshemligheter [K]

2.14 Ska�erä�

2.14.1 Inkomstska�er – vad som räknas som inkomst och hur den beska�as [T]

2.14.1.1 Kapitalbeska�ning – a� kunna beräkna kapitalska�en för olika typer av
kapitalinkomster/kapitalvinster (inkluderar kunskap om avdragsgilla
kostnader)

2.14.1.2 Förvärvsbeska�ning – vad som menas med förvärvsinkomster och
kunna beräkna vilka avdrag för pensionsförsäkring som är tillämpligt
för en kund

2.14.1.3 Marginalska� – vad marginalska� är och kunna beräkna den i olika
inkomstskikt

2.14.1.4 Avdragsregler för olika försäkringar
2.14.1.5 Avdragsregler för individuellt pensionssparande (IPS) och övriga typer

av individuellt pensionssparande som inte är försäkring
2.14.1.6 Lagens konsekvenser – vilket straff den enskilde befa�ningshavaren och

företaget kan drabbas av vid bro� mot inkomstska�elagen (1999:1229)
("IL")

2.14.1.7 Allmänna avdrag – förstå vilka avdrag som räknas som allmänna
avdrag



2.14.1.8 Beräkning av inkomstska� – kunna hjälpa en privatkund a� beräkna
inkomstska�en baserat på olika förutsä�ningar, särskilt med hänsyn till
kundens olika valmöjligheter vad gäller pensionssparande,
tjänstepension och löneväxling

2.14.1.9 Fastställd förvärvsinkomst – skillnaden mellan fastställd och
beska�ningsbar förvärvsinkomst och vad som ligger till grund för
avdragsbeloppen för privat livförsäkring

2.14.1.10 Grundavdrag – kunna förklara för kund vad grundavdraget är, hur stort
det är och på vilket sä� det används i ska�eberäkningar

2.14.1.11 Allmän pensionsavgift – vad den allmänna pensionsavgiften är och hur
den behandlas i deklarationen

2.14.1.12 Ska�esatser – vilka de olika ska�esatserna är för olika typer av
inkomster och kunna använda dessa vid ska�eberäkningar för en kund

2.14.1.13 Beska�ning av pensionsförsäkring vid u�ag – kunna förklara för kund
hur pensionsförsäkringar beska�as vid u�ag

2.14.1.14 Särskild löneska� – kunna beräkna vilken särskild löneska� som
kommer a� behöva betalas vid olika typer av försäkringslösningar

2.14.2 Avdragsrä� för arbetsgivares pensionskostnader [T]

2.14.2.1 Vem kan ha tjänstepension – bolagsform, ägare
2.14.2.2 Allmänt om arbetsgivares pensionskostnader
2.14.2.3 Huvudregeln för avdragsnivå
2.14.2.4 Begreppet lön
2.14.2.5 Komple�eringsregeln – avdragsnivå, intjänandetid, avräkning av

tidigare tryggad tjänstepension, pension före och efter 65 år, kostnad för
efterlevandepension

2.14.2.6 Enskild näringsidkares avdrag
2.14.2.7 Avdragsrä� för andra tryggandeformer

2.14.3 Beska�ning av företag [F]

2.14.3.1 Vilka intäkter och kostnader som ska tas upp i beska�ningshänseende
2.14.3.2 Ska�emässig hantering av kostnader för löneförmåner och

tjänstepension
2.14.3.3 Avdragsregler för tjänstepensionsutfästelser i försäkring, stiftelse och

balansräkning
2.14.3.4 Hantering av utfallande pensionsbelopp från tjänstepensionsförsäkring
2.14.3.5 Arbetsgivarens hantering av löneavstående
2.14.3.6 Ska�emässig hantering av avgångsvederlag och pensionsutfästelser vid

uppsägning
2.14.3.7 Direktpensionens inverkan på företagsbeska�ningen

2.14.4 Avkastningsska� [T]

2.14.4.1 Beräkning av storleken på avkastningsska�en
2.14.4.2 Vem som är ska�skyldig i svensk och utländsk försäkring

2.14.5 Inkomstska�elagens regler för försäkring [T]

2.14.5.1 Kapitalförsäkring
2.14.5.2 Pensionsförsäkring
2.14.5.3 Speciellt vid olika typer av tjänstepensionslösningar



2.14.6 Beska�ning av investeringssparkonto (ISK), inklusive insä�ningar och u�ag under året [F]

2.14.7 Fly� av pensionsförsäkring till utländsk försäkringsgivare [F]

2.14.7.1 Krav på anmälan till Ska�everket och vem som ska anmäla
2.14.7.2 Konsekvenser vid utebliven anmälan

2.14.8 Eventuell avdragsrä� för riskförsäkring [F]

2.14.9 Beska�ningseffekter på utbetalningar från riskförsäkringar avseende inkomstska� [F]

2.15 Arbetsrä�

2.15.1 Lag (1982:80) om anställningsskydd ("LAS") [K]

2.15.1.1 I vilka situationer LAS är tillämplig
2.15.1.2 LAS huvudsakliga innehåll
2.15.1.3 Vad som krävs för a� LAS ska kunna avtalas bort
2.15.1.4 I vilka delar LAS är dispositiv
2.15.1.5 Uppsägning respektive avsked - förutsä�ningar och konsekvenser
2.15.1.6 Ogiltiga uppsägningar eller avskedanden

2.15.2 Lag (1994:260) om offentlig anställning ("LOA") [K]

2.15.2.1 Vem som omfa�as av LOA
2.15.2.2 Huvudsakligt innehåll i LOA
2.15.2.3 Tjänsteförseelser och dessas konsekvenser
2.15.2.4 Uppsägning respektive avsked

2.15.3 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ("MBL") [K]

2.15.3.1 Huvudsakligt innehåll i MBL
2.15.3.2 Hur kollektivavtal och MBL förhåller sig till varandra
2.15.3.3 Vilka parter som tecknar kollektivavtal
2.15.3.4 Vad som krävs för a� kollektivavtal ska börja gälla för respektive part
2.15.3.5 Bestämmanderä�en på arbetsplatsen
2.15.3.6 Fredsplikt, när den gäller och för vem den gäller

2.16 Socialförsäkringsrä�

2.16.1 Ålderspension enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) [F]

2.16.1.1 Hur ålderspensionen finansieras och förvaltas
2.16.1.2 Ålderspensionens samhällsekonomiska effekter
2.16.1.3 Faktorer som avgör ålderspensionens tillräcklighet under pensionstiden
2.16.1.4 Ålderspensionens intjänande och storlek
2.16.1.5 Innebörden av riktmärket för pensionsålder
2.16.1.6 U�agsmöjligheter för ålderspension
2.16.1.7 Hantering av ändrade förhållanden
2.16.1.8 Ålderspensionens samspel med tjänstepension
2.16.1.9 Försäkringsmomenten i ålderspensionen
2.16.1.10 Vad som behöver göras för a� börja ta ut ålderspensionen



2.16.2 Efterlevandepension enligt socialförsäkringsbalken [F]

2.16.2.1 Vem som kan omfa�as av efterlevandepension
2.16.2.2 I vilka situationer som efterlevandepension kan utbetalas
2.16.2.3 Efterlevandepensionens storlek
2.16.2.4 Vad som behöver göras för a� börja ta ut efterlevandepensionen

2.16.3 Sjukförsäkring enligt socialförsäkringsbalken [K]

2.16.3.1 Hur den allmänna sjukförsäkringen finansieras
2.16.3.2 Vem som kan omfa�as av allmän sjukförsäkring
2.16.3.3 Krav för a� omfa�as av den allmänna sjukförsäkringen
2.16.3.4 Vem som betalar ut sjukförsäkringsersä�ningen
2.16.3.5 Sjukförsäkringsperiodens ersä�ningsnivå
2.16.3.6 Krav för a� sjukförsäkring ska betalas ut
2.16.3.7 Vem som bedömer om rä� till sjukförsäkringsersä�ning föreligger
2.16.3.8 Hur bedömningen om rä� till sjukförsäkringsersä�ning föreligger går

till
2.16.3.9 Den allmänna sjukförsäkringens samspel med privat sjukförsäkring
2.16.3.10 Hur oenighet om rä�en till allmän sjukförsäkring hanteras

2.17 EU-förordning 2019/2088 ("Disclosureförordningen")

2.17.1 Innebörden av a� integrera hållbarhetsrisker i investerings- eller försäkringsrådgivning
[F]

2.17.2 Integreringen av hållbarhetsrisker i ersä�ningsstrukturen [T]

2.17.3 Ersä�ningspolicy [K]

2.17.4 Förhandsinformation till kund; Beskrivning av hur hållbarhetsrisker är integrerade i
investeringsrådgivningen och bedömningen av dess inverkan på avkastningen [T]

2.17.5 Förhandsinformation till kund; Vilken information som måste lämnas om negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inte beaktas [T]

2.17.6 Kriterier för en produkt som främjar miljö- eller sociala egenskaper – ljusgrön produkt [F]

2.17.6.1 Information som ska finnas för en sådan produkt och sambandet mellan
Taxonomiförordningen och Disclosureförordningen avseende
miljöegenskaper

2.17.7 Kriterier för en produkt som har hållbar investering som mål – mörkgrön produkt [F]

2.17.7.1 Information som ska finnas för en sådan produkt och sambandet mellan
Taxonomiförordningen och Disclosureförordningen avseende
miljöegenskaper

2.17.8 Övergripande syfte med och innebörd av förordningen [F]

2.17.9 Definition av begreppen hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer [T]

2.17.10 Information om val av index och metoder för a� mäta och övervaka utfall för produkter
som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål [K]



2.17.11 Skillnaden mellan finansiella produkter som främjar bland annat miljörelaterade eller
sociala egenskaper och finansiella produkter som har hållbar investering som mål (art. 8,
respektive art. 9-produkter enligt förordningen) [T]

2.18 EU-förordning 2020/852 ("Taxonomiförordningen")

2.18.1 Väsentligt bidragande till miljömålen [F]

2.18.2 Förordningens miljömål [F]

2.18.3 Övergripande syfte med och innebörd av förordningen [F]

2.18.4 Kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter [F]

2.18.5 Definition av miljömässigt hållbara verksamheter [F]

3 Familjerä�
3.1 Äktenskapsbalk (1987:230) ("äktenskapsbalken")

3.1.1 Äktenskapets rä�sverkningar såsom [F]

3.1.1.1 Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder
3.1.1.2 Varje make ska lämna varandra de upplysningar som behövs för a�

familjens ekonomiska förhållanden ska bedömas

3.1.2 Underhållningsskyldighet mellan makar [K]

3.1.2.1 Under äktenskapet
3.1.2.2 Efter äktenskapsskillnad

3.1.3 Egendomsförhållanden [F]

3.1.3.1 Makars egendomsförhållanden
3.1.3.2 Innebörden av giftorä�
3.1.3.3 Innebörden av giftorä�sgods
3.1.3.4 Innebörden av enskild egendom

3.1.4 Egendom [F]

3.1.4.1 Vad enskild egendom är
3.1.4.2 Hur enskild egendom skapas
3.1.4.3 Hur äktenskapsförord upprä�as
3.1.4.4 I vilka sammanhang det är lämpligt a� äktenskapsförord används

3.1.5 Formkraven för äktenskapsförord [K]

3.1.6 Vad som ingår i en bodelning [T]

3.1.7 Bodelningsregler vid äktenskapsskillnad och under bestående äktenskap [F]

3.1.7.1 När kan en bodelning ske
3.1.7.2 Formkrav för bodelning

3.1.8 Bodelningsregler avseende pensionssparande [T]



3.1.8.1 Privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande
3.1.8.2 Bodelning i anledning av skilsmässa – huvudregel och jämkningsregel
3.1.8.3 Tjänstepension – privatägda pensionsförsäkringar, företagsägda

pensionsförsäkringar, övriga former av pensionsrä�igheter
3.1.8.4 Värdering
3.1.8.5 Ska�skyldighet

3.1.9 Jämkning av bodelning och vederlagsregeln [F]

3.1.9.1 Vem som kan begära jämkning av bodelning
3.1.9.2 Hur jämkning av bodelning går till
3.1.9.3 När vederlagsregeln kan tillämpas

3.1.10 Vilka formkrav som finns för gåvor mellan makar [T]

3.1.11 Hantering av pension vid äktenskapsskillnad [T]

3.1.11.1 Allmän pension
3.1.11.2 Tjänstepension
3.1.11.3 Privat pension

3.2 Sambolag (2003:376) ("sambolagen")

3.2.1 Sambo [F]

3.2.1.1 Principiella skillnader som gäller mellan personer i e� samboförhållande
jämfört med i e� äktenskap

3.2.1.2 Hur sambor definieras

3.2.2 Samboavtal [F]

3.2.2.1 Vad e� samboavtal är
3.2.2.2 Vad e� samboavtal kan reglera
3.2.2.3 Innebörden av a� e� samboavtal finns

3.2.3 Samboegendom [T]

3.2.3.1 Vad som avses med samboegendom
3.2.3.2 Hur samboegendom behandlas vid bodelning

3.2.4 Övertaganderä� av bostad – vad som menas med den så kallade övertaganderä�en av
bostad [F]

3.2.5 Hantering av pension vid upplösning av samboskap [T]

3.2.5.1 Allmän pension
3.2.5.2 Tjänstepension
3.2.5.3 Privat pension

3.3 Föräldrabalk (1949:381) ("föräldrabalken")

3.3.1 Förvaltning av egendom [T]

3.3.1.1 Vad som generellt gäller för förvaltning av omyndigs egendom och
reglerna i försäkringsdistributionen

3.3.2 Överförmyndare [F]



3.3.2.1 Vilken roll en överförmyndare har
3.3.2.2 När en överförmyndare utses

3.3.3 Förmyndare [F]

3.3.3.1 Den roll en förmyndare för en omyndig person har
3.3.3.2 Hur en förmyndare utses
3.3.3.3 Vilka uppgifter och befogenheter denne har

3.3.4 Förvaltare [F]

3.3.4.1 När en förvaltare ska utses
3.3.4.2 Vilka uppgifter och befogenheter en förvaltare har

3.3.5 God man [F]

3.3.5.1 När en god man för omyndig ska utses
3.3.5.2 Vilka uppgifter och befogenheter en god man har
3.3.5.3 Framtidsfullmakt

3.3.6 Fri och kontrollerad förvaltning [T]

3.3.6.1 Innebörden av fri och kontrollerad förvaltning
3.3.6.2 Reglerna för fri och kontrollerad förvaltning

3.3.7 Förmånstagarförvärv för omyndig – hur utbetalning av förmånstagarförvärv till omyndig
ska genomföras [F]

3.3.8 Omyndigs placering i försäkring – reglerna för omyndigs tecknande och återköp av
försäkring [T]

3.3.8.1 Vid fri förvaltning
3.3.8.2 Vid kontrollerad förvaltning

3.3.9 Särskild förvaltning [T]

3.3.9.1 När särskild förvaltning kan vara aktuell
3.3.9.2 Hur särskild förvaltning går till

3.3.10 Särskild överförmyndarkontroll [T]

3.3.10.1 När särskild överförmyndarkontroll kan bli aktuell
3.3.10.2 Hur särskild överförmyndarkontroll går till

3.3.11 Hantering av försäkringsfall med utbetalning till person under förmyndarskap [T]

3.4 Ärvdabalk (1958:637) ("ärvdabalken")

3.4.1 Den legala arvsordningens konsekvenser för kundens familj om någon i familjen skulle
avlida [T]

3.4.1.1 Om kund är gift
3.4.1.2 Om kund är ogift

3.4.2 Begrepp [F]

3.4.2.1 Kvarlåtenskap
3.4.2.2 Arvslo�
3.4.2.3 Laglo�



3.4.2.4 Testamentslo�
3.4.2.5 Bröstarvinge
3.4.2.6 Arvsavstående

3.4.3 Efterarvingar och sekundosuccession [T]

3.4.3.1 Vad som menas med efterarv
3.4.3.2 Hur efterarv hanteras
3.4.3.3 Vad som menas med efterarvingar
3.4.3.4 Vad som gäller för efterarvingars arvsrä�
3.4.3.5 Hur särkullbarn påverkar arvsrä�en

3.4.4 Bouppteckningsregler [T]

3.4.4.1 Vad en bouppteckning ska innehålla och när den ska göras
3.4.4.2 Vem som kan utfärda bouppteckning
3.4.4.3 Hur tvister om bouppteckning löses

3.4.5 Försäkring i bouppteckning – reglerna för hur försäkring hanteras i en bouppteckning [T]

3.4.6 Basbeloppsregeln – regeln vid bodelning [T]

3.4.7 Försko� på arv vad som menas med försko� på arv och hur sådana hanteras [F]

3.4.7.1 Vid bodelning
3.4.7.2 Vid bouppteckning
3.4.7.3 Vid arvskifte

3.4.8 Dödsboregler [T]

3.4.8.1 Vem som kan vara dödsbodelägare
3.4.8.2 Hur dödsboet förvaltas

3.4.9 Testamente [F]

3.4.9.1 Hur e� testamente påverkar kvarlåtenskapen
3.4.9.2 Formkraven för a� e� testamente ska vara giltigt
3.4.9.3 Hur e� testamente upprä�as
3.4.9.4 Vad som menas med testator och testamentstagare

3.4.10 Inbördes testamente [T]

3.4.10.1 När e� inbördes testamente bör upprä�as
3.4.10.2 Vad inbördes testamente bör innehålla

3.4.11 Äganderä�sfrågor – vad som menas med följande begrepp i testamentessammanhang [F]

3.4.11.1 Full äganderä�
3.4.11.2 Fri förfoganderä�

3.4.12 Universell testamentstagare [F]

3.4.12.1 Vad som menas med universell testamentstagare
3.4.12.2 Vem som kan vara universell testamentstagare

3.4.13 Legatarie [F]

3.4.13.1 Vad som menas med legatarie



3.4.13.2 Vem som kan vara legatarie

3.4.14 Försäkring i bouppteckning – reglerna för hur försäkring hanteras i en bouppteckning [T]

3.4.15 Allmänna arvsfondens arvsrä� och när den kommer ifråga [K]

3.4.16 Försäkringens roll vid generationsväxling för företagare och vid arvskiften [T]

4 Internationell försäkring
4.1 EU-rä�

4.1.1 Lagstiftningsprocessen och regelhierarkin i [K]

4.1.1.1 Sverige
4.1.1.2 EU (Lamfalussy)

4.1.2 Den europeiska tillsynsmyndigheten på försäkringsområdet (EIOPA) [K]

4.1.2.1 EIOPA:s roll och ansvar
4.1.2.2 EIOPA:s riktlinjer och tekniska standarder

4.1.3 Direktiv – viktiga direktiv och betydelsen av direktiven för försäkring och
försäkringsdistribution [K]

4.1.3.1 Insurance Distribution Directive (“IDD”)
4.1.3.2 Solvens II-direktivet (“Solvens II”)
4.1.3.3 IORP 2-direktivet (”IORP 2”)

4.1.4 EU-förordningar – viktiga EU-förordningar avseende försäkringsdistribution och vad
dessa innebär [T]

4.1.4.1 Produk�illsyns- och styrningskrav (2017/2358)
4.1.4.2 Informationskrav och uppföranderegler vid distribution (2017/2359)
4.1.4.3 Solvens II-förordningen (2015/35)
4.1.4.4 PRIIPs-förordningen (1286/2014)
4.1.4.5 EU-förordning (2019/2089) om ändring av förordning (EU) 2016/1011

vad gäller EU-referensvärden för klimatomställning, EU-referensvärden
för anpassning till Parisavtalet och hållbarhetsrelaterade upplysningar
för referensvärden ("Benchmark-förordningen")

4.1.5 Var EU:s regler kan läsas [K]

4.2 Internationell försäkringsmarknad

4.2.1 Internationella försäkringsgivare [F]

4.2.1.1 EES-försäkringsgivare
4.2.1.2 Filialer
4.2.1.3 Generalagenter
4.2.1.4 Generalrepresentation för försäkringsgivare i en

försäkringssammanslutning
4.2.1.5 Försäkringsgivare från tredje land
4.2.1.6 Utländska tjänstepensionsinstitut



4.2.2 Internationella försäkringsgivare - vilka kontroller som bör göras av en försäkringsgivare
innan dess försäkringar distribueras beroende på var de har si� tillstånd [F]

4.2.2.1 Land inom EU/EES
4.2.2.2 Tredjeland

4.2.3 Andra aktörer på den internationella försäkringsmarknaden [F]

4.2.3.1 Coverholders
4.2.3.2 Managing Agents
4.2.3.3 Fristående skadereglerare

4.2.4 Internationella försäkringsdistributörer – utländska försäkringsdistributörers möjlighet a�
driva verksamhet i Sverige [F]

4.2.5 Ska�eregler [T]

4.2.5.1 Ska�eregler vid sparande i utländska livförsäkringar och vid utländsk
tjänstepension (avkastningsska� och möjlighet a� få den nedsa�)

4.2.5.2 De krav som ställs på förmedlaren om rapportering till Ska�everket

4.2.6 Utbetalningar [F]

4.2.6.1 Vad som gäller avseende utbetalning från försäkring för den som är
bosa� utomlands

4.2.6.2 Vad som gäller avseende utbetalning från utländsk försäkring för den
som är bosa� i Sverige

4.2.6.3 Vad som gäller avseende utbetalning från utländsk försäkring för den
som är bosa� utomlands

4.3 Internationell lagstiftning

4.3.1 Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") [K]

4.3.1.1 FATCA samt det ömsesidiga avtalet mellan Sverige och USA, syftet med
dessa och vilka som omfa�as av FATCA

4.3.1.2 US Person – vem som är deklarations- och ska�skyldig i USA
4.3.1.3 Vad som gäller om en US Person och/eller e� finansiellt institut inte

lämnar uppgifter i enlighet med det avtal som slutits mellan Sverige och
USA

4.3.2 Common Reporting Standards CRS och DAC [K]

4.3.2.1 CRS, OECD:s och EU:s arbete med utbyte av upplysningar om
finansiella konton

4.3.2.2 Vem som är rapporteringsansvarig gentemot Ska�everket avseende
kontrolluppgifter

4.3.2.3 Vad som ska rapporteras till Ska�everket

4.3.3 Dubbelbeska�ningsavtal [K]

4.3.3.1 Hur dubbelbeska�ningsavtal reglerar var ska� på tjänsteinkomster och
pension ska erläggas

4.3.3.2 Typiska dubbelbeska�ningsavtalstekniker för löneinkomster, såsom
credit och exemption; hur de fungerar och vilken skillnaden blir för den
ska�skyldige



4.3.3.3 Vilka typer av pensioner som ibland undantas från svensk befa�ning
och vad som krävs för a� så ska vara fallet

4.3.3.4 Vad som avses med gränsgångare

4.3.4 Socialförsäkringskonventioner [K]

4.3.4.1 Hur det regleras vilka socialförsäkringsförmåner som kommer
individen tillgodo vid arbete eller pensionering i annat land än Sverige

4.3.4.2 Vilken typ av socialförsäkringsförmåner som typiskt se� regleras

4.3.5 Arv i internationella situationer – hur de nordiska länderna löst situationen med
gränsgångare och socialförsäkringsförmåner, Lag (2015:417) om arv i internationella
situationer [T]

4.3.5.1 Vad som omfa�as av lagstiftningen, vad som styrs av nationella lagar
samt kunna anpassa rådgivningen utifrån kundens situation

4.3.5.2 Europeiskt arvsintyg – vad e� europeiskt arvsintyg är, när det kan
användas samt vem som är behörig a� utfärda

4.3.6 Arv i internationella situationer - EU:s arvsförordning nr 650/2012 [F]

4.3.6.1 Lagval vid bosä�ning utomlands

5 Lagstadgad försäkring
5.1 Grundläggande begrepp inom socialförsäkring

5.1.1 Basbelopp – användning av olika basbelopp på e� korrekt sä� vid beräkning av
socialförsäkrings- och avtalsförsäkringsförmåner [T]

5.1.2 Roller inom allmän försäkring – vad den försäkrade och den efterlevande inom
socialförsäkringen kan få för ersä�ningar [T]

5.2 Sjukdom

5.2.1 Ersä�ning vid sjukdom – för alla typer av ersä�ning vid sjukdom kunna avgöra vem som
har rä� till ersä�ningen, när rä�en inträder, när rä�en upphör och vilken ersä�ning som
kommer a� lämnas. Kunna beräkna storleken på de olika typerna av ersä�ning för en
ersä�ningsberä�igad [T]

5.2.1.1 Sjuklön
5.2.1.2 Karensavdrag
5.2.1.3 Sjukpenning – för sjukpenning även kunna avgöra hur stor del av

inkomsten som är sjukpenninggrundande och beräkna
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för en ersä�ningsberä�igad

5.2.1.4 Aktivitets- och sjukersä�ning
5.2.1.5 Garantiersä�ning

5.2.2 Bedömning av arbetsförmågan - rehabiliteringskedjan [K]

5.2.2.1 Hur rehabiliteringskedjan ser ut
5.2.2.2 Vad rehabiliteringskedjan innebär för rä�en till sjukpenning

5.3 Ålderspension



5.3.1 Ålderspension – för alla typer av pension kunna avgöra vem som har rä� till ersä�ningen,
när rä�en inträder, när rä�en upphör och vilken ersä�ning som kommer a� lämnas.
Kunna beräkna storleken på de olika typerna av pension för en ersä�ningsberä�igad samt
hur pensionerna finansieras och vilka faktorer som påverkar nivån på dem vid
utbetalning [T]

5.3.1.1 Pensionsrä� (inkl. barnår, studier, plik�jänstgöring) – vilken
pensionsrä� olika typer av sysselsä�ningar utöver arbete ger

5.3.1.2 Tilläggspension (tidigare ATP) – vad tilläggspension är och vad den
innebär vid beräkning av en ersä�ningsberä�igads pension

5.3.1.3 Inkomstgrundande ålderspension
5.3.1.4 Inkomstpension
5.3.1.5 Inkomstpensionstillägg
5.3.1.6 Premiepension
5.3.1.7 Garantipension

5.3.2 Pensionsprognoser [T]

5.3.2.1 Var och hur pensionsprognoser för allmän pension kan skapas och för
en kund kunna förklara innehållet i det orangea kuvertet

5.3.2.2 Kunna hjälpa kund a� bedöma behovet av komple�eringar av
pensionen med hjälp av pensionsprognosen

5.3.3 Balansering i pensionssystemet - balanstalet [T]

5.3.3.1 Hur balanstalet påverkar pensionens storlek
5.3.3.2 Beräkning av vad sänkning respektive höjning av balanstalet får för

konsekvenser

5.4 Efterlevandeskydd

5.4.1 Efterlevandepension – för alla typer av efterlevandepension avgöra [T]

5.4.1.1 Vem som har rä� till den
5.4.1.2 När rä�en inträder
5.4.1.3 När rä�en upphör
5.4.1.4 Vilken ersä�ning som kommer a� lämnas
5.4.1.5 Beräkning av storleken på de olika typerna av pension för en

ersä�ningsberä�igad

5.4.2 Beräkning av pensionsunderlaget för olika typer av efterlevandepension [T]

5.4.2.1 Omställningspension
5.4.2.2 Garantipension
5.4.2.3 Barnpension
5.4.2.4 Efterlevandestöd för barn

5.4.3 Änkepension – storleken och var information om denna finns [K]

6 Försäkring enligt kollektivavtal
6.1 Grundläggande regler och begrepp



6.1.1 Vad e� kollektivavtal innebär [F]

6.1.2 Parterna på arbetsmarknaden – vilka de huvudsakliga avtalsparterna på arbetsmarknaden
är och som ingår avtal för [K]

6.1.2.1 Privata tjänstemän
6.1.2.2 Arbetare
6.1.2.3 Kommun- och landstingsanställda
6.1.2.4 Statsanställda

6.1.3 Tryggandeformer – vilka alternativ som finns för a� trygga pensionsåtaganden för
anställda [K]

6.1.4 Frikrets – vilka som kan vara undantagna från kravet på kollektivavtal [F]

6.1.5 Frivilliga avtal – för vem frivilliga avtal kan träffas [F]

6.1.6 Pensionsplaner – vad som menas med pensionsplaner och vem som kan omfa�as av dem
[T]

6.1.7 Avgifts- och förmånsbestämda pensioner – skillnaden mellan avgifts- och
förmånsbestämda pensioner [T]

6.1.8 Försäkringsförmåner [K]

6.1.8.1 Sjukdom
6.1.8.2 Pension
6.1.8.3 Dödsfall
6.1.8.4 Olycksfall
6.1.8.5 Arbetslöshet

6.2 ITP

6.2.1 ITP – för alla typer av ersä�ningar vid sjukdom, vid pension och till efterlevande kunna
avgöra vem som har rä� till ersä�ningen, när rä�en inträder, när rä�en upphör och vilken
ersä�ning som kommer a� lämnas. Storleken på de olika typerna av ersä�ning från
avtalsförsäkringen [T]

6.2.1.1 Ersä�ning vid sjukdom
6.2.1.2 Ersä�ning vid pension – skillnaden mellan ITP1 och 2 för en kund
6.2.1.3 Alternativ och frivillig ITP – vem som omfa�as och vilka krav på t ex

inkomst som finns för a� kunna komma ifråga för alternativ respektive
frivillig ITP

6.2.1.4 Teckning av alternativ eller frivillig ITP-lösning och hur den fungerar
såväl vid tecknandet som i framtiden, t ex vid byte av arbetsgivare

6.2.1.5 Pensionsu�ag – vilka konsekvenserna blir av såväl förtida som
uppskjutet u�ag av pension

6.2.1.6 Efterlevandeskydd
6.2.1.7 Förmånstagarfrågor – vilka val en kund kan göra när det gäller

förmånstagare till efterlevandeskyddet

6.3 SAF-LO



6.3.1 SAF-LO – för alla typer av ersä�ningar vid sjukdom, vid pension och till efterlevande
kunna avgöra vem som har rä� till ersä�ningen, när rä�en inträder, när rä�en upphör och
vilken ersä�ning som kommer a� lämnas. Redogöra för storleken på de olika typerna av
ersä�ning från avtalsförsäkringen [T]

6.3.1.1 Ersä�ning vid sjukdom
6.3.1.2 Ersä�ning vid pension
6.3.1.3 Pensionsu�ag – vilka konsekvenserna blir av såväl förtida som

uppskjutet u�ag av pension
6.3.1.4 Efterlevandeskydd
6.3.1.5 Förmånstagarfrågor – vilka val en kund kan göra när det gäller

förmånstagare till efterlevandeskyddet

6.4 KAP-KL/AKAP-KL

6.4.1 KAP-KL/AKAP-KL – för alla typer av ersä�ningar vid sjukdom, vid pension och till
efterlevande kunna avgöra vem som har rä� till ersä�ningen, när rä�en inträder, när
rä�en upphör och vilken ersä�ning som kommer a� lämnas. Storleken på de olika typerna
av ersä�ning från avtalsförsäkringen [T]

6.4.1.1 Ersä�ning vid sjukdom
6.4.1.2 Ersä�ning vid pension
6.4.1.3 Pensionsu�ag – vilka konsekvenserna blir av såväl förtida som

uppskjutet u�ag av pension
6.4.1.4 Efterlevandeskydd
6.4.1.5 Förmånstagarfrågor – vilka val en kund kan göra när det gäller

förmånstagare till efterlevandeskyddet

6.5 PA16

6.5.1 PA16 – skillnaden mellan Avdelning I och Avdelning II [T]

6.5.2 PA16 – för alla typer av ersä�ningar vid sjukdom, vid pension och till efterlevande kunna
avgöra vem som har rä� till ersä�ningen, när rä�en inträder, när rä�en upphör och vilken
ersä�ning som kommer a� lämnas. Storleken på de olika typerna av ersä�ning från
avtalsförsäkringen [T]

6.5.2.1 Ersä�ning vid sjukdom
6.5.2.2 Ersä�ning vid pension
6.5.2.3 Pensionsu�ag – vilka konsekvenserna blir av såväl förtida som

uppskjutet u�ag av pension
6.5.2.4 Efterlevandeskydd
6.5.2.5 Förmånstagarfrågor – vilka val en kund kan göra när det gäller

förmånstagare till efterlevandeskyddet

7 Individuell personförsäkring
7.1 Inkomst- och betalskyddsförsäkring

7.1.1 Inkomst- och betalskyddsförsäkring [F]

7.1.1.1 Vilka typer av skador försäkringarna brukar ersä�a



7.1.1.2 Vilka typer av skydd som inkomst- och betalförsäkringar kan erbjuda
(liv, sjuk, arbetslöshet)

7.1.2 Vad som krävs för a� få teckna inkomst- och betalskyddsförsäkringar [F]

7.1.3 Kvalificeringstid [F]

7.1.3.1 Vad det innebär för kundens skydd
7.1.3.2 A� vissa, men inte alla, anställda har inkomstförsäkring genom si�

fackförbund
7.1.3.3 Vad kvalificeringstid är

7.2 Sjuk- och olycksfallsförsäkring

7.2.1 Vilka sjuk- och olycksfallsförsäkringar som klassificeras som skadeförsäkringar och vilka
som klassificeras som livförsäkringar [F]

7.2.2 Vilka kostnader en sjuk- respektive olycksfallsförsäkring normalt ersä�er och exempel på
skadehändelser som omfa�as av försäkringarna [F]

7.2.3 Innebörden av olika begrepp [F]

7.2.3.1 Klausul
7.2.3.2 Karenstid
7.2.3.3 Medicinsk invaliditet
7.2.3.4 Sveda och värk

7.2.4 När hälsoprövning normalt krävs och för vem [F]

7.3 Sjukvårdsförsäkring

7.3.1 Ge exempel på skadehändelser som täcks av en sjukvårdsförsäkring [T]

7.3.2 Hur sjukvårdsförsäkringen hjälper den försäkrade vid en försäkringshändelse [F]

7.4 Sparandeprodukter

7.4.1 Produktkännedom [T]

7.4.1.1 Traditionellt förvaltad kapitalförsäkring – hur denna produkt är
uppbyggd samt vilka som kan vara förmånstagare

7.4.1.2 Fondförvaltad kapitalförsäkring – hur denna produkt är uppbyggd samt
vilka som kan vara förmånstagare

7.4.1.3 Depåförsäkring - hur denna produkt är uppbyggd samt vilka som kan
vara förmånstagare

7.4.1.4 Traditionellt förvaltad pensionsförsäkring – hur denna produkt är
uppbyggd samt vilka som kan vara förmånstagare

7.4.1.5 Fondförvaltad pensionsförsäkring – hur denna produkt är uppbyggd
samt vilka som kan vara förmånstagare

7.4.2 Hur en premiebefrielseförsäkring är uppbyggd [T]

7.4.3 Optionsrä� [T]

7.4.3.1 Vad som menas med optionsrä�



7.4.3.2 Vilka produkter optionsrä�en kan vara aktuell för
7.4.3.3 I vilket sammanhang optionsrä� kan användas

7.4.4 Indexering [T]

7.4.4.1 Hur indexering av en produkt fungerar
7.4.4.2 För vilka produkter det kan vara aktuellt med indexering

7.4.5 Ändringsmöjligheter [T]

7.4.5.1 Vad ändringsmöjligheterna innebär
7.4.5.2 För vilka försäkringar det kan vara aktuellt med ändringar

7.4.6 Återbetalningsskydd och efterlevandepension [T]

7.4.6.1 Skillnaden mellan dem
7.4.6.2 Kunna hjälpa kund a� välja rä� skydd

7.4.7 Inbetalning – konsekvenserna för kunden beroende på val av löpande inbetalningar eller
engångsinbetalning [T]

7.4.8 Utbetalning – konsekvenserna för kunden beroende på val av periodiska utbetalningar
eller engångsutbetalning [T]

7.4.9 Konsumenternas Försäkringsbyrås JämförPris för försäkringar [F]

7.4.9.1 Definitionen av JämförPris
7.4.9.2 Betydelse för jämförbarhet mellan försäkringslösningar

7.4.10 Lämplig försäkring – grundlig analys och val av lämplig försäkring utifrån kundens
behov utifrån olika parametrar [T]

7.4.10.1 Syfte
7.4.10.2 Tidshorisont
7.4.10.3 Riska�ityd
7.4.10.4 Behov av riskförsäkring
7.4.10.5 Ska�esituation
7.4.10.6 Ekonomiska förutsä�ningar
7.4.10.7 Avgifter och kostnader
7.4.10.8 Aktivitetsnivå

7.5 Personriskförsäkring med individuell anslutning

7.5.1 Vanliga typer av personriskförsäkring med individuell anslutning [K]

7.5.2 Vilka behov som personriskförsäkringar är lämpliga för [T]

7.5.3 Inträdeskrav och riskbegränsningsåtgärder [T]

7.5.3.1 Försäkringsgivarens möjligheter a� ställa krav för a� teckna försäkring,
såsom olika former av hälsoprövning

7.5.3.2 Försäkringsgivarens möjligheter a� begränsa försäkringsrisken genom
klausuler, förhöjda belopp, generella undantag och säkerhetsföreskrifter

7.5.3.3 Konsekvenser för försäkringstagare och försäkrade av olika inträdeskrav
och riskbegränsningsmetoder

7.5.4 Koppling mellan sparandeförsäkringar och personriskförsäkringar [T]



7.5.4.1 Konsekvenser för den försäkrades personriskförsäkring vid byte av
försäkringsgivare avseende sparandeförsäkring

7.5.4.2 Försäkringsdistributörens ansvar för försäkringsskydd i samband med
byte av försäkringsgivare

7.6 Personriskförsäkring med gruppanslutning

7.6.1 Vad gruppersonförsäkring är [T]

7.6.2 Skillnaden mellan individuell försäkring och gruppersonförsäkring [T]

7.6.3 Gruppföreträdarens roll och ansvar [F]

7.6.4 Intressegemenskap [F]

7.6.4.1 Konsekvenser för kundskyddet, i situationer då gruppföreträdaren har
intressegemenskap med den försäkrade

7.6.4.2 Konsekvenser för kundskyddet, i situationer då gruppföreträdaren inte
har intressegemenskap med den försäkrade

7.6.5 Innebörden av fortsä�ningsförsäkring [T]

8 Försäkringsformer
8.1 Traditionell försäkring

8.1.1 Traditionell försäkring [T]

8.1.1.1 Vad som är utmärkande för traditionell försäkring
8.1.1.2 I vilka situationer traditionell försäkring kan vara lämplig
8.1.1.3 Skillnaden mellan traditionell försäkring med garanti och traditionell

försäkring med villkorad återbäring

8.1.2 Faktorer som påverkar storleken på garantin i en traditionell försäkring [T]

8.1.3 Depåförsäkring [T]

8.1.4 Placeringsregler i en traditionellt förvaltad försäkring – hur tillgångar placeras i en
traditionellt förvaltad försäkring och av vem [T]

8.1.5 Risk och avkastning för traditionell försäkring med och utan garanti – hur risk och
trygghet med denna försäkringsform ser ut [T]

8.1.6 Hur olika antaganden i en traditionellt förvaltad försäkring påverkar kunden [T]

8.1.6.1 Ränteantagande
8.1.6.2 Kostnadsantagande
8.1.6.3 Dödlighetsantagande

8.2 Fondförsäkring

8.2.1 Fondförsäkring [T]

8.2.1.1 Vad som är utmärkande för fondförsäkring



8.2.1.2 I vilka situationer fondförsäkring kan vara lämplig

8.2.2 Placeringsregler – hur tillgångar placeras i en fondförsäkring och av vem [T]

8.2.3 Risk och avkastning [T]

8.2.3.1 Hur risk och trygghet i en fondförsäkring ser ut
8.2.3.2 Hur risk och trygghet i en fondförsäkring ser ut i jämförelse med

traditionellt förvaltad försäkring

8.2.4 Krav på aktivitet som en fondförsäkring kan komma a� kräva av kunden [T]

8.2.5 Avgiftsu�ag [T]

8.2.5.1 Avgiftsu�ag i fondförsäkring avseende försäkring respektive finansiella
instrument

8.2.5.2 Skillnader mot traditionell försäkring avseende försäkringsavgift och
u�ag av kapitalförvaltningsavgift

8.3 Tjänstepensionsförsäkring

8.3.1 Viktiga begrepp inom tjänstepension [T]

8.3.1.1 Tryggandeformer
8.3.1.2 Löneväxling
8.3.1.3 Premiebestämd pension
8.3.1.4 Förmånsbestämd pension

8.3.2 Skillnaden mellan försäkringstagare och försäkrad [T]

8.3.3 Vilken part som anses vara kund inom tjänstepension och vilka aktiviteter som utgör
försäkringsdistribution [T]

8.3.3.1 Vid upprä�ande av pensionsplaner
8.3.3.2 Vid pensionsinbetalning
8.3.3.3 Vid upprä�ande av uppdragsavtal
8.3.3.4 Vid rådgivning av medarbetare
8.3.3.5 Vid utbetalning från pensionsförsäkring

8.3.4 Rä� till tjänstepension [T]

8.3.4.1 Om e� företag har möjlighet a� teckna tjänstepensionsförsäkring
8.3.4.2 För vilka personer e� företag har möjlighet a� teckna

tjänstepersonsförsäkring för

8.3.5 Avsä�ningsregler för tjänstepension [T]

8.3.5.1 På vilka nivåer e� företag får göra avdragsgill avsä�ning till
tjänstepension för olika personer

8.3.5.2 Vilka inkomster rä�en till tjänstepension grundar sig på

8.3.6 Ägarkretsen [T]

8.3.6.1 Vilka som tillhör ägarkretsen i e� företag och som har rä� a� teckna
tjänstepension för olika typer av bolag

8.3.6.2 I vilka fall tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring ska
tecknas för ägarkretsen



8.3.7 Tryggandeformer - skillnaderna mellan de olika tryggandeformerna och kunna avgöra
vilken eller vilka som är lämpliga för e� visst företag samt kunna förklara för kund varför
en av tryggandeformerna är lämpligast för dem [T]

8.3.7.1 Tjänstepensionsförsäkring
8.3.7.2 Pensionsstiftelse
8.3.7.3 Avsä�ning i balansräkningen

8.3.8 Behovsanalys [T]

8.3.8.1 Genomförande av en analys av kundens behov
8.3.8.2 Baserat på en genomförd behovsanalys föreslå en komple�

försäkringslösning för kunden

8.3.9 Tjänstepensionsplaner [T]

8.3.9.1 Hur en plan är uppbyggd och vad motivet för a� använda en plan är
8.3.9.2 Fördelar och nackdelar med plan jämfört med individuella

pensionsförsäkringar
8.3.9.3 Vilka komponenter som måste ingå och vilka som måste väljas

8.3.10 Individuella och kollektivavtalade tjänstepensionsplaner [T]

8.3.10.1 Vilka skillnaderna är mellan planerna
8.3.10.2 Motiv för a� använda individuella eller kollektivavtalade

tjänstepensionsplaner
8.3.10.3 Fördelar och nackdelar med individuella och kollektiva

tjänstepensionsplaner

8.3.11 Löneväxling [T]

8.3.11.1 Vad löneväxling är
8.3.11.2 Vilka fördelar respektive nackdelar löneväxling kan ha
8.3.11.3 Omsä�a löneväxling till såväl försäkring som andra förmåner

8.3.12 Direktpension [T]

8.3.12.1 Hur direktpension fungerar och är uppbyggd
8.3.12.2 Direktpensionens roll i en tjänstepensionslösning

8.3.13 Kapitalförsäkring och för- och nackdelarna med en sådan lösning [T]

8.3.14 Pensionspolicy [F]

8.3.14.1 Upprä�ande av en pensionspolicy
8.3.14.2 Vad en pensionspolicy innebär för såväl arbetsgivare som anställd i en

tjänstepensionslösning

8.3.15 Avgångspension – analys av e� företags behov av avgångspensionslösning och
framtagande av lämplig lösning för kund [T]

8.3.16 Alternativ tjänstepension [T]

8.3.16.1 Reglerna för alternativ tjänstepension med såväl frilagd premie som
premieplan

8.3.16.2 Avgörande om alternativ tjänstepension är lämplig och möjlig för en
anställd



9 Livförsäkringsteknik
9.1 Premieberäkning

9.1.1 Beräkningselementen – de olika element som ligger till grund för beräkning av premien
[T]

9.1.2 Premieberäkning i praktiken – hur förändringar av de olika beräkningselementen kan
påverka premier och utfall av försäkringen [T]

9.1.3 Riskpremie [T]

9.1.3.1 Vad som menas med riskpremie
9.1.3.2 Hur riskpremien påverkar premieberäkningen

9.1.4 Omkostnadspremie [T]

9.1.4.1 Vad som menas med omkostnadspremie
9.1.4.2 Hur omkostnadspremien påverkar premieberäkningen

9.1.5 Tekniskt återköpsvärde [T]

9.1.5.1 Vad som menas med tekniskt återköpsvärde
9.1.5.2 Vad tekniskt återköpsvärde består av
9.1.5.3 Det tekniska återköpsvärdets betydelse vid olika försäkringshändelser

9.1.6 Risksumma [T]

9.1.6.1 Beräkning av risksumman för en försäkring
9.1.6.2 Konsekvenserna för t ex hälsoprövning
9.1.6.3 Möjlighet till återköp beroende på om det är en positiv eller negativ

risksumma

9.1.7 Försäkringsbelopp [T]

9.1.7.1 Vad som menas med försäkringsbelopp i olika typer av försäkringar
9.1.7.2 Vad som avgör när utbetalning ska ske och vilket belopp som kommer

a� utbetalas vid e� försäkringsfall

9.1.8 Arvsvinst [T]

9.1.8.1 Hur arvsvinst påverkar försäkringens egenskaper
9.1.8.2 Möjligheterna till ändring och återköp

9.1.9 Innebörden av en dödsfallsförsäkring [T]

9.1.10 Innebörden av en livfallsförsäkring [T]

9.1.11 Fribrev [T]

9.1.11.1 Vad e� fribrev är
9.1.11.2 När e� fribrev används
9.1.11.3 Konsekvenserna av e� fribrev och av a� flera fribrev slås ihop till en

försäkring

9.1.12 Riskbedömning som grund för premiesä�ning [T]

9.1.12.1 Faktorer som påverkar premiesä�ningen



9.1.13 Premiefri tid [T]

9.1.13.1 Vad som menas med premiefri tid
9.1.13.2 När det används
9.1.13.3 Vilka principer som finns och hur det kan användas

9.1.14 Index [T]

9.1.14.1 Vad som menas med olika typer av indexering av en försäkringspremie
9.1.14.2 Avgörande om indexering är lämplig

9.1.15 Optionsrä� [T]

9.1.15.1 Val av försäkring med optionsrä� baserat på kundens situation
9.1.15.2 Hur optionsrä� fungerar

9.2 Utbetalning från försäkringsavtal

9.2.1 Utbetalningstid [T]

9.2.1.1 Innebörden av tidpunkten ”z”
9.2.1.2 Ska�ereglernas påverkan av när utbetalning kan påbörjas
9.2.1.3 Förändring av när utbetalning ska starta
9.2.1.4 Innebörden av livslång respektive temporär utbetalningstid
9.2.1.5 Förändring av utbetalningstid med hänsyn till ska�eregler
9.2.1.6 Förändring av utbetalningstid med hänsyn till försäkringstekniska

regelverk

9.2.2 Förtida u�ag av pension [T]

9.2.2.1 Förutsä�ningar för a� förtida u�ag ska vara möjligt
9.2.2.2 Ålder då särskild noggrannhet krävs
9.2.2.3 Anställningsförhållanden då särskild noggrannhet krävs
9.2.2.4 Påverkan på pensionsnivån
9.2.2.5 Påverkan på andra socialförsäkringsrä�igheter

9.3 Återköp och fly�rä�

9.3.1 Ska�eklassens betydelse för om en försäkring kan fly�as eller återköpas [T]

9.3.2 Återköp [T]

9.3.2.1 Innebörden av återköp
9.3.2.2 Bedömning av om en försäkring är möjlig a� återköpa eller inte,

inklusive vilka försäkringar som omfa�as av reglerna om återköpsrä�
9.3.2.3 Konsekvenserna av e� återköp

9.3.3 Fly�rä� [T]

9.3.3.1 Vad fly�rä� innebär
9.3.3.2 Bedömning av om en försäkring är möjlig a� fly�a eller inte, inklusive

vilka försäkringar som omfa�as av reglerna om fly�rä�
9.3.3.3 Innebörden av a� utbetalningar har påbörjats i den försäkring som

fly�as
9.3.3.4 Innebörden av a� utbetalningar har påbörjats i den mo�agande

försäkringen



9.3.3.5 Konsekvenser av en fly�

9.3.4 Avgifter för återköp och fly� och inverkan för kundens behov och syfte [T]

9.3.4.1 Skillnader mellan direkta och indirekta kostnader
9.3.4.2 Innebörden av kvarvarande anskaffningskostnader och

försäkringstidens påverkan

9.3.5 Situationer som kräver särskild uppmärksamhet [T]

9.3.5.1 Avgifter och kostnader vid byte av försäkringsbolag eller avtal
9.3.5.2 Totala löpande avgifter före och efter byte
9.3.5.3 Byte av förvaltningsform
9.3.5.4 Risknivå
9.3.5.5 Garantinivåer
9.3.5.6 Justeringar för marknadsvärde och konsolideringsnivå
9.3.5.7 Försäkringsavtal som innehåller flera typer av försäkringsskydd
9.3.5.8 Teckningskrav och regler för inträde
9.3.5.9 Förmånstagarförordnande
9.3.5.10 Fly� av tjänstepension inom eller utom kollektivavtal
9.3.5.11 Arbetsgivarens medgivande vid tjänstepensionsförsäkring
9.3.5.12 Försäkringsbolagets säte och beska�ningssituationen

9.3.6 Fly�process – den administrativa processen för fly�, inklusive tidsramar [T]

9.4 Återbäring

9.4.1 Återbäring [T]

9.4.1.1 Hur återbäring uppstår
9.4.1.2 Hur återbäring kan komma a� fördelas mellan försäkringstagarna
9.4.1.3 Vad som styr återbäringsräntan

9.4.2 Fördelning av återbäring [T]

9.4.2.1 Vilka möjligheter och skyldigheter e� bolag har a� fördela återbäring
9.4.2.2 Sambandet mellan återbäring och garantiränta och vad det kan innebära

för tillväxten på försäkringen

9.4.3 Garantiränta [T]

9.4.3.1 Vad som menas med garantiränta
9.4.3.2 Hur garantiränta skiljer sig åt från totalavkastning och återbäringsränta

9.4.4 Totalavkastning [T]

9.4.4.1 Vad som menas med totalavkastning
9.4.4.2 Hur totalavkastning skiljer sig åt från garantiränta och återbäringsränta

9.4.5 Återbäringsränta [T]

9.4.5.1 Vad som menas med återbäringsränta
9.4.5.2 Hur återbäringsränta skiljer sig åt från totalavkastning och garantiränta

9.4.6 Kollektiv konsolidering – effekten av kollektiv konsolidering på den långsiktiga
återbäringsräntan [T]



9.4.7 Värdebesked [T]

9.4.7.1 De olika posterna som finns i e� värdebesked och med utgångspunkt i
dessa förklara varför försäkringens värde förändras eller inte förändras
enligt förväntan

9.4.8 Återtag av återbäring – varför återbäring i vissa fall kan tas tillbaka av
försäkringsföretaget [T]

9.5 Kvalificerings- och karenstider

9.5.1 Kvalificeringstid [T]

9.5.1.1 Innebörd av och syfte med kvalificeringstid
9.5.1.2 Kvalificeringstidens påverkan på försäkringsskyddet
9.5.1.3 Vid vilka situationer som kvalificeringstid är lämplig eller olämplig a�

tillämpa för en försäkringstagare eller en försäkrad

9.5.2 Karenstid [T]

9.5.2.1 Innebörd av och syfte med karenstid
9.5.2.2 Karenstidens påverkan på försäkringsskyddet
9.5.2.3 Vid vilka situationer som karenstid är lämplig eller olämplig a� tillämpa

för en försäkringstagare eller försäkrad
9.5.2.4 Val av karenstidens längd

9.6 Återförsäkring

9.6.1 Återförsäkring [F]

9.6.1.1 Hur återförsäkring kan ske
9.6.1.2 Vilka försäkringar som normalt återförsäkras

10 Regler om värdepappersfonder, alternativa
investeringsfonder samt fondbolagens förenings
regelverk, riktlinjer och vägledningar

10.1 Lag (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF")

10.1.1 Inledande bestämmelser och grundläggande förutsä�ningar (1-3 kap.) [F]

10.1.1.1 Innebörden av vissa för fondverksamhet grundläggande begrepp
10.1.1.2 Krav för bedrivande av fondverksamhet
10.1.1.3 Skillnaden mellan värdepappersfond och specialfond
10.1.1.4 Möjligheterna för gränsöverskridande verksamhet inom EES
10.1.1.5 Förvaringsinstitutets funktion och roll i förhållande till fond och

fondbolag

10.1.2 Allmänna bestämmelser för värdepappersfonder (4 kap.) [F]

10.1.2.1 Värdepappersfondens rä�sliga ställning
10.1.2.2 Fondbolagets roll i förhållande till fonden och innebörden av a� fondens

medel är separerade från fondbolaget
10.1.2.3 Fondbestämmelsernas funktion och vad de reglerar



10.1.2.4 Krav vid eventuell ändring av fondbestämmelser
10.1.2.5 Innebörden av fondandelar, likabehandlingsprincipen och andelsklasser
10.1.2.6 Beräkning och offentliggörande av fondens värde, NAV-kurs
10.1.2.7 Hur försäljning och inlösen av fondandelar går till
10.1.2.8 Informationsbroschyrens funktion och innehåll
10.1.2.9 Hur information om fondens riskprofil och placeringsinriktning läses

och tolkas
10.1.2.10 Faktabladets (basfakta för investerare) funktion och innehåll
10.1.2.11 Kraven på tillhandahållande av information till den som avser förvärva

fondandelar
10.1.2.12 Fondbolags skyldighet a� lämna information om totala kostnader för

förvaltning av fonden

10.1.3 Krav på information om aktivitetsgrad i fondförvaltning [T]

10.1.3.1 Innebörden av- och funktionen med e� relevant jämförelseindex
10.1.3.2 Skillnaderna mellan en passivt förvaltad fond (s.k. indexfond) och en

aktivt förvaltad fond
10.1.3.3 Hur aktivitetsgraden i fondförvaltningen förhåller sig till fondens

förvaltningsavgift
10.1.3.4 Var aktivitetsgrad redovisas

10.1.4 Förvaltning av värdepappersfonder (5 kap.) [F]

10.1.4.1 Värdepappersfonders placeringsbegränsningar och krav på
riskspridning (exempelvis ”5-10-40-regeln”)

10.1.4.2 Vilka typer av finansiella instrument värdepappersfonder får investera i
10.1.4.3 Innebörden av en fondandelsfond och vilken information kring avgifter

i de underliggande fonderna som finns a� tillgå

10.1.5 Matarfonder och mo�agarfonder (5 a kap.) [F]

10.1.5.1 Innebörden av matarfond och mo�agarfond

10.2 Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") och
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder)

10.2.1 Alternativa investeringsfonder [F]

10.2.1.1 Definitionen av en alternativ investeringsfond
10.2.1.2 De grundläggande skillnaderna mellan värdepappersfonder och

alternativa investeringsfonder, särskilt utifrån skillnader i hur de är
reglerade och vilka risker de kan ta

10.2.1.3 Exempel på fonder som utgör alternativa investeringsfonder

10.2.2 Specialfond [K]

10.2.2.1 På vilket sä� en specialfond är e� specialfall av en alternativ
investeringsfond

10.2.2.2 Likheter och skillnader: specialfond jämfört med en värdepappersfond
10.2.2.3 Likheter och skillnader: specialfond och andra alternativa

investeringsfonder



10.2.2.4 Vilka krav som ska vara uppfyllda för a� olika typer av alternativa
investeringsfonder ska få marknadsföras till icke-professionella
investerare i Sverige

10.2.2.5 Vad som särskilt gäller för specialfonder

10.2.3 Skydd för investerare – olika krav i regelverket som syftar till a� ge e� skydd för
investerare [F]

10.2.4 Informationskrav [K]

10.2.4.1 Den information som ska ingå i en alternativ investeringsfonds
informationsbroschyr och faktablad.

10.2.4.2 Särskilt vad som gäller avseende en specialfonds informationsbroschyr
och faktablad

10.2.5 Krav på information om aktivitetsgrad i fondförvaltning [T]

10.2.5.1 Innebörden av- och funktionen med e� relevant jämförelseindex
10.2.5.2 Hur aktivitetsgraden i fondförvaltningen förhåller sig till fondens

förvaltningsavgift

10.3 Fondbolagens förenings regelverk, riktlinjer och vägledningar

10.3.1 Redovisning av fonders koldioxidavtryck [F]

10.3.1.1 Vilka koldioxidavtryck som mäts
10.3.1.2 Mätmetod för koldioxidavtryck
10.3.1.3 Tillgångsslag som koldioxidavtryck beräknas för
10.3.1.4 Redovisning av koldioxidavtryck
10.3.1.5 Användning av koldioxidavtryck i marknadsföring

10.3.2 Beräkning av aktivitetsgrad (active share) [F]

10.3.2.1 Syftet med a� mäta och redovisa aktivitetsgrad
10.3.2.2 Vilka fondtyper som vägledningen gäller för
10.3.2.3 Undantag för beräkning av aktivitetsgrad
10.3.2.4 Metod för beräkning av aktivitetsgrad
10.3.2.5 Var aktivitetsgrad redovisas

11 Ekonomi
11.1 Företagsekonomi

11.1.1 Resultaträkningen [F]

11.1.1.1 Resultaträkningens poster, kostnadsslagsindelad och funktionsindelad

11.1.2 Balansräkningen [F]

11.1.2.1 Vad det innebär a� balansräkningen balanserar
11.1.2.2 Poster inom linjen
11.1.2.3 Långfristiga och kortfristiga skulder
11.1.2.4 Eget kapital
11.1.2.5 Immateriella och materiella tillgångar



11.1.2.6 Omsä�ningstillgångar och anläggningstillgångar
11.1.2.7 Tillgångar och skulder

11.1.3 Livförsäkringsföretagets balans- och resultaträkning [F]

11.1.3.1 Hur livförsäkringsföretagets balans-och resultaträkningsposter
samverkar

11.1.3.2 Unika livförsäkringsföretags balans- och resultaträkningsposter

11.1.4 Ömsesidiga försäkringsbolag [F]

11.1.4.1 Successivt återtag
11.1.4.2 Vilka ägarna av e� ömsesidigt försäkringsbolag är
11.1.4.3 Engångsåtertag
11.1.4.4 Återbäring, både i Sak- och Livrörelser
11.1.4.5 Innebörden av a� e� försäkringsbolag är ömsesidigt

11.1.5 Livförsäkringsföretagets nyckeltal [F]

11.1.5.1 Driftkostnadsprocent
11.1.5.2 Förvaltningsprocent
11.1.5.3 Skadeprocent
11.1.5.4 Totalkostnadsprocent (combined ratio)

11.1.6 Associationsformer i Sverige, inklusive ideella föreningar och stiftelser [T]

11.1.6.1 Aktiebolag
11.1.6.2 Ekonomisk förening
11.1.6.3 Handelsbolag
11.1.6.4 Ideell förening
11.1.6.5 Stiftelse
11.1.6.6 Kommanditbolag
11.1.6.7 Enkelt bolag
11.1.6.8 Enskild firma
11.1.6.9 Skillnader mellan olika associationsformer (inklusive ideella föreningar

och stiftelser)

11.2 Kapitalmarknaden

11.2.1 Kapitalmarknaden [F]

11.2.1.1 Grundläggande kunskaper om kapitalmarknadens uppbyggnad
11.2.1.2 Vilka delmarknader som omfa�as
11.2.1.3 Vilka mekanismer som påverkar den och vilken funktion den fyller i

samhället
11.2.1.4 Definitionen av kapitalmarknaden

11.3 Privatekonomi

11.3.1 Privatpersonens behov av försäkringsskydd [T]

11.3.1.1 Förändring över tid av behov av komple�erande riskförsäkringar
baserat på förändrad livssituation, såsom sambo/gift, föräldraskap,
skilsmässa och dödsfall



11.3.1.2 Lämplig förvaltningsmodell för sparandeförsäkringens kapital med
hänsyn till kundens intresse, förmåga och aktivitetsnivå

11.3.1.3 Lämplighetsbedömning av kundens samlade försäkringsbehov
11.3.1.4 Lämpliga försäkringslösningar för kundens sparande behov
11.3.1.5 Prioriteringen av komple�erande riskförsäkringar framför sparande i

försäkring eller andra investeringar
11.3.1.6 Lämpliga försäkringslösningar för (utifrån) kundens riskbehov, såsom

a� minska den ekonomiska risken vid egen eller familjemedlems kort-
och långvariga sjukdom, olycka, dödsfall och arbetslöshet samt vid
barns sjukdom eller olycka

11.3.2 Övervägande vid arbete med privatpersoners medel [T]

11.3.2.1 Konsekvenserna av a� välja dagligt handlade tillgångar till e�
långsiktigt sparande

11.3.2.2 För - och nackdelar med placeringar i likvida och illikvida tillgångar
11.3.2.3 Hur kundens aktivitetsnivå bör påverka placeringsinriktningen och

förvaltnings formen

11.3.3 Ränta på ränta-beräkning, både konceptuellt samt vanliga tillämpningsområden [T]

11.3.4 Kundens ekonomi [T]

11.3.4.1 Kundens tillgångar och skulder
11.3.4.2 Kundens inkomster och kostnader, särskilt avseende Konsumentverkets

riktlinjer för levnadsomkostnader
11.3.4.3 Övriga faktorer som påverkar kundens ekonomiska situation
11.3.4.4 Kundens utrymme för sparande och placeringar

11.3.5 Placeringshorisont [T]

11.3.5.1 Sparmålets påverkan på placeringshorisonten
11.3.5.2 Placeringshorisontens påverkan på förväntad avkastning och risk
11.3.5.3 Bedömning av kundens placeringshorisont

11.3.6 Kundens riskaptit och risktolerans [T]

11.4 Portföljlära

11.4.1 Stresspåverkan på finansiella instrument [F]

11.4.1.1 Hur förväntad avkastning påverkas
11.4.1.2 Hur korrelationen mellan portföljens finansiella instrument kan

förändras i stressade marknader

11.4.2 Allokering och investering [T]

11.4.2.1 Skillnaden mellan allokering (tillgångsslag och inriktning) och
investering (val av finansiellt instrument givet tillgångsslag och
inriktning)

11.4.2.2 Deras relativa värde för kunden

11.4.3 Förvaltningsmål – om hur man fastställer mål för förvaltning i termer av förväntad
avkastning och förväntad risk, utifrån kundens placeringshorisont och risktolerans baserat
på utförd kundanalys [T]



11.4.4 Korrelation – innebörden av begreppet och hur korrelationsmå�et bör tolkas [F]

11.4.5 Diversifiering, samt diversifierings påverkan på total risk i en portfölj [F]

11.4.5.1 Diversifiering mellan industrier och branscher
11.4.5.2 Diversifiering mellan tillgångsslag
11.4.5.3 Geografisk diversifiering

11.5 Utvärdering av portföljer och fonder

11.5.1 Användning av utvärderingsmå� och faktorer som påverkar dessa [F]

11.5.1.1 Jensen’s Alfa
11.5.1.2 Sharpekvot
11.5.1.3 Aktiv risk (tracking error)
11.5.1.4 Informationskvot

11.5.2 Historisk fondavkastning och fondprestanda i relation till marknadsindex [K]

11.5.3 Index [F]

11.5.3.1 Prisindex
11.5.3.2 Avkastningsindex
11.5.3.3 De vanligaste typerna av jämförelseindex som används på

aktiemarknaden respektive räntemarknaden

11.5.4 Rating av fonder [K]

11.5.4.1 Morningstars rating
11.5.4.2 Morningstars hållbarhetsrating
11.5.4.3 Andra ratingmetoder

11.5.5 Avgifter och kostnader [T]

11.5.5.1 Förvaltningsavgift i fonder, andelsklasser och raba�er
11.5.5.2 Transaktionskostnader
11.5.5.3 Insä�nings- och u�agsavgifter
11.5.5.4 Diskretionär förvaltning
11.5.5.5 Rådgivning
11.5.5.6 Ersä�ning till distributörer
11.5.5.7 Kostnader för andra finansiella tjänster, såsom ISK eller depåkonto
11.5.5.8 Kostnaders betydelse för avkastningen

11.6 Avkastning och risk

11.6.1 Innebörden av begrepp [T]

11.6.1.1 Totalavkastning
11.6.1.2 Kursvinst/kursförlust
11.6.1.3 Direktavkastning
11.6.1.4 Förväntad respektive realiserad avkastning
11.6.1.5 Volatilitet som må� på placeringens risk
11.6.1.6 Jämförelse mot relevant index



11.6.2 Hur kundens placering påverkas av risker [F]

11.6.2.1 Marknadsrisk
11.6.2.2 Kursrisk
11.6.2.3 Ränterisk
11.6.2.4 Återinvesteringsrisk
11.6.2.5 Valutarisk
11.6.2.6 Kreditrisk
11.6.2.7 Likviditetsrisk
11.6.2.8 Operativ risk

11.7 Räntebärande värdepapper

11.7.1 Olika typer av räntebärande värdepapper, vad som påverkar deras värde samt förväntad
avkastning [T]

11.7.2 Skillnad mellan primär- och sekundärmarknad för räntebärande värdepapper [F]

11.7.2.1 Handel
11.7.2.2 Prissä�ning

11.7.3 Räntebärande värdepapper [F]

11.7.3.1 Användning av, och funktion för, räntekuponger
11.7.3.2 Skillnader mellan räntebärande värdepapper och andra finansiella

instrument
11.7.3.3 Användning av, och funktion för, nollkupongare

11.7.4 Yieldkurva [F]

11.7.4.1 Vad en yieldkurva är

11.7.5 Olika typer av räntebärande värdepapper och vad som påverkar deras värde [F]

11.7.5.1 Statsobligationer och statsskuldsväxlar
11.7.5.2 Räntejusteringslån (FRN)
11.7.5.3 Penningmarknadsinstrument
11.7.5.4 Obligationer
11.7.5.5 Kreditcertifikat
11.7.5.6 Kommunobligationer
11.7.5.7 Säkerställda och icke säkerställda bostadsobligationer
11.7.5.8 Företagsobligationer
11.7.5.9 Räntebevis
11.7.5.10 High yield (junk bonds)
11.7.5.11 Nominella obligationer
11.7.5.12 Realobligationer

11.7.6 Kreditbetyg [F]

11.7.6.1 Internationella kreditvärderingsinstitut så som S&P, Fitch och Moody's
samt deras roll på marknaden

11.7.6.2 Hur kreditbetyg påverkar värdet på räntebärande värdepapper
11.7.6.3 Hur kreditbetyg sä�s



11.8 Aktier

11.8.1 Risker som är förknippade med aktieinvesteringar [F]

11.8.1.1 Daytrading och spekulation
11.8.1.2 Olönsam verksamhet och verksamhet under tillväxt
11.8.1.3 Förändrad makroekonomi
11.8.1.4 Förändrad alternativavkastning
11.8.1.5 Förändrad konkurrenssituation
11.8.1.6 Företagets kassaflöde och likviditetsbehov
11.8.1.7 Politiska risker
11.8.1.8 ESG (hållbarhetsrisker)
11.8.1.9 Koncentrationsrisk
11.8.1.10 Förändrad efterfrågan och teknisk utveckling
11.8.1.11 Aktiens likviditet

11.8.2 Marknadsplatser [F]

11.8.2.1 Reglerade aktiemarknadsplatser
11.8.2.2 Oreglerade aktiemarknadsplatser
11.8.2.3 Kostnader för a� handla med aktier

11.8.3 Noterade bolags kommunikation [F]

11.8.3.1 Vilken typ av rapporter och dokument noterade bolag måste producera
11.8.3.2 Hur e� noterat bolags kommunikation påverkar dess aktiekurs
11.8.3.3 Noterade bolags skyldighet a� kommunicera

11.8.4 Aktiers inverkan på en placeringsportfölj i jämförelse med andra finansiella instrument [F]

11.8.5 Rösträ� och röstetal [F]

11.8.5.1 Rösträ�sregler och begränsningar i utövandet av rösträ�
11.8.5.2 Användande av ombud för rösträ�ens utövande (proxy)
11.8.5.3 Vem som kan utöva rösträ�en och vad som krävs för a� det ska vara

möjligt

11.8.6 Blankning [F]

11.8.6.1 Hur blankningen går till
11.8.6.2 Vilka aktörer som är involverade i en blankning
11.8.6.3 Risker förknippade med blankning

11.8.7 Aktieinstrument [F]

11.8.7.1 Vad en aktie är
11.8.7.2 Skillnad mellan olika aktieslag (ex. A och B aktie)
11.8.7.3 Skillnad mellan värde- och tillväxtaktier
11.8.7.4 Skillnad mellan preferensaktier och stamaktier
11.8.7.5 Konvertibler
11.8.7.6 Aktieoptioner
11.8.7.7 Teckningsrä�er

11.9 Fonder



11.9.1 Tillsynsmyndighetens roll avseende fondbolag och fonder [F]

11.9.2 Utmärkande drag för olika typer av fonder [F]

11.9.2.1 Closed end fund (CEF) respektive Open end fund
11.9.2.2 Aktiefonder
11.9.2.3 Räntefonder
11.9.2.4 Blandfonder
11.9.2.5 Hedgefonder
11.9.2.6 Värdepappersfond
11.9.2.7 AIF-fonder (Alternativ investeringsfond)
11.9.2.8 Specialfonder
11.9.2.9 Börshandlade fonder (ETF)
11.9.2.10 Indexfonder

11.9.3 Risker, möjligheter och kostnader för olika typer av fonder [F]

11.9.4 Aktivt och passivt förvaltade fonder [F]

11.9.4.1 Skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder
11.9.4.2 För- och nackdelar med aktivt och passivt förvaltade fonder
11.9.4.3 Mätning och redovisning av aktivitet i fondförvaltning

11.9.5 Skillnader mellan olika typer av fondstrukturer ur e� konsumentperspektiv [F]

11.9.5.1 Krav på godkännande av utländska AIF:er som riktas mot icke-
professionella investerare

11.9.5.2 Värdepappersfonder i Sverige
11.9.5.3 SICAV i Luxemburg

11.9.6 Olika typer av fondavgifter och hur dessa påverkar fondernas utveckling [F]

11.9.6.1 Andelsklasser
11.9.6.2 Performanceavgifter

11.9.7 Fondrelaterade begrepp [T]

11.9.7.1 Aktiv risk (Tracking error)
11.9.7.2 NAV-kurs
11.9.7.3 Riskjusterad avkastning

11.9.8 Parter inblandade i fonders administration [K]

11.9.8.1 Kapitalförvaltare
11.9.8.2 Fond
11.9.8.3 Fondbolag
11.9.8.4 Förvaringsinstitut
11.9.8.5 Transfer agent

11.9.9 Hur fonder beska�as [F]

11.9.10 Rating av fonder [F]

11.9.11 Information om fonder [F]

11.9.11.1 Fondbestämmelser



11.9.11.2 Informationsbroschyr
11.9.11.3 Faktablad med basfakta för investerare (KIID)
11.9.11.4 Övriga krav på information till kund om finansiella instrument som

ställs enligt lagar, föreskrifter och etiska regler på marknaden

11.9.12 Fondbestämmelser [F]

11.9.12.1 Hur fondbestämmelserna beslutas
11.9.12.2 Vad som krävs för a� fondbestämmelserna ska få ändras
11.9.12.3 Kommunikation om innehållet i fondbestämmelserna
11.9.12.4 Konsekvenser om fondbestämmelserna inte följs
11.9.12.5 Syfte och innehåll
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