
Insuresec 

Kunskapskrav 2022 
Påbyggnadstest för licens eller certifikat med inriktning mot 

Ledningsfunktion 



Sidan 1 av 5



Kunskapskrav Ledningsfunktion 2022 - Påbyggnad*

Innehållsförteckning

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

2 Juridik
2.1 Försäkringsrörelselagstiftning
2.2 Försäkringsavtalsrä�
2.3 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

3 Styrelsens ansvar
3.1 Försäkringsdistribution
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* Påbyggnadstest Ledningsfunktion kan skrivas av individer som har avlagt 
kunskapstest med inriktning mot liv- eller sakskadeförsäkring med godkänt resultat.

Övriga individer med ledande ställning i sitt företag som inte redan innehar en licens 
eller ett certifikat hos InsureSec kan i stället avlägga grundtest för Ledningsfunktion.



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

1.1.1 Syftet med lagen [K]

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

1.1.2.1 Försäkringsförmedlare
1.1.2.2 Försäkringsföretag
1.1.2.3 Anknuten försäkringsförmedlare
1.1.2.4 Anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare
1.1.2.5 Sidoverksam försäkringsförmedlare

1.1.3 A� en försäkringsdistributör ska lämna information till kund innan försäkringsavtal ingås
[K]

1.1.4 A� en försäkringsdistributör ska lämna information till kund vid förnyelse eller ändring
av avtal [K]

1.1.5 Vilka krav som gäller för information och marknadsföringsmaterial som lämnas till kund
[K]

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

1.1.6.1 Vad som avses med distributionstillfället

1.1.7 Klagomålshantering – kravet på klagomålshantering och praktisk tillämpning [K]

1.1.7.1 Interna regler för klagomålshantering och deras innehåll
1.1.7.2 Dokumentation och lagring
1.1.7.3 Uppföljning och förebyggande arbete
1.1.7.4 Rapportering till styrelse

1.1.8 Försäkringsdistributörers kontroller styrda av tillstånd eller registrering [K]

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

1.1.8.2 Person som ansvarar för a� kontroll genomförs ska utses

1.2 Försäkringsmarknaden

1.2.1 Försäkringsmarknadens roll och funktion [K]

1.2.1.1 Försäkringars betydelse för hushållen
1.2.1.2 Försäkringars betydelse för samhällsekonomin

2 Juridik
2.1 Försäkringsrörelselagstiftning
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2.1.1 Företagsstyrning [K]

2.1.1.1 Företagsstyrningssystem
2.1.1.2 Utläggning av verksamhet (outsourcing)

2.1.2 Försäkringsklasser - tillstånd [F]

2.1.2.1 Direkt skadeförsäkringsrörelse
2.1.2.2 Direkt livförsäkringsrörelse
2.1.2.3 Rörelse avseende mo�agen återförsäkring

2.2 Försäkringsavtalsrä�

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

2.2.1.1 Gruppskadeförsäkring
2.2.1.2 Gruppersonförsäkring

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

2.2.3 Avtalsfrågor [F]

2.2.3.1 Innebörden av kontraheringsplikt och vilken rä� e� försäkringsbolag
har a� vägra en kund a� teckna försäkring

2.2.4 Gruppförsäkring [F]

2.2.4.1 Gruppavtal och särskilt vad som avses med begreppet bestämd grupp
2.2.4.2 Obligatorisk gruppförsäkring
2.2.4.3 Frivillig gruppförsäkring
2.2.4.4 Vem som betraktas som kund enligt lag (2018:1219) om

försäkringsdistribution (”LFD”) vid obligatorisk respektive frivillig
gruppförsäkring

2.3 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

2.3.1 Hur försäkringsbolagets ansvar för a� tillämpa lagen förhåller sig till försäkringsbolagets
egna medarbetare, förmedlare och anknutna förmedlare [F]

3 Styrelsens ansvar
3.1 Försäkringsdistribution

3.1.1 Det generella ansvaret [F]

3.1.2 Arbetsordning och instruktioner för styrelsen [F]

3.1.3 Interna regler som ska fastställas av styrelsen [F]

3.1.3.1 Kunskap och kompetens
3.1.3.2 Ersä�ningssystem
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3.1.3.3 Klagomålshantering
3.1.3.4 Produktgodkännande

3.1.4 Finansinspektionens möjlighet a� ingripa mot styrelseledamot, vd eller ersä�are för dessa
hos försäkringsförmedlare och försäkringsföretag [F]
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