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

1.1.1 Indelning i försäkringsklasser, försäkringsområden och kundgrupper [F]

1.1.1.1 Skadeförsäkring, personförsäkring, livförsäkring och
försäkringsbaserade investeringsprodukter

1.1.1.2 Konsumentförsäkring, företagsförsäkring och försäkring avseende stora
risker

1.1.2 LFD:s grundläggande definitioner [F]

1.1.2.1 Livförsäkring
1.1.2.2 Pensionsförsäkring
1.1.2.3 Skadeförsäkring
1.1.2.4 Tjänstepensionsförsäkring
1.1.2.5 Försäkringsbaserad investeringsprodukt
1.1.2.6 Försäkring avseende stora risker

1.1.3 Val av rä� tillstånd för försäkringsdistribution [T]

1.1.3.1 Tillstånd avseende försäkringsdistribution som krävs för
försäkringsbolag

1.1.3.2 Tillstånd avseende försäkringsdistribution som krävs för
försäkringsförmedlare

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

1.1.4 Ersä�ningar från någon annan än kunden [F]

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

1.1.4.2 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

1.1.4.3 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

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

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

1.2 Finansinspektionens roll och tillsyn

1.2.1 Finansinspektionens beslut (Dnr 19-10203) om ersä�ning [T]
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1.2.1.1 Dokumentering av tredjepartsersä�ningar så a� det går a� förstå vad
varje betalning av tredjepartsersä�ning avser

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

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

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

1.3 God försäkringsdistributionssed

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

1.3.1.1 Vilket bevisvärde en kunds undertecknande av
rådgivningsdokumentationen har

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

1.3.2.1 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
1.3.2.2 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

1.4 Bransch- eller näringslivskoder

1.4.1 Näringslivskoden som givits ut av Institutet Mot Mutor (IMM) [K]

1.4.1.1 Förebyggande åtgärder mot korruption
1.4.1.2 Konsumentskydd

1.5 Konsumenträ�

1.5.1 Marknadsföringslag (2008:486) ("MFL") [F]

1.5.1.1 Vad som avses med god marknadsföringssed

1.5.2 Situationer med hög risk för otillbörlig marknadsföring [T]

1.5.2.1 Beskrivning av e� finansiellt instruments egenskaper
1.5.2.2 Viktiga undantag eller begränsningar
1.5.2.3 Säkerhetsföreskrifter
1.5.2.4 Räddningsplikt
1.5.2.5 Tecknings- och inträdeskrav
1.5.2.6 Tidsbegränsade erbjudanden eller raba�er
1.5.2.7 Försäkringsskydd vid särskilt utpekade situationer istället för generellt

försäkringsskydd med vissa undantag
1.5.2.8 Försäkringsskydd efter viktiga händelser, såsom konkurs, dödsfall,

äktenskapsskillnad, ålder eller tidigare inträffade försäkringshändelse
1.5.2.9 Självrisk
1.5.2.10 Åldersavdrag
1.5.2.11 Beräkning av försäkringsersä�ningen
1.5.2.12 Kostnader och avgifter under försäkringstiden
1.5.2.13 Kostnader och avgifter vid uppsägning eller fly� av försäkringsavtal
1.5.2.14 Bindningstid
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1.5.2.15 Försäkringstagarens möjligheter a� ändra försäkringsavtalets
omfa�ning vid förändrade förutsä�ningar

1.5.2.16 Försäkringsbolagets rä�ighet a� ändra försäkringsvillkor eller premie
1.5.2.17 Förfoganderä�
1.5.2.18 I situationer när försäkringstagaren inte är densamma som den

försäkrade
1.5.2.19 Bru�opremie med ersä�ning till försäkringsdistributören inkluderad
1.5.2.20 Historisk avkastning
1.5.2.21 Risknivå
1.5.2.22 Jämförelser med andra finansiella instrument
1.5.2.23 Utfästelser om framtiden

1.6 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

1.6.1 Definitioner [F]

1.6.1.1 Syftet med lagen
1.6.1.2 Definitionen av penningtvä�
1.6.1.3 Definitionen av finansiering av terrorism

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

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

1.6.3.1 Placering
1.6.3.2 Skiktning
1.6.3.3 Integrering

1.6.4 Riskbaserat förhållningssä� – hur företaget eller distributören ska göra sin riskbedömning
[F]

1.6.5 Riskbedömning [F]

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

1.6.6 Lagens konsekvenser [K]

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

1.6.6.2 Förverkande och penningbeslag

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

1.7.1 Typologier för penningtvä�sbro� [K]

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

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

1.7.2 Straffansvar [K]
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1.7.2.1 A� straffansvaret omfa�ar även den som i näringsverksamhet eller
liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i
penningtvä�ssyfte (näringspenningtvä�)

1.8 Bolagsrä�

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

1.8.1.1 Konkurs

1.9 Företagsekonomi

1.9.1 Livförsäkringsföretagets balans- och resultaträkning [F]

1.9.1.1 Hur livförsäkringsföretagets balans-och resultaträkningsposter
samverkar

1.9.1.2 Unika livförsäkringsföretags balans- och resultaträkningsposter

1.9.2 Sakförsäkringsbolagets balans- och resultaträkning [F]

1.9.2.1 Hur sakförsäkringsföretagets balans-och resultaträkningsposter
samverkar

1.9.2.2 Unika sakförsäkringsföretags balans- och resultaträkningsposter

1.9.3 Ömsesidiga försäkringsbolag [F]

1.9.3.1 Vilka ägarna av e� ömsesidigt försäkringsbolag är
1.9.3.2 Engångsåtertag
1.9.3.3 Successivt återtag
1.9.3.4 Återbäring, både i Sak- och Livrörelser
1.9.3.5 Innebörden av a� e� försäkringsbolag är ömsesidigt

1.9.4 Livförsäkringsföretagets nyckeltal [F]

1.9.4.1 Driftkostnadsprocent
1.9.4.2 Skadeprocent
1.9.4.3 Förvaltningsprocent

1.9.5 Sakförsäkringsföretagets nyckeltal [F]

1.9.5.1 Driftkostnadsprocent
1.9.5.2 Skadeprocent

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

1.9.6.1 Aktiebolag
1.9.6.2 Handelsbolag
1.9.6.3 Kommanditbolag
1.9.6.4 Enkelt bolag
1.9.6.5 Ekonomisk förening
1.9.6.6 Stiftelse
1.9.6.7 Ideell förening
1.9.6.8 Enskild firma
1.9.6.9 Skillnader mellan olika associationsformer (inklusive ideella föreningar

och stiftelser)
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2 Utveckling av god försäkringsdistributionssed
2.1 God försäkringsdistributionssed

2.1.1 InsureSecs verkande för god försäkringsdistributionssed [K]

2.1.1.1 Hur InsureSec arbetar för utvecklandet av god
försäkringsdistributionssed

2.1.1.2 Hur InsureSec definierar god försäkringsdistributionssed enligt si�
regelverk

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

2.1.1.4 Kunskapstest – kravet på kunskapstest
2.1.1.5 Kompetens – vad regelverket kräver när det gäller praktisk erfarenhet

3 Kunskaper och färdigheter som InsureSec anser
behöver särskilt betonas

3.1 Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution ("LFD")

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

3.1.1.1 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

3.1.1.2 Krav på kunskap
3.1.1.3 Uppdatering – när uppdatering av kunskap krävs och kravet om 15

timmars utbildning per år och per person

3.1.2 Krav på ledning [F]

3.1.2.1 Kunskap om regelverk
3.1.2.2 Försäkringsmarknaden och försäkringar
3.1.2.3 Praktisk erfarenhet

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

3.1.3.1 Vilka hos försäkringsdistributören som omfa�as av ersä�ningssystemet
3.1.3.2 Krav på balans mellan fast och rörlig ersä�ning
3.1.3.3 Kriterier för rörlig ersä�ning
3.1.3.4 Hantering av intressekonflikter knutna till ersä�ningar

3.2 Bransch- eller näringslivskoder

3.2.1 Etik och moral [K]

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

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