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*För de individer som skriver uppföljande kunskapstest med inriktning 
mot liv- eller skadeförsäkring(tidigare sakskadeförsäkring) hos InsureSec 
och som tidigare har skrivit kunskapstest med inriktning mot 
personskadeförsäkring så kommer det uppföljande kunskapstestet att 
innefatta alla områden förutom 1.10-1.12.

För de individer som skriver uppföljande kunskapstest med inriktning 
mot liv- eller skadeförsäkring(tidigare sakskadeförsäkring) hos InsureSec 
och som inte tidigare har skrivit kunskapstest med inriktning mot 
personskadeförsäkring kommer samtliga områden att ingå i det 
uppföljande kunskapstestet för år 2022 dvs. även 1.10-1.12.



1 Nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav 2022
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 Val av rä� tillstånd för försäkringsdistribution [T]

1.1.2.1 Tillstånd avseende försäkringsdistribution som krävs för
försäkringsbolag

1.1.2.2 Tillstånd avseende försäkringsdistribution som krävs för
försäkringsförmedlare

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

1.2 Bransch- eller näringslivskoder

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

1.2.1.1 Förebyggande åtgärder mot korruption

1.3 Försäkringsavtalsrä�

1.3.1 Avtalsfrågor avseende personförsäkring [T]

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

1.3.2 Regressrä� [F]

1.3.2.1 Vad regressrä� betyder
1.3.2.2 Typer av försäkringsavtal där regressrä� kan förekomma
1.3.2.3 Konsekvenser av regressrä�

1.3.3 Premiebetalning avseende personriskförsäkring [F]

1.3.3.1 Försäkringsbolagets ansvar vid dröjsmål med betalning av premien
1.3.3.2 Vad som gäller avseende uppsägning på grund av dröjsmål med

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

påverkar försäkringsbolagets ansvar
1.3.3.5 Premiebetalning som begäran om ny försäkring

1.3.4 Reglering av försäkringsfall avseende personriskförsäkring [T]

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

1.3.4.2 Upphörande av rä� till försäkringsersä�ning eller nedsä�ning av
ersä�ning vid preskription och försummelse a� anmäla försäkringsfall
vid personskadeförsäkring
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1.3.5 Försäkringsersä�ning vid personriskförsäkring [T]

1.3.5.1 Hur ersä�ningens storlek fastställs
1.3.5.2 Vad begreppen underförsäkring respektive dubbelförsäkring innebär

och kan få för konsekvenser för försäkringstagaren

1.3.6 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]

1.4 Konsumenträ�

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

1.4.1.1 Vad som avses med god marknadsföringssed

1.4.2 Situationer med hög risk för otillbörlig marknadsföring [T]

1.4.2.1 Viktiga undantag eller begränsningar
1.4.2.2 Tecknings- och inträdeskrav
1.4.2.3 Tidsbegränsade erbjudanden eller raba�er
1.4.2.4 Försäkringsskydd vid särskilt utpekade situationer istället för generellt

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

äktenskapsskillnad, ålder eller tidigare inträffade försäkringshändelse
1.4.2.6 Beräkning av försäkringsersä�ningen
1.4.2.7 Kostnader och avgifter under försäkringstiden
1.4.2.8 Kostnader och avgifter vid uppsägning eller fly� av försäkringsavtal
1.4.2.9 Bindningstid
1.4.2.10 Försäkringstagarens möjligheter a� ändra försäkringsavtalets

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

försäkrade

1.5 Skadeståndsrä�

1.5.1 Skadestånd vid finansiell rådgivning [F]

1.5.1.1 Vad som innefa�as inom begreppet full ersä�ning
1.5.1.2 Negativt kontraktsintresse och utebliven vinst

1.6 Insiderlagstiftning

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

1.6.1.1 När en insiderförteckning ska upprä�as
1.6.1.2 Vilken personkrets som ska tas upp i insiderförteckningen
1.6.1.3 Vilka uppgifter som ska anges i insiderförteckningen
1.6.1.4 Vad som avses med marknadssonderingar

1.7 EU-förordning 2019/2088 ("Disclosureförordningen")
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1.7.1 Innebörden av a� integrera hållbarhetsrisker i investerings- eller försäkringsrådgivning
[F]

1.7.2 Integreringen av hållbarhetsrisker i ersä�ningsstrukturen [T]

1.7.3 Ersä�ningspolicy [K]

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

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

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

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

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

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

1.7.8 Övergripande syfte med och innebörd av förordningen [F]

1.7.9 Definition av begreppen hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer [T]

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

1.7.11 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]

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

1.8.1 Väsentligt bidragande till miljömålen [F]

1.8.2 Förordningens miljömål [F]

1.8.3 Övergripande syfte med och innebörd av förordningen [F]

1.8.4 Kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter [F]

1.8.5 Definition av miljömässigt hållbara verksamheter [F]

1.9 Sjukdom

1.9.1 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]

1.9.1.1 Karensavdrag
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1.10 Inkomst- och betalskyddsförsäkring

1.10.1 Inkomst- och betalskyddsförsäkring [F]

1.10.1.1 Vilka typer av skador försäkringarna brukar ersä�a
1.10.1.2 Vilka typer av skydd som inkomst- och betalförsäkringar kan erbjuda

(liv, sjuk, arbetslöshet)

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

1.10.3 Kvalificeringstid [F]

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

fackförbund
1.10.3.3 Vad kvalificeringstid är

1.11 Sjuk- och olycksfallsförsäkring

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

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

1.11.3 Innebörden av olika begrepp [F]

1.11.3.1 Klausul
1.11.3.2 Karenstid
1.11.3.3 Medicinsk invaliditet
1.11.3.4 Sveda och värk

1.11.4 När hälsoprövning normalt krävs och för vem [F]

1.12 Sjukvårdsförsäkring

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

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

1.13 Utbetalning från försäkringsavtal

1.13.1 Förtida u�ag av pension [T]

1.13.1.1 Förutsä�ningar för a� förtida u�ag ska vara möjligt
1.13.1.2 Ålder då särskild noggrannhet krävs
1.13.1.3 Anställningsförhållanden då särskild noggrannhet krävs
1.13.1.4 Påverkan på pensionsnivån
1.13.1.5 Påverkan på andra socialförsäkringsrä�igheter

1.14 Återköp och fly�rä�

1.14.1 Situationer som kräver särskild uppmärksamhet [T]

1.14.1.1 Avgifter och kostnader vid byte av försäkringsbolag eller avtal
1.14.1.2 Totala löpande avgifter före och efter byte
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1.14.1.3 Byte av förvaltningsform
1.14.1.4 Risknivå
1.14.1.5 Garantinivåer
1.14.1.6 Justeringar för marknadsvärde och konsolideringsnivå
1.14.1.7 Försäkringsavtal som innehåller flera typer av försäkringsskydd
1.14.1.8 Teckningskrav och regler för inträde
1.14.1.9 Förmånstagarförordnande
1.14.1.10 Fly� av tjänstepension inom eller utom kollektivavtal
1.14.1.11 Arbetsgivarens medgivande vid tjänstepensionsförsäkring
1.14.1.12 Försäkringsbolagets säte och beska�ningssituationen

1.15 Aktier

1.15.1 Risker som är förknippade med aktieinvesteringar [F]

1.15.1.1 Olönsam verksamhet och verksamhet under tillväxt
1.15.1.2 Daytrading och spekulation
1.15.1.3 Förändrad makroekonomi
1.15.1.4 Förändrad alternativavkastning
1.15.1.5 Förändrad konkurrenssituation
1.15.1.6 Företagets kassaflöde och likviditetsbehov
1.15.1.7 Politiska risker
1.15.1.8 ESG (hållbarhetsrisker)
1.15.1.9 Koncentrationsrisk
1.15.1.10 Förändrad efterfrågan och teknisk utveckling
1.15.1.11 Aktiens likviditet

2 Utveckling av god försäkringsdistributionssed
2.1 God försäkringsdistributionssed

2.1.1 InsureSecs verkande för god försäkringsdistributionssed [T]

2.1.1.1 Hur InsureSec definierar god försäkringsdistributionssed enligt si�
regelverk

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

2.1.1.3 Hur InsureSec arbetar för utvecklandet av god
försäkringsdistributionssed

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

2.1.2.1 Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
2.1.2.2 Marknadsföringslag (2008:486)
2.1.2.3 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
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3 Kunskaper och färdigheter som InsureSec anser
behöver särskilt betonas

3.1 Produk�illsyns- och styrningskrav

3.1.1 De olika rollerna avseende produk�illsyn [K]

3.1.1.1 Produktutvecklare
3.1.1.2 Distributör
3.1.1.3 Situation när en produktutvecklare också kan vara en distributör
3.1.1.4 Situation när en distributör också kan vara en produktutvecklare

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

3.1.3 Målmarknad – kriterier för hur en målmarknad fastställs för en försäkringsprodukt [F]

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

3.1.5 Målmarknad – konsekvenser vid distribution utanför målmarknad [T]

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

3.1.6.1 Fond- eller depåförsäkring
3.1.6.2 Finansiella instrument
3.1.6.3 Traditionell livförsäkring

3.1.7 Distributionsstrategi [K]

3.1.7.1 Kraven på distributionsstrategi och hur den ska användas
3.1.7.2 Kraven på a� säkerställa a� nödvändig information erhålls från,

respektive tillhandahålls till, produktutvecklaren
3.1.7.3 Kraven på a� rapportera distribution utanför målmarknad

3.1.8 Produktdistributionskrav [K]

3.1.8.1 Krav på en distributör
3.1.8.2 Vilka krav som finns på produktdistributionssystem

3.2 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

3.2.1 Definitioner [T]

3.2.1.1 Syftet med lagen
3.2.1.2 Definitionen av penningtvä�
3.2.1.3 Definitionen av finansiering av terrorism

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

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

3.2.3.1 Placering
3.2.3.2 Skiktning
3.2.3.3 Integrering
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3.2.4 Centrala begrepp i penningtvä�sregelverket [T]

3.2.4.1 Affärsförbindelser
3.2.4.2 Verklig huvudman
3.2.4.3 Person i politiskt utsa� ställning

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

3.2.5.1 Identifiering och kontroll av kund
3.2.5.2 Syfte och art med affärsförbindelsen
3.2.5.3 Medlens ursprung

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

3.2.6.1 Inhämtande av ID
3.2.6.2 Ursprung av kapital
3.2.6.3 Organisationsstruktur
3.2.6.4 Identifiering av verklig huvudman
3.2.6.5 Etablering i högrisktredjeland

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

3.2.8 Dokumentation [T]

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

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

3.2.9 Övervakningsskyldighet [T]

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

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

3.2.10 Åtgärder om misstanke inte kan avfärdas [T]

3.2.10.1 Skärpta åtgärder för kundkännedom
3.2.10.2 Anmälan till Finanspolisen, hur och när den ska göras
3.2.10.3 Hantering av kundrelationen – hur förbud a� genomföra transaktioner

och kravet på a� avsluta affärsrelationen ska hanteras

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

3.2.12 Verklig huvudman [F]

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

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

3.3 Lag (2014:307) om straff för penningtvä�sbro� ("PTBL")
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3.3.1 Typologier för penningtvä�sbro� [K]

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

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

3.3.2 Straffansvar [K]

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