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1

Nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav 2022

1.1

Etik och moral

1.1.1

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads vägledningar till etiska riktlinjer i
värdepappersinstitut [F]

1.1.2

1.1.3

1.1.1.1

Dokumentation

1.1.1.2

Användning av sociala medier

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information [F]
1.1.2.1

Framtida avkastning

1.1.2.2

Standard för hållbarhetsinformation

Näringslivskoden som givits ut av Institutet Mot Mutor (IMM) [T]
1.1.3.1

Förebyggande åtgärder mot korruption

1.2

Fonder

1.2.1

Tillsynsmyndighetens roll avseende fondbolag och fonder [F]

1.2.2

Fondbestämmelser [F]
1.2.2.1

Hur fondbestämmelserna beslutas

1.2.2.2

Vad som krävs för att fondbestämmelserna ska få ändras

1.2.2.3

Kommunikation om innehållet i fondbestämmelserna

1.2.2.4

Konsekvenser om fondbestämmelserna inte följs

1.2.2.5

Syfte och innehåll

1.2.3

Hur fonder beskattas [F]

1.2.4

Information om fonder [F]
1.2.4.1

Övriga krav på information till kund om finansiella instrument som
ställs enligt lagar, föreskrifter och etiska regler på marknaden

1.3

EU-förordning 2019/2088 ("Disclosureförordningen")

1.3.1

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

1.3.2

Innebörden av att integrera hållbarhetsrisker i investerings- eller försäkringsrådgivning
[F]

1.3.3

Integreringen av hållbarhetsrisker i ersättningsstrukturen [T]

1.3.4

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]

1.3.5

Begreppet ”ESG” och hållbarhet/Sustainability [K]
1.3.5.1

Information om ESG faktorer som ska lämnas till kunder om finansiella
instrument
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1.3.5.2

Urvalsprocessen vid investeringsrådgivning och vid inhämtande av
lämplighetsbedömningar

1.3.5.3

Att kundens preferens för ESG-faktorer ska beaktas i rådgivningen

1.3.5.4

Vilka ESG-faktorer som är relevanta

1.3.5.5

Hur olika instruments ESG-faktorer skiljer sig från varandra

1.3.5.6

Hur ESG faktorerna påverkar de finansiella instrument som
rekommenderas

1.3.6

Ersättningspolicy [K]

1.3.7

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

1.3.8

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

1.3.9

Var hållbarhetsprofilen för fonder återfinns [K]

1.3.10

Kriterier för en produkt som främjar miljö- eller sociala egenskaper – ljusgrön produkt [F]
1.3.10.1

1.3.11

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

Kriterier för en produkt som har hållbar investering som mål – mörkgrön produkt [F]
1.3.11.1

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

1.3.12

Övergripande syfte med och innebörd av förordningen [F]

1.3.13

Definition av begreppen hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer [T]

1.4

EU-förordning 2020/852 ("Taxonomiförordningen")

1.4.1

Definition av miljömässigt hållbara verksamheter [F]

1.4.2

Väsentligt bidragande till miljömålen [F]

1.4.3

Övergripande syfte med och innebörd av förordningen [F]

1.4.4

Kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter [F]

1.4.5

Förordningens miljömål [F]

1.5

Makroekonomisk analys

1.5.1

Riksbankens roll och ansvar, dess övergripande arbete samt specifikt hur den arbetar med
inflationsmålet. [F]
1.5.1.1

Hur Riksbanken nyttjar kreditkanalen

1.5.1.2

Hur Riksbanken nyttjar växelkurskanalen

1.5.1.3

Hur Riksbanken nyttjar räntekanalen
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2

Utveckling av god sed för rådgivare

2.1

Utveckling av god sed för rådgivare

2.1.1

Disciplinnämnden för försäkringsdistributions uttalande (2019:5-6) om konsumentens
kunskap och erfarenhet [T]

2.1.2

2.1.3

2.1.1.1

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

2.1.1.2

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

2.1.1.3

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

Disciplinnämndens uttalande (2019:7) om vilka andra regelverk som kan äga tillämplighet
förutom lagen om försäkringsdistribution [F]
2.1.2.1

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

2.1.2.2

Marknadsföringslag (2008:486)

2.1.2.3

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Finansinspektionens beslut (Dnr 19-10203) om ersättning [T]
2.1.3.1

Dokumentering av tredjepartsersättningar så att det går att förstå vad
varje betalning av tredjepartsersättning avser

2.1.3.2

Dokumentering av tredjepartsersättningar så att det går att följa upp hur
ersättningar uppfyller kraven i LFD

2.1.3.3

Upprättandet av en intern förteckning över alla ersättningar och
förmåner som institutet mottar av tredje part

2.1.3.4

Hur tredjepartsersättningars storlek måste förhålla sig till de tjänster
som utförs för att uppfylla kraven i LFD

3

Kunskaper och färdigheter som InsureSec anser
behöver särskilt betonas

3.1

Etik och moral

3.1.1

Etik och moral [T]

3.1.2

3.1.3

3.1.1.1

Branschgemensamma etiska regler – agerande som distributör enligt
branschgemensamma etiska regler

3.1.1.2

Etiska regler – företagets interna etiska regler förhållande till
branschgemensamma etiska regler

Relevanta branschorgan som ger ut vägledningar för värdepappersinstitut [K]
3.1.2.1

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

3.1.2.2

Fondbolagens förening - Svensk kod för fondbolag, riktlinjer och
vägledningar

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads vägledningar till etiska riktlinjer i
värdepappersinstitut [F]
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3.1.4

3.1.5

3.1.3.1

Innebörden av begreppet etiskt förhållningssätt och etisk måttstock

3.1.3.2

Vikten av regelefterlevnad och att följa lagar och föreskrifter som styr
verksamheten

3.1.3.3

Att ta tillvara på kundens intressen

3.1.3.4

När en jävssituation föreligger, exempelvis när en anställd har ett
personligt intresse i vissa frågor

3.1.3.5

Vikten av korrekta och lämpliga affärstransaktioner

3.1.3.6

Bisysslor

3.1.3.7

Att företaget ska säkerställa att anställda kan regelverken kring
misstänkta penningtvättstransaktioner och kunna iaktta vaksamhet i
verksamheten

3.1.3.8

Att anställda inte otillbörligt utnyttjar sin kunskap i egenskap av
anställd på företaget

3.1.3.9

Att företaget ska följa gällande lagstiftning och praxis mot mutor

3.1.3.10

Goda etiska förhållningssätt till skatterelaterade transaktioner

3.1.3.11

Att sekretessbelagd information inte röjs

Fondbolagens förening - Svensk kod för fondbolag, riktlinjer och vägledningar [K]
3.1.4.1

Krav på styrning av fondbolagets verksamhet

3.1.4.2

Hantering av intressekonflikter

3.1.4.3

Uppdrag och affärspartners

3.1.4.4

Värdering av tillgångar

3.1.4.5

Handel med fondandelar

3.1.4.6

Aktieägarengagemang

3.1.4.7

Målgrupp för en fond

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information [F]
3.1.5.1

Riktlinjernas åtagande gentemot Konsumentverket avseende
marknadsföring av fonder

3.1.5.2

Informationsmaterial som omfattas av riktlinjerna

3.1.5.3

Tillhandahållande av informationsmaterialet

3.1.5.4

Redovisning av nyckeltal, kostnader och hållbarhetsinformation

3.1.5.5

Beräkning och redovisning av tidigare uppnådd avkastning

3.1.5.6

Jämförelse av fonder och andra sparformer

3.1.5.7

Användning av värdeomdömen

3.1.5.8

Information om risk och avgifter

3.1.5.9

Marknadsföring av hållbarhetsfaktorer

3.1.5.10

Rådgivning om fonder

3.2

Mutor och bestickning

3.2.1

Näringslivskoden som givits ut av Institutet Mot Mutor (IMM) [T]
3.2.1.1

Straffbestämmelser om mutbrott (brottsbalk 10 kap. 5a–5e §§)

3.2.1.2

Förmåner som omfattas av koden

3.2.1.3

Företag som omfattas av koden

3.2.1.4

Branschregler
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3.2.1.5

Förmåner till andra kategorier där särskild restriktivitet ska iakttas förmånens värde, mottagarens position, förmånens art, mottagarkretsen
och formerna för erbjudandet av förmånen

3.2.1.6

Försäkringsföretags förmåner till försäkringsförmedlare

3.2.1.7

Arvode till samarbetspartners

3.2.1.8

Konsumentskydd

3.3

Strukturerade produkter

3.3.1

Utmärkande drag för kategorier av strukturerade produkter [T]

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.1.1

Kapitalskyddade investeringar

3.3.1.2

Icke-kapitalskyddade investeringar

Olika aktörer samt deras roller [F]
3.3.2.1

Emittent

3.3.2.2

Market maker

3.3.2.3

Arrangör

3.3.2.4

Depåinstitut

3.3.2.5

Distributör

Olika typer av strukturerade produkter och hur dessa fungerar [F]
3.3.3.1

Indexbevis

3.3.3.2

Autocalls

3.3.3.3

Aktieindexobligation

3.3.3.4

Warranter

3.3.3.5

Omvända konvertibler

3.3.3.6

Kreditcertifikat och kreditlänkade produkter

Vanliga egenskaper hos strukturerade produkter [F]
3.3.4.1

Digitala optioner

3.3.4.2

Tranchering

3.3.4.3

Barriärnivåer

3.3.4.4

Hävstång

3.3.4.5

Löptid

3.3.4.6

Överkurs

3.3.4.7

Genomsnittsberäkning

3.3.4.8

Optimal start (look back)

Strukturerade produkters egenskapers inverkan på investeringens resultat [F]
3.3.5.1

Kapitalskyddade och icke-kapitalskyddade produkter

3.3.5.2

Med eller utan överkurs

3.3.5.3

Investeringens löptid

3.3.5.4

Duration

Strukturerade produkters lämplighet för olika behov [T]
3.3.6.1

Målgruppsdefinition (EMT)

3.3.6.2

I vilka sammanhang olika strukturerade produkter kan vara lämpliga
respektive olämpliga
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3.3.7

3.3.6.3

För vilka kunder olika strukturerade produkter kan vara lämpliga
respektive olämpliga

3.3.6.4

Användning av strukturerade produkter i en placeringsportfölj

3.3.6.5

Användning av basfaktablad (KID) för strukturerade produkter som
underlag för produktens lämplighet

Kostnader som konsument kan tänkas belastas med: [F]
3.3.7.1

Årlig avgift

3.3.7.2

Arrangörsarvode

3.3.7.3

Courtage

3.3.7.4

Prestationsbaserad avgift

3.3.7.5

Rabatter

3.3.7.6

Hur kostnader och avgifter beräknas

3.4

Investeringssparkonto (ISK)

3.4.1

Definitionen av investeringssparkonto (ISK) [F]

3.4.2

3.4.1.1

Institut som kan erbjuda ISK

3.4.1.2

Instrument som kan placeras inom ramen för ISK

3.4.1.3

Instrument som inte kan placeras inom ramen för ISK

Funktionen hos investeringssparkonto (ISK) [F]
3.4.2.1

Insättningar och uttag

3.4.2.2

Situationer då ISK är lämpligt

3.4.2.3

Situationer då ISK inte är lämpligt

3.4.2.4

Avgiftsuttag relaterat till ISK

3.5

Ersättning och ersättningssystem

3.5.1

Ersättning till och från tredje part [F]

3.5.2

3.5.3

3.5.1.1

Begränsningar av ersättningar till och från tredje part

3.5.1.2

Hantering av ersättning för hänvisning, marknadsföring och
information

3.5.1.3

Beskattning av ersättning från tredje part

Ersättning till medarbetare respektive anknutna ombud [F]
3.5.2.1

Balansen mellan fast och rörlig ersättning till anställda

3.5.2.2

Krav för att kunna ge rörlig ersättning till medarbetare

3.5.2.3

Anknutna ombuds ersättningar för utförd investeringsrådgivning

Tredjepartsersättningar vid investeringsrådgivning [F]
3.5.3.1

På oberoende grund

3.5.3.2

Om portföljförvaltning tillhandahålls

3.5.3.3

Innebörden av begreppet icke-monetära förmåner

3.6

Investeringsbedrägeri

3.6.1

Investeringsbedrägeriers faser [T]
3.6.1.1

Försäljningsfasen
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3.6.2

3.6.1.2

Återköpsfasen

3.6.1.3

Räddningsfasen

Situationer som ger anledning till extra varsamhet och behov av fördjupad undersökning
[F]
3.6.2.1

Renommésnyltning

3.6.2.2

Bolag utan verksamhet

3.6.2.3

Investeringstillfälle i utlandet

3.6.2.4

Exotiska instrument

3.6.2.5

Pyramidspel (multi-layered marketing)

3.6.2.6

Hög avkastning till låg risk

3.6.2.7

Tidsbegränsat erbjudande

3.6.3

Åtgärder för att undvika att drabbas av investeringsbedrägeri [T]

3.6.4

Åtgärder vid misstanke om investeringsbedrägeri mot kund [F]
3.6.4.1

Informationskällor

3.6.4.2

Dokumentation

3.6.4.3

Polisanmälan

3.6.5

Rådgivarens åtgärder för att undvika fortsatta bedrägerier mot kund [T]

3.6.6

Rådgivarens ansvar för investeringsbedrägerier mot kund [F]

3.7

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
("penningtvättslagen") och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

3.7.1

Definitioner [T]

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.1.1

Syftet med lagen

3.7.1.2

Definitionen av penningtvätt

3.7.1.3

Definitionen av finansiering av terrorism

Bakomliggande brott [F]
3.7.2.1

Vanliga bakomliggande brott bakom penningtvätt

3.7.2.2

Hur pengar ofta tvättas, d.v.s. processen för penningtvätt

3.7.2.3

Penningtvättens olika beståndsdelar såsom placering, skiktning och
integrering

3.7.2.4

Avgöra när det uppstår situationer där det kan misstänkas handla om
penningtvätt eller finansiering av terrorism

Centrala begrepp i penningtvättsregelverket [T]
3.7.3.1

Affärsförbindelser

3.7.3.2

Verklig huvudman

3.7.3.3

Person i politiskt utsatt ställning

Åtgärder för kundkännedom – när och hur åtgärder för kundkännedom ska genomföras
[T]
3.7.4.1

Inhämtande av ID

3.7.4.2

Ursprung av kapital
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3.7.4.3

Organisationsstruktur

3.7.4.4

Identifiering av verklig huvudman

3.7.4.5

Kontroll av person i politiskt utsatt ställning

3.7.4.6

Inhämtande av syfte och art

3.7.5

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

3.7.6

Dokumentation [T]

3.7.7

3.7.8

3.7.6.1

Vad som måste dokumenteras vid olika åtgärder som syftar till att
uppnå kundkännedom

3.7.6.2

Genomförande av en sådan dokumentation på ett korrekt sätt

Övervakningsskyldighet [T]
3.7.7.1

Vad den löpande övervakningsskyldigheten innebär, inklusive behov av
att dokumentera

3.7.7.2

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

Verklig huvudman [F]
3.7.8.1

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

3.7.8.2

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

3.8

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ("PTBL")

3.8.1

Begrepp [K]

3.8.2

3.8.1.1

Penningtvättsbrott

3.8.1.2

Grovt penningtvättsbrott

3.8.1.3

Penningtvättsförseelse

3.8.1.4

Näringspenningtvätt

Straffansvar [K]
3.8.2.1

3.8.3

Att straffansvaret omfattar även den som i näringsverksamhet eller
liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i
penningtvättssyfte (näringspenningtvätt)

Förverkande av egendom [K]
3.8.3.1

Utökade möjligheter att förverka egendom som har varit föremål för
penningtvätt

3.8.3.2

Möjligt att belägga egendom som misstänks vara föremål för
penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism med ett tillfälligt
förbud att disponera den (dispositionsförbud) samt att en möjlighet att
ta sådan egendom i beslag införs (penningbeslag)
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