
 

 

 

 

 

 

  

  

InsureSec 

Kunskapskrav 2023 
Uppföljande kunskapstest för licens eller certifikat med inriktning 

mot Ledningsfunktion 

 

 





Kunskapskrav Ledningsfunktion 2023 - Uppföljande

Innehållsförteckning

1 Nytillkomna eller uppdaterade
kunskapskrav 2023

1.1 Hållbarhet vid rådgivning och
produktstyrning

1.2 Produk�illsyns- och styrningskrav

2 Utveckling av god
försäkringsdistributionssed

2.1 God försäkringsdistributionssed

3 Repetition och fortbildningsområden
3.1 Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution

("LFD")



1 Nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav 2023
1.1 Hållbarhet vid rådgivning och produktstyrning

1.1.1 Hållbarhetspreferenser [K]

1.1.1.1 Vad som avses med hållbarhetspreferenser enligt den delegerade EU-
förordningen 2021/1257

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

1.2 Produk�illsyns- och styrningskrav

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

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

2 Utveckling av god försäkringsdistributionssed
2.1 God försäkringsdistributionssed

2.1.1 Disciplinnämndens beslut 2021:03 [F]

2.1.1.1 Om konsekvenserna av a� en försäkringsförmedlare informerat kunden
om a� den tillhandahåller rådgivning grundad på en opartisk och
personlig analys

2.1.2 Disciplinnämndens beslut 2022:01 och 2022:02 [F]

2.1.2.1 Om konsekvenserna av a� inte korrekt och tydligt informera kunden om
vem som ansvarar för rådgivningen samt om ansvarsförsäkring och
klagomålshantering

2.1.2.2 Om möjligheterna för en juridisk person som har tillstånd för
försäkringsförmedling a� uppdra åt någon annan än en anställd a�
förmedla försäkringar

3 Repetition och fortbildningsområden
3.1 Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution ("LFD")

3.1.1 Försäkringsdistributörers ansvar för ren förmögenhetsskada och ansvarsförsäkring [F]

3.1.1.1 Krav för anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlare
3.1.1.2 Krav på ansvarsförsäkring för fysisk eller juridisk person som bedriver

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

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



3.1.2 Klagomålshantering [K]

3.1.2.1 Vad som avses med e� klagomål – särskilt vad som menas med e�
konkret missnöje som inte är av ringa betydelse

3.1.2.2 Hur handläggningen av klagomål ska gå till och vilka krav på
handläggningstid som finns

3.1.2.3 Hur beslut ska motiveras och överlämnas till den klagande och vilken
y�erligare information som ska lämnas till den klagande

3.1.2.4 Hur klagomålet ska dokumenteras samt hur registrering och arkivering
ska ske

3.1.3 Interna regler som ska fastställas av styrelsen [F]

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