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

1.1.1 Hållbarhetspreferenser [T]

1.1.1.1 Vad som avses med hållbarhetspreferenser enligt den delegerade EU-
förordningen 2021/1257 och hur olika aspekter av hållbarhetspreferenser
ska förklaras för kund

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

1.1.1.3 När och hur en kunds hållbarhetspreferenser ska inhämtas och beaktas
vid lämplighetsbedömningen

1.1.1.4 A� en rekommendation inte får lämnas om den strider mot en kunds
hållbarhetspreferenser

1.1.1.5 Vilka åtgärder en försäkringsdistributör ska vidta om en kund ändrar
sina hållbarhetspreferenser

1.1.1.6 A� lämplighetsförklaringen även ska innefa�a hur rekommendationen
tar hänsyn till kundens hållbarhetspreferenser

1.1.2 Hållbarhetsfaktorer vid fastställande av målmarknad [K]

1.1.2.1 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 Repetitions- och fortbildningsämnen
3.1 Krav och behov

3.1.1 Krav och behov [T]



3.1.1.1 Vad som avses med a� klargöra kundens krav och behov innan e�
försäkringsavtal ingås

3.1.1.2 Faktorer som påverkar om rådgivning kan anses ha föregå� e�
distributionstillfälle

3.1.1.3 Vad det innebär a� lämna en personlig rekommendation och vilka krav
som ställs på dokumentationen av en sådan rekommendation

3.1.1.4 Vad det innebär a� försäkringsdistributörens skyldigheter ska anpassas
efter typen av kund och produktens komplexitet

3.2 Lämplighets- och passandebedömning

3.2.1 Krav på lämplighetsbedömning eller passandebedömning avseende försäkringsbaserade
investeringsprodukter samt vissa pensionsförsäkringar [T]

3.2.1.1 Vilken information som ska inhämtas från kunden för a� kunna bedöma
om en personlig rekommendation är lämplig

3.2.1.2 Vilka faktorer som påverkar vad som är nödvändig information för
lämplighets-bedömningen såsom till exempel risk och komplexitet i den
produkt som ska rekommenderas

3.2.1.3 Hur en lämplighetsförklaring ska utformas
3.2.1.4 Vikten av a� dokumentationen återspeglar alla relevanta uppgifter som

har använts för lämplighetsbedömningen

3.3 Klagomålshantering

3.3.1 Klagomålshantering [T]

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

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

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

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

3.4 Inflation

3.4.1 Kundens ekonomi [T]

3.4.1.1 Inflation som faktor för påverkan på kundens ekonomiska situation
3.4.1.2 Vilka centrala faktorer som påverkar inflationen samt hur inflation mäts
3.4.1.3 Vilka effekter hög inflation kan förväntas få på kundens ekonomiska

situation
3.4.1.4 Hur inflation påverkar ränteutvecklingen och konsekvenser för kundens

ekonomiska situation

3.4.2 Basbelopp – användning av olika basbelopp på e� korrekt sä� vid beräkning av
socialförsäkrings- och avtalsförsäkringsförmåner [T]

3.4.2.1 Hur olika basbelopp påverkas av inflation och vilken påverkan
basbelopp har på kundens ekonomi
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