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Försäkringsförmedlingsmarknadens    
Disciplinnämnd  

Verksamhetsberättelse för verksamhetssåret 2017 

Stadgar   
• Under verksamhetsåret gällande stadgar (”Stadgarna”) för Försäkringsförmedlingsmarknadens 

Disciplinnämnd (”Disciplinnämnden”) antogs av InsureSec AB:s (”InsureSec”) styrelse den 7 
november 2016 (Bilaga 1). Vid verksamhetsårets slut omarbetades Stadgarna. De nya 
stadgarna (Bilaga 2) antogs av InsureSecs styrelse den 30 november 2017. Stadgeändringarna 
innebar i huvudsak att  

o antalet ordinarie ledamöter ökades till lägst sex och högst tio samt två 
ställföreträdande ledamöter som inträder vid jäv, 

o Disciplinnämndens uppdrag utvidgades genom att även Fullmaktskollen i Sverige AB 
gavs rätt att begära uttalanden om Regelverket eller god försäkringsförmedlingssed 
och att 

o disciplinpåföljderna utökades till att, förutom erinran, varning och uteslutning, även 
omfatta ett återregistreringsförbud. 

Ledamöter 
• Under verksamhetsåret har Disciplinnämnden haft följande sammansättning. Per Johan 

Eckerberg, ordförande, Malin Björkmo, vice ordförande, Jan-Mikael Bexhed, Fredric Korling, 
Patric Thomsson och Dan Öwerström. Som föredragande har jur. kand. Henning Holmberg 
tjänstgjort. Den 30 november 2017 utsåg InsureSecs styrelse till nya ledamöter hovrättsrådet 
Susanne Sundberg och jur.kand. Carl Johan Rundqvist samt till ställföreträdande ledamöter 
jur. kand. Kaj Larsén och jur.kand. Henning Holmberg.  

Nämndmöten  
• Under verksamhetsåret har Disciplinnämnden hållit 7 möten. 

Uttalanden om god försäkringsförmedlingssed 
• Under verksamhetsåret erhöll Disciplinnämnden en begäran från InsureSec om uttalande om 

tolkning av InsureSecs regelverk, däribland god försäkringsförmedlingssed, avseende 
försäkringsförmedlares bruk av friskrivningar i uppdragsavtal och fullmakter. Handläggning 
av ärendet pågår. 

Disciplinärenden 
• Vid verksamhetsårets början fanns två disciplinärenden och en begäran om omprövning av 

beslutad disciplinpåföljd under beredning hos Disciplinnämnden.  
• Under verksamhetsåret erhöll Disciplinnämnden 9 anmälningar från InsureSec och 6 

anmälningar från kunder.  
• Disciplinnämnden har under verksamhetsåret avgjort åtta disciplinärenden.  

o Beslut 2017:2 (InsureSec ./. Försäkringsförmedlare, Bilaga 3): Uteslutning 
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o Beslut 2017:3 (InsureSec ./. Försäkringsförmedlare, Bilaga 4): Erinran 
o Beslut 2017:4 (Försäkringsbolag ./. Försäkringsförmedlare, Bilaga 5): Avvisat 
o Beslut 2017:5 (InsureSec ./. Försäkringsförmedlare, Bilaga 6): Erinran 
o Beslut 2017:7 (Konsument ./. Försäkringsförmedlare, Bilaga 7): Avvisat 
o Beslut 2017:7 (Konsument ./. Försäkringsförmedlarföretag, Bilaga 7): Avvisat 
o Beslut 2017:8 (Konsument ./. Försäkringsförmedlare, Bilaga 8): Avvisat 
o Beslut 2017:8 (Konsument ./. Försäkringsförmedlarföretag, Bilaga 8): Avskrivet 

• Tre disciplinärenden har återkallats av anmälaren och avskrivits från handläggning. 
• Vid verksamhetsårets slut fanns sju disciplinärenden under beredning hos Disciplinnämnden. 

Förhandsbesked 
• Disciplinnämnden har inte erhållit någon ansökan om förhandsbesked. 

Övriga aktiviteter 
• Disciplinnämnden har under verksamhetsåret 

o biträtt InsureSec med synpunkter och förslag till omarbetning av Stadgarna, 
o den 16 januari till Finansdepartementet överlämnat en skrivelse från 

Disciplinnämnden om begreppen opartisk analys och rådgivning på oberoende grund 
(Bilaga 9), 

o den 16 februari deltagit i seminariet Självreglering arrangerat av Stockholm Center for 
Commercial Law, 

o den 21 februari presenterat Disciplinnämndens verksamhet vid seminariet Så stärker 
vi förtroendet i förmedlarbranschen arrangerat av Nätverket för pensionsspecialister 

o den 9 augusti till Finansdepartementet överlämnat en skrivelse från Disciplinnämnden 
om begreppet god försäkringsdistributionsstandard (Bilaga 10) samt 

o den 26 oktober, som stöd för InsureSecs möte med Finansinspektionen, upprättat  
 en promemoria om regler för försäkringsdistributionsverksamhet och god 

standard (Bilaga 11) och 
 en sammanställning av Disciplinnämndens utveckling av god 

försäkringsförmedlingssed (Bilaga 12). 

Stockholm den 13 februari 2018 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd 

 
 
Per Johan Eckerberg 
Ordförande  
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STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSMARKNADENS 
DISCIPLINNÄMND 

 

Disciplinnämnden har sitt säte i Stockholm.  

1 § Verksamhet 

Disciplinnämndens syfte är att upprätthålla allmänhetens förtroende för försäkrings-

förmedlingsbranschen genom att verka för god försäkringsförmedlingssed i form av uttalanden, 

förhandsbesked och beslut om disciplinär åtgärd. Disciplinnämnden ska därvid särskilt beakta behovet 

av ett gott kundskydd. 

Disciplinnämnden ska även lämna rekommendationer till Sfm:s styrelse i ärenden som rör disciplinär 

åtgärd mot medlem i Sfm enligt Sfm:s stadgar och som efter beredning av Sfm:s kansli överlämnats till 

Disciplinnämnden för prövning. 

2 § Disciplinnämndens sammansättning 

Disciplinnämnden består av sex ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande. 

Samtliga ledamöter utses av styrelsen i InsureSec för en period om två år. Val sker kalenderårsvis med 

hälften av ledamöterna varje gång. Styrelsen i InsureSec beslutar i förekommande fall om en 

nämndledamots uppdrag ska upphöra i förtid.  

En ledamots uppdrag kan upphöra i förtid om denne har delgetts misstanke om brott eller av annan 

anledning äventyrar Disciplinnämndens anseende eller trovärdighet.  

Styrelsen i InsureSec ska verka för att Disciplinnämnden får en sammansättning som är ägnad att inge 

förtroende hos aktörerna på försäkringsförmedlingsmarknaden och som är lämplig med hänsyn till 

Disciplinnämndens uppgifter. 

Innan styrelsen fattar beslut om Disciplinnämndens sammansättning ska Finansinspektionen samt Sfm 

informeras om de personer som föreslagits som ledamöter. 
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Styrelsen i InsureSec utser en valberedning för arbetet med att förse styrelsen med kandidater till 

Disciplinnämnden så att Disciplinnämnden har en lämplig sammansättning.  

3 § Arbetsordning 

Disciplinnämnden ska fastställa en arbetsordning för sin verksamhet. Arbetsordningen ska fastställas 

vid Disciplinnämndens första möte varje verksamhetsår.  

4 § Administration 

Disciplinnämnden ska administreras av InsureSec vars arbetsuppgifter ska fastställas i arbetsordningen. 

InsureSecs kansli ställs till Disciplinnämndens förfogande.  

5 § Uttalanden om god försäkringsförmedlingssed m.m. 

Disciplinnämnden kan på eget initiativ eller på begäran av en domstol, myndighet, Registrerad 

förmedlare, Företag, Sfm eller InsureSec uttala sig om Regelverket eller god försäkringsförmedlingssed. 

6 § Förhandsbesked 

Disciplinnämnden kan på ansökan av en Registrerad förmedlare lämna förhandsbesked i fråga om 

huruvida visst av denne tilltänkt förfarande är förenligt med Regelverket. Förhandsbesked lämnas om 

Disciplinnämnden finner att det är lämpligt. 

7 § Disciplinär åtgärd 

Disciplinnämnden kan på anmälan av den som är Berörd eller InsureSec besluta om disciplinär påföljd 

när Registrerad förmedlare eller Företag brutit mot Regelverket.  

Om anmälan har gjorts av en Registrerad förmedlare eller Företag, prövar Disciplinnämnden anmälan 

om Disciplinnämnden finner att det är lämpligt. 

Disciplinpåföljderna är erinran, varning eller uteslutning ur InsureSecs register. 

Erinran  

Ett ringa åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket kan föranleda erinran.  

Varning  

Ett åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket kan föranleda varning. 
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Uteslutning 

Ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket kan föranleda uteslutning. 

Uteslutning kan även ske vid upprepat åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket och 

som tidigare föranlett erinran eller varning.  

Om Disciplinnämnden har fattat beslut om uteslutning ska InsureSec säga upp Avtalet med den 

Registrerade förmedlaren eller Företaget utan dröjsmål.  

Vid uteslutning upphör även eventuellt föreliggande licens. 

Eftergift av påföljd 

Om Disciplinnämnden finner att brottet mot regelverket är ursäktligt eller det annars föreligger 

förmildrande omständigheter kan Disciplinnämnden underlåta att besluta om påföljd. 

8 § Disciplinnämndens prövning 

Disciplinnämnden kan pröva varje handling av Registrerad förmedlare, Företag eller medlem i Sfm om 

Sfm:s styrelse begärt en rekommendation om eventuell disciplinär åtgärd om: 

1. handlingen ska bedömas enligt Regelverket, lag, författning, god försäkringsförmedlingssed 

eller Sfm:s stadgar och 

2. den Registrerade förmedlaren eller Företaget vid tidpunkten för handlingen bedrev sådan 

försäkringsförmedling som omfattas av lagen (2005:405) om försäkringsförmedlare.  

9 § Förfarandet i Disciplinnämnden 

Förfarandet i Disciplinnämnden är skriftligt. Disciplinnämndens uttalanden och avgöranden ska 

likaledes vara skriftliga. 

På parts begäran kan Disciplinnämnden besluta om att viss del av handläggningen ska ske muntligt.  

10 § Handläggning av ärende 

En anmälan i disciplinfråga, begäran om uttalande, ansökan om förhandsbesked eller begäran om 

rekommendation av Sfm:s styrelse ska göras skriftligen och innehålla en redogörelse för de 

omständigheter som ligger till grund för anmälan, begäran eller ansökan. De skriftliga handlingar som 

åberopas ska bifogas.  
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En anmälan i disciplinfråga ska för att beaktas innehålla:  

1. en redogörelse för Registrerad förmedlares eller Företags agerande,  

2. vad som bedöms utgöra felaktigheten i detta agerande, samt 

3. en beskrivning av konsekvenserna av agerandet.  

Uppfyller ett ärende i form av anmälan i disciplinfråga, begäran om uttalande, ansökan om 

förhandsbesked eller begäran om rekommendation från Sfm:s styrelse inte kraven ovan eller är den på 

annat sätt ofullständig ska Disciplinnämnden ge anmälaren, den som begär ett uttalande, den sökande 

eller Sfm:s styrelse en möjlighet att komplettera anmälan, begäran eller ansökan inom viss skälig tid. 

Disciplinnämnden får avvisa ett ärende:  

1. om komplettering inte inkommer inom förelagd tid, eller  

2. om anmälan, begäran eller ansökan, även efter inkommen komplettering, är så bristfällig att den 

inte kan läggas till grund för fortsatt handläggning, eller 

3. om anmälan, begäran eller ansökan är uppenbart ogrundad eller annars av sådan beskaffenhet 

att det inte lämpar sig att Disciplinnämnden, fattar ett beslut, gör ett uttalande, lämnar ett 

förhandsbesked eller en rekommendation till Sfm:s styrelse. 

11 § Yttrande över anmälan 

Den Registrerade förmedlaren, Företaget eller medlem i Sfm ska, innan Disciplinnämnden fattar beslut 

i ett disciplinärende, få ta del av samtliga handlingar i ärendet och, om det inte är uppenbart onödigt, 

ges möjlighet att yttra sig inom skälig tid, dock minst två arbetsveckor. Begäran om yttrande ska anses 

ha kommit den Registrerade förmedlaren, Företaget eller medlemmen i Sfm till handa tre arbetsdagar 

efter det att den skickats med e-post eller vanlig post till den adress som den Registrerade förmedlaren 

eller Företaget uppgett till InsureSec eller den adress som medlemmen i Sfm uppgett till Sfm.  

Om Disciplinnämnden begär att Registrerad förmedlare, Företag eller medlemmen i Sfm ska yttra sig 

är denne skyldig att inkomma med yttrande inom den av Disciplinnämnden föreskrivna tiden. 

Ärende får avgöras även om Registrerad förmedlare eller Företag inte inkommer med yttrande. 

Motsvarande gäller avseende begärd rekommendation av Sfm:s styrelse. 

12 § Sammanträden och beslut 

Vid behandling av ett ärende ska minst tre ledamöter delta. Sammansättningen bestäms enligt principer 

som anges i arbetsordningen. 
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Ordförande vid behandling av ett ärende ska vara Disciplinnämndens ordförande eller, om denne har 

förfall, vice ordförande, eller, om även denne har förfall, den närvarande ledamot som tjänstgjort längst 

tid som ledamot i Disciplinnämnden. Har två eller flera ledamöter tjänstgjort lika länge, ska genom 

lottning bestämmas vem som ska vara ordförande.  

Ett ärende som av ordföranden bedöms vara av principiell betydelse bör behandlas i plenum. Med 

principiell betydelse avses ärenden som bedöms innebära ett förtydligande av god 

försäkringsförmedlingssed i form av konkreta skyldigheter som vid ärendets beredning inte ansetts 

förutsebara av Registrerade förmedlare eller Företag som kollektiv. Disciplinnämnden i plenum är 

beslutför om fem ledamöter är närvarande, däribland Disciplinnämndens ordförande eller vice 

ordförande.  

Disciplinnämndens ordförande, eller om denne har förfall, vice ordförande, kan om inte särskilda skäl 

talar emot detta, på Disciplinnämndens vägnar besluta när ett ärende är särskilt brådskande om ärendet 

inte är sådant att det bör beslutas i plenum. Detsamma gäller om frågan redan har behandlats av 

Disciplinnämnden eller om ärendet är av mindre vikt.  

I den mån ärendets art så medger kan ordförande besluta att sammanträde hålls per telefon.  

Disciplinnämndens ordförande eller, om denne har förfall, vice ordförande, kallar till 

Disciplinnämndens sammanträden.  

Disciplinnämndens överläggningar är inte offentliga. 

Disciplinnämnden sammanträder efter behov. Till Disciplinnämndens sammanträden ska kallelse 

skickas ut om möjligt senast 14 dagar innan Disciplinnämnden sammanträder. Kallelse med 

föredragningslista ska skickas till alla ledamöter av Disciplinnämnden och vid behov ersättare för 

ledamot samt till Registrerad förmedlare eller Företag som medgivits rätt att inställa sig i 

Disciplinnämnden. Kostnader för sådan inställelse för Registrerad förmedlare eller Företag ersätts ej av 

Disciplinnämnden.  

Vid Disciplinnämndens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av 

protokollföraren för sammanträdet och justeras av ordförande samt ytterligare en ledamot. Ledamot ska 

medges rätt att till protokollet infoga reservation mot i protokollet fattat beslut. Denna reservation ska 

undertecknas av den ledamot som reserverat sig mot beslutet. 

Avger Disciplinnämnden ett förhandsbesked eller ett uttalande om Regelverket, däribland god 

försäkringsförmedlingssed, som ej avser en anmälan om disciplinpåföljd, har Disciplinnämnden rätt att 

debitera den som begärt uttalandet eller ansökt om förhandsbeskedet enligt av InsureSec fastställd taxa.  
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13 § Röstning 

Varje ledamot av Disciplinnämnden har en röst.  

Disciplinnämndens beslut utgörs av den mening som biträds av flest ledamöter eller, vid lika röstetal, 

den mening som ordföranden biträder. 

14 § Överklagande 

Uttalanden eller beslut av Disciplinnämnden kan inte överklagas. 

15 § Rättelse och omprövning 

Rättelse 

Om Disciplinnämnden finner att ett beslut som den meddelat i ett ärende innehåller någon uppenbar 

oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får Disciplinnämnden rätta beslutet. 

Omprövning 

Ett beslut får på begäran av part omprövas om bevis som åberopas ej tidigare förebragts och dess 

förebringande sannolikt skulle ha lett till annan utgång; och  

part gör sannolikt att parten har haft giltig ursäkt för att inte tidigare ha åberopat beviset. 

En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till Disciplinnämnden inom tre veckor 

efter det att ärendet offentliggjordes.  

Gemensamma bestämmelser 

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också ärenden som har avvisats eller avskrivits. 

16 § Jäv 

Den person som ska handlägga ett ärende är jävig om: 

1. saken angår personen själv eller dennes make eller maka, föräldrar, barn eller syskon eller någon 

annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra påtaglig nytta eller skada för 

personen själv eller någon närstående,  

2. om personen själv eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 

någon som kan vänta påtaglig nytta eller skada av ärendets utgång, 

3. om personen har fört talan som ombud eller biträtt någon i saken, eller 
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4. om det i övrigt finns någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens 

opartiskhet i ärendet.  

17 § Jävsprövning samt hantering av föreliggande jäv 

Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet.Den som är jävig får dock vidta åtgärder 

som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.  

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot denne ska självmant och utan dröjs-

mål ge den till känna. Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i 

dennes ställe, ska Disciplinnämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävsfrågan gäller får delta i 

prövningen av jävsfrågan endast om Disciplinnämnden inte är beslutsför utan vederbörande och någon 

annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. Ett beslut i en jävsfråga kan inte överklagas.  

18 § Offentliggöranden 

Uttalande om god försäkringsförmedlingssed, beslut i disciplinfråga och förhandsbesked får 

offentliggöras. Beslut i disciplinfrågor ska dock endast offentliggöras i sådan form som inte röjer 

anmälarens identitet. Förhandsbesked får inte offentliggöras förrän det tilltänkta förfarande som 

förhandsbeskedet avser har vidtagits, offentliggjorts av den som planerat åtgärden eller på annat sätt 

först blivit allmänt känd. Om det enligt Disciplinnämndens bedömning är av vikt för god 

försäkringsförmedlingssed att innebörden av ett förhandsbesked blir allmänt känt, kan 

Disciplinnämnden, även om det tilltänkta förfarandet inte har vidtagits, offentliggjorts eller på annat sätt 

blivit allmänt känt, offentliggöra beskedet i anonymiserad och/eller sammandragen form, om det kan 

ske utan att företagshemlighet eller annan känslig information avslöjas eller någon annan påtaglig skada 

uppkommer. 

19 § Tystnadsplikt 

Ledamot och föredragande i Disciplinnämnden, som i samband med behandling av ett ärende fått 

kunskap om omständigheter som inte framgår av något offentliggjort uttalande eller på annat sätt är 

allmänt kända, har tystnadsplikt i denna del och får inte heller själv obehörigen använda sig av kun-

skapen. Detsamma gäller annan som i samband med Disciplinnämndens behandling av ärendet fått 

sådan kunskap. 

20 § Arvode 

Ledamot och föredragande i Disciplinnämnden har rätt till ersättning enligt de principer som fastställs 

av InsureSecs styrelse. 
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21 § Avgift 

Avgifter för ansökan om uttalande om god försäkringsförmedlingssed och prövning av förhandsbesked 

hos Disciplinnämnden fastställs årligen av InsureSecs styrelse. 

22 § Ändring av stadgarna 

InsureSecs styrelse beslutar om ändringar av eller tillägg till dessa stadgar.  

23 § Definitioner 
 

Avtalet 

Berörd 

Företagsavtalet eller Förmedlaravtalet. 

Registrerad förmedlare, Företag, kund eller annan som är en person 

med berättigat intresse av en Registrerad förmedlares eller Företags 

agerande.  

Disciplinnämnden Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd. 

Företag  Försäkringsförmedlarföretag som har accepterat att vara bunden av 

Företagsavtalet. 

Företagsavtalet ”Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB”. 

Förmedlaravtalet ”Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB”. 

Förmedlarregistret Den del av InsureSecs register som är tillgängligt för allmänheten via 

www.insuresec.se och www.förmedlarregistret.se och innehåller 

uppgifter om (aktiv) Registrerad förmedlare och (aktivt) Företag. 

InsureSec InsureSec AB. 

InsureSecs register InsureSecs databas innehållande ansökningar om registrering, 

Förmedlare, Registrerad förmedlare, Företag, Anslutna företag etc. 

Regelverket ”InsureSecs Regelverk för försäkringsförmedlare samt 

försäkringsförmedlarföretag”, vilket utgör del av Förmedlaravtalet 

och Företagsavtalet. 
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Registrerad förmedlare Försäkringsförmedlare som har accepterat att vara bunden av 

Förmedlaravtalet och som av InsureSec beviljats registrering i 

enlighet med bestämmelserna i Regelverket. Visas i 

Förmedlarregistret. 

Sfm Svenska försäkringsförmedlares förening. 

*** 

Dessa stadgar har antagits av InsureSecs styrelse den 7 november 2016. 
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STADGAR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSMARKNADENS 
DISCIPLINNÄMND 

 

Disciplinnämnden har sitt säte i Stockholm.  

1 § Verksamhet 

Disciplinnämndens syfte är att upprätthålla allmänhetens förtroende för försäkrings-

förmedlingsbranschen genom att verka för god försäkringsförmedlingssed i form av uttalanden, 

förhandsbesked och beslut om disciplinär åtgärd. Disciplinnämnden ska därvid särskilt beakta behovet 

av ett gott kundskydd. 

Disciplinnämnden ska även lämna rekommendationer till Sfm:s styrelse i ärenden som rör disciplinär 

åtgärd mot medlem i Sfm enligt Sfm:s stadgar och som efter beredning av Sfm:s kansli överlämnats till 

Disciplinnämnden för prövning. 

2 § Disciplinnämndens sammansättning 

Disciplinnämnden består av lägst sex och högst tio ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice 

ordförande, samt högst två ställföreträdande ledamöter som kan inträda vid behov. Ordinarie ledamöter 

utses av styrelsen i InsureSec för en period om två år. Val sker kalenderårsvis med hälften av de ordinarie 

ledamöterna varje gång. Ställföreträdande ledamöter utses av styrelsen i InsureSec för en period om 

högst två år. Styrelsen i InsureSec beslutar i förekommande fall om en nämndledamots uppdrag ska 

upphöra i förtid.  

En ledamots uppdrag kan upphöra i förtid om denne har delgetts misstanke om brott eller av annan 

anledning äventyrar Disciplinnämndens anseende eller trovärdighet.  

Styrelsen i InsureSec ska verka för att Disciplinnämnden får en sammansättning som är ägnad att inge 

förtroende hos aktörerna på försäkringsförmedlingsmarknaden och som är lämplig med hänsyn till 

Disciplinnämndens uppgifter. 
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Innan styrelsen fattar beslut om Disciplinnämndens sammansättning ska Finansinspektionen samt Sfm 

informeras om de personer som föreslagits som ledamöter. 

Styrelsen i InsureSec utser en valberedning för arbetet med att förse styrelsen med kandidater till 

Disciplinnämnden så att Disciplinnämnden har en lämplig sammansättning.  

3 § Arbetsordning 

Disciplinnämnden ska fastställa en arbetsordning för sin verksamhet. Arbetsordningen ska fastställas 

vid Disciplinnämndens första möte varje verksamhetsår.  

4 § Administration 

Disciplinnämnden ska administreras av InsureSec vars arbetsuppgifter ska fastställas i arbetsordningen. 

InsureSecs kansli ställs till Disciplinnämndens förfogande.  

5 § Uttalanden om god försäkringsförmedlingssed m.m. 

Disciplinnämnden kan på eget initiativ eller på begäran av en domstol, myndighet, Registrerad 

förmedlare, Företag, Sfm, Fullmaktskollen eller InsureSec uttala sig om Regelverket eller god 

försäkringsförmedlingssed. 

6 § Förhandsbesked 

Disciplinnämnden kan på ansökan av en Registrerad förmedlare lämna förhandsbesked i fråga om 

huruvida visst av denne tilltänkt förfarande är förenligt med Regelverket. Förhandsbesked lämnas om 

Disciplinnämnden finner att det är lämpligt. 

7 § Disciplinär åtgärd 

Disciplinnämnden kan på anmälan av den som är Berörd eller InsureSec besluta om disciplinär påföljd 

när Registrerad förmedlare eller Företag brutit mot Regelverket.  

Om anmälan har gjorts av en Registrerad förmedlare eller Företag, prövar Disciplinnämnden anmälan 

om Disciplinnämnden finner att det är lämpligt. 

Disciplinpåföljderna är erinran, varning, uteslutning ur InsureSecs register eller återregistreringsförbud. 

Erinran  

Ett ringa åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket kan föranleda erinran.  

Varning  
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Ett åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket kan föranleda varning. 

Uteslutning 

Ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket kan föranleda uteslutning. 

Uteslutning kan även ske vid upprepat åsidosättande av de skyldigheter som följer av Regelverket och 

som tidigare föranlett erinran eller varning.  

Om Disciplinnämnden har fattat beslut om uteslutning ska InsureSec säga upp Avtalet med den 

Registrerade förmedlaren eller Företaget utan dröjsmål.  

Vid uteslutning upphör även eventuellt föreliggande licens. 

Återregistreringsförbud 

Om Registrerad förmedlare eller Företag, innan beslut om disciplinär åtgärd har meddelats, har sagt upp 

Avtalet eller begärt utträde ur InsureSecs register, ska disciplinär åtgärd, istället för disciplinpåföljderna 

erinran, varning eller uteslutning ur InsureSecs register, ske genom beslut att den Registrerade 

förmedlaren eller Företaget, under en viss tid om högst tio år, inte får återinföras i InsureSecs register. 

Eftergift av påföljd 

Om Disciplinnämnden finner att brottet mot regelverket är ursäktligt eller det annars föreligger 

förmildrande omständigheter kan Disciplinnämnden underlåta att besluta om påföljd. 

  

8 § Disciplinnämndens prövning 

Disciplinnämnden kan pröva varje handling av Registrerad förmedlare, Företag eller medlem i Sfm om 

Sfm:s styrelse begärt en rekommendation om eventuell disciplinär åtgärd om: 

1. handlingen ska bedömas enligt Regelverket, lag, författning, god försäkringsförmedlingssed 

eller Sfm:s stadgar och 

2. den Registrerade förmedlaren eller Företaget vid tidpunkten för handlingen bedrev sådan 

försäkringsförmedling som omfattas av lagen (2005:405) om försäkringsförmedlare.  

 

9 § Förfarandet i Disciplinnämnden 

Förfarandet i Disciplinnämnden är skriftligt. Disciplinnämndens uttalanden och avgöranden ska 

likaledes vara skriftliga. 
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På parts begäran kan Disciplinnämnden besluta om att viss del av handläggningen ska ske muntligt.  

  

10 § Handläggning av ärende 

En anmälan i disciplinfråga, begäran om uttalande, ansökan om förhandsbesked eller begäran om 

rekommendation av Sfm:s styrelse ska göras skriftligen och innehålla en redogörelse för de 

omständigheter som ligger till grund för anmälan, begäran eller ansökan. De skriftliga handlingar som 

åberopas ska bifogas.  

En anmälan i disciplinfråga ska för att beaktas innehålla:  

1. en redogörelse för Registrerad förmedlares eller Företags agerande,  

2. vad som bedöms utgöra felaktigheten i detta agerande, samt 

3. en beskrivning av konsekvenserna av agerandet.  

Uppfyller ett ärende i form av anmälan i disciplinfråga, begäran om uttalande, ansökan om 

förhandsbesked eller begäran om rekommendation från Sfm:s styrelse inte kraven ovan eller är den på 

annat sätt ofullständig ska Disciplinnämnden ge anmälaren, den som begär ett uttalande, den sökande 

eller Sfm:s styrelse en möjlighet att komplettera anmälan, begäran eller ansökan inom viss skälig tid. 

Disciplinnämnden får avvisa ett ärende:  

1. om komplettering inte inkommer inom förelagd tid, eller  

2. om anmälan, begäran eller ansökan, även efter inkommen komplettering, är så bristfällig att den 

inte kan läggas till grund för fortsatt handläggning, eller 

3. om anmälan, begäran eller ansökan är uppenbart ogrundad eller annars av sådan beskaffenhet 

att det inte lämpar sig att Disciplinnämnden, fattar ett beslut, gör ett uttalande, lämnar ett 

förhandsbesked eller en rekommendation till Sfm:s styrelse. 

 

11 § Yttrande över anmälan 

Den Registrerade förmedlaren, Företaget eller medlem i Sfm ska, innan Disciplinnämnden fattar beslut 

i ett disciplinärende, få ta del av samtliga handlingar i ärendet och, om det inte är uppenbart onödigt, 

ges möjlighet att yttra sig inom skälig tid, dock minst två arbetsveckor. Begäran om yttrande ska anses 

ha kommit den Registrerade förmedlaren, Företaget eller medlemmen i Sfm till handa tre arbetsdagar 
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efter det att den skickats med e-post eller vanlig post till den adress som den Registrerade förmedlaren 

eller Företaget uppgett till InsureSec eller den adress som medlemmen i Sfm uppgett till Sfm.  

Om Disciplinnämnden begär att Registrerad förmedlare, Företag eller medlemmen i Sfm ska yttra sig 

är denne skyldig att inkomma med yttrande inom den av Disciplinnämnden föreskrivna tiden. 

Ärende får avgöras även om Registrerad förmedlare eller Företag inte inkommer med yttrande. 

Motsvarande gäller avseende begärd rekommendation av Sfm:s styrelse. 

12 § Sammanträden och beslut 

Vid behandling av ett ärende ska minst tre ledamöter delta. Sammansättningen bestäms enligt principer 

som anges i arbetsordningen. 

Ordförande vid behandling av ett ärende ska vara Disciplinnämndens ordförande eller, om denne har 

förfall, vice ordförande, eller, om även denne har förfall, den närvarande ledamot som tjänstgjort längst 

tid som ledamot i Disciplinnämnden. Har två eller flera ledamöter tjänstgjort lika länge, ska genom 

lottning bestämmas vem som ska vara ordförande.  

Ett ärende som av ordföranden bedöms vara av principiell betydelse bör behandlas i plenum. Med 

principiell betydelse avses ärenden som bedöms innebära ett förtydligande av god 

försäkringsförmedlingssed i form av konkreta skyldigheter som vid ärendets beredning inte ansetts 

förutsebara av Registrerade förmedlare eller Företag som kollektiv. Disciplinnämnden i plenum är 

beslutför om fem ledamöter är närvarande, däribland Disciplinnämndens ordförande eller vice 

ordförande.  

Disciplinnämndens ordförande, eller om denne har förfall, vice ordförande, kan om inte särskilda skäl 

talar emot detta, på Disciplinnämndens vägnar besluta när ett ärende är särskilt brådskande om ärendet 

inte är sådant att det bör beslutas i plenum. Detsamma gäller om frågan redan har behandlats av 

Disciplinnämnden eller om ärendet är av mindre vikt.  

I den mån ärendets art så medger kan ordförande besluta att sammanträde hålls per telefon.  

Disciplinnämndens ordförande eller, om denne har förfall, vice ordförande, kallar till 

Disciplinnämndens sammanträden.  

Disciplinnämndens överläggningar är inte offentliga. 

Disciplinnämnden sammanträder efter behov. Till Disciplinnämndens sammanträden ska kallelse 

skickas ut om möjligt senast 14 dagar innan Disciplinnämnden sammanträder. Kallelse med 

föredragningslista ska skickas till alla ledamöter av Disciplinnämnden och vid behov ersättare för 

ledamot samt till Registrerad förmedlare eller Företag som medgivits rätt att inställa sig i 
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Disciplinnämnden. Kostnader för sådan inställelse för Registrerad förmedlare eller Företag ersätts ej av 

Disciplinnämnden.  

Vid Disciplinnämndens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av 

protokollföraren för sammanträdet och justeras av ordförande samt ytterligare en ledamot. Ledamot ska 

medges rätt att till protokollet infoga reservation mot i protokollet fattat beslut. Denna reservation ska 

undertecknas av den ledamot som reserverat sig mot beslutet. 

Avger Disciplinnämnden ett förhandsbesked eller ett uttalande om Regelverket, däribland god 

försäkringsförmedlingssed, som ej avser en anmälan om disciplinpåföljd, har Disciplinnämnden rätt att 

debitera den som begärt uttalandet eller ansökt om förhandsbeskedet enligt av InsureSec fastställd taxa.  

13 § Röstning 

Varje ledamot av Disciplinnämnden har en röst.  

Disciplinnämndens beslut utgörs av den mening som biträds av flest ledamöter eller, vid lika röstetal, 

den mening som ordföranden biträder. 

14 § Överklagande 

Uttalanden eller beslut av Disciplinnämnden kan inte överklagas. 

15 § Rättelse och omprövning 

Rättelse 

Om Disciplinnämnden finner att ett beslut som den meddelat i ett ärende innehåller någon uppenbar 

oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får Disciplinnämnden rätta beslutet. 

Omprövning 

Ett beslut får på begäran av part omprövas om bevis som åberopas ej tidigare förebragts och dess 

förebringande sannolikt skulle ha lett till annan utgång; och  

part gör sannolikt att parten har haft giltig ursäkt för att inte tidigare ha åberopat beviset. 

En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till Disciplinnämnden inom tre veckor 

efter det att ärendet offentliggjordes.  

Gemensamma bestämmelser 

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också ärenden som har avvisats eller avskrivits. 
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16 § Jäv 

Den person som ska handlägga ett ärende är jävig om: 

1. saken angår personen själv eller dennes make eller maka, föräldrar, barn eller syskon eller någon 

annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra påtaglig nytta eller skada för 

personen själv eller någon närstående,  

2. om personen själv eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 

någon som kan vänta påtaglig nytta eller skada av ärendets utgång, 

3. om personen har fört talan som ombud eller biträtt någon i saken, eller 

4. om det i övrigt finns någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens 

opartiskhet i ärendet.  

17 § Jävsprövning samt hantering av föreliggande jäv 

Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet.Den som är jävig får dock vidta åtgärder 

som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.  

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot denne ska självmant och utan dröjs-

mål ge den till känna. Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i 

dennes ställe, ska Disciplinnämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävsfrågan gäller får delta i 

prövningen av jävsfrågan endast om Disciplinnämnden inte är beslutsför utan vederbörande och någon 

annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. Ett beslut i en jävsfråga kan inte överklagas.  

18 § Offentliggöranden 

Uttalande om god försäkringsförmedlingssed, beslut i disciplinfråga och förhandsbesked får 

offentliggöras. Beslut i disciplinfrågor ska dock endast offentliggöras i sådan form som inte röjer 

anmälarens identitet. Förhandsbesked får inte offentliggöras förrän det tilltänkta förfarande som 

förhandsbeskedet avser har vidtagits, offentliggjorts av den som planerat åtgärden eller på annat sätt 

först blivit allmänt känd. Om det enligt Disciplinnämndens bedömning är av vikt för god 

försäkringsförmedlingssed att innebörden av ett förhandsbesked blir allmänt känt, kan 

Disciplinnämnden, även om det tilltänkta förfarandet inte har vidtagits, offentliggjorts eller på annat sätt 

blivit allmänt känt, offentliggöra beskedet i anonymiserad och/eller sammandragen form, om det kan 

ske utan att företagshemlighet eller annan känslig information avslöjas eller någon annan påtaglig skada 

uppkommer. 
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19 § Tystnadsplikt 

Ledamot och föredragande i Disciplinnämnden, som i samband med behandling av ett ärende fått 

kunskap om omständigheter som inte framgår av något offentliggjort uttalande eller på annat sätt är 

allmänt kända, har tystnadsplikt i denna del och får inte heller själv obehörigen använda sig av kun-

skapen. Detsamma gäller annan som i samband med Disciplinnämndens behandling av ärendet fått 

sådan kunskap. 

20 § Arvode 

Ledamot och föredragande i Disciplinnämnden har rätt till ersättning enligt de principer som fastställs 

av InsureSecs styrelse. 

21 § Avgift 

Avgifter för ansökan om uttalande om god försäkringsförmedlingssed och prövning av förhandsbesked 

hos Disciplinnämnden fastställs årligen av InsureSecs styrelse. 

22 § Ändring av stadgarna 

InsureSecs styrelse beslutar om ändringar av eller tillägg till dessa stadgar.  

23 § Definitioner 
 

Avtalet 

Berörd 

Företagsavtalet eller Förmedlaravtalet. 

Registrerad förmedlare, Företag, kund eller annan som är en person 

med berättigat intresse av en Registrerad förmedlares eller Företags 

agerande.  

Disciplinnämnden Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd. 

Fullmaktskollen 

Företag  

Fullmaktskollen i Sverige AB. 

Försäkringsförmedlarföretag som har accepterat att vara bunden av 

Företagsavtalet. 

Företagsavtalet ”Avtal mellan försäkringsförmedlarföretag och InsureSec AB”. 
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Förmedlaravtalet ”Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB”. 

Förmedlarregistret Den del av InsureSecs register som är tillgängligt för allmänheten via 

www.insuresec.se och www.förmedlarregistret.se och innehåller 

uppgifter om (aktiv) Registrerad förmedlare och (aktivt) Företag. 

InsureSec InsureSec AB. 

InsureSecs register InsureSecs databas innehållande ansökningar om registrering, 

Förmedlare, Registrerad förmedlare, Företag, Anslutna företag etc. 

Regelverket ”InsureSecs Regelverk för försäkringsförmedlare samt 

försäkringsförmedlarföretag”, vilket utgör del av Förmedlaravtalet 

och Företagsavtalet. 

Registrerad förmedlare Försäkringsförmedlare som har accepterat att vara bunden av 

Förmedlaravtalet och som av InsureSec beviljats registrering i 

enlighet med bestämmelserna i Regelverket. Visas i 

Förmedlarregistret. 

Sfm Svenska försäkringsförmedlares förening. 

*** 

Dessa stadgar har antagits av InsureSecs styrelse den 30 november 2017 med ikraftträdande  

den 1 januari 2018. 
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BESLUT 2017:2 

Bakgrund 

Ärendet 

InsureSec AB (InsureSec) har i anmälan av den 1 augusti 2016 vänt sig till 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en begäran om 

disciplinär åtgärd mot en försäkringsförmedlare (Förmedlaren). 
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InsureSecs anmälan 

Förmedlaren ansökte om registrering i InsureSecs register och accepterade Avtal mellan 

försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget 

försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB (Avtalet) den 14 november 2013. 

Den 26 november 2015 erhöll det försäkringsförmedlarföretag (Bolaget), i vilket Förmedlaren är 

anställd försäkringsförmedlare, verkställande direktör (VD) samt ordinarie styrelseledamot, ett 

föreläggande vid vite om 750 000 kr från Konsumentverket med kritik på sex punkter som avsåg hur ett 

av Bolaget anlitat telemarketingföretag agerat gentemot Bolagets kunder avseende marknadsföring av 

och rådgivning om fonder. Konsumentverket hade mottagit ett flertal anmälningar från konsumenter 

samt tagit del av ett inspelat telefonsamtal där en konsument blir uppringd av en säljare. 

Konsumentverket fann att följande överträdelser skett. 

• Konsumenten hade inte i början av samtalet tydligt informerats om att det är ett samtal från 

Bolaget samt om syftet med samtalet. 

• Konsumenten hade inte klart och tydligt informerats om priset på den marknadsförda tjänsten 

och dess egentliga innehåll. 

• Bolaget hade felaktigt uppgett att det bedriver förvaltning av fonder samt felaktigt påstått att 

staten tar ut en särskild avgift för premiepensionen. 

• Bolaget hade lämnat helt felaktig information om fondens utveckling. 

• Bolaget hade tagit ut en avgift om inte konsumenten svarade ja eller nej på bolagets skriftliga 

avtalsförslag inom ett visst antal dagar. 

Baserat på föreläggandet genomförde InsureSec en utredning av Bolagets och Förmedlarens agerande. 

InsureSecs bedömning är att Konsumentverkets kritik är allvarlig och befogad samt att Bolagets 

agerande inte är förenligt med god försäkringsförmedlingssed. Förmedlaren är i sin roll som Bolagets 

enda försäkringsförmedlare ansvarig för att kunderna som Bolaget kontaktar, vare sig det är 

Förmedlaren själv eller via uppdragstagare, bemöts på ett korrekt och professionellt sätt samt att god 

försäkringsförmedlingssed upprätthålls. Förmedlaren var vid tiden för Konsumentverkets utredning 

även VD och styrelseledamot i telemarketingbolaget som genomfört den utlagda verksamheten. 

Yttrande från Förmedlaren  

Förmedlaren har den 18 april 2016 i yttrande till InsureSec bl.a. anfört följande. Den ifrågasatta 

rådgivningen har utförts av ett annat bolag än Bolaget. Både Konsumentverket och InsureSec har vänt 

sig mot fel part. Bolaget har inte agerat i strid med föreläggandet och har inte heller dömts att betala 

något vite. 
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Förmedlaren har beretts tillfälle att till Disciplinnämnden yttra sig över InsureSecs anmälan men har 

inte inkommit med något sådant yttrande. 

Disciplinnämndens bedömning 

Tillämpliga regler 

Enligt punkt 7.1 och 7.2 i Avtalet ska den registrerade förmedlaren följa de lagar och andra författningar 

som gäller för verksamheten eller som i övrigt är relevanta för försäkringsförmedlare. Disciplinnämnden 

har uttalat att kravet för en försäkringsförmedlare att följa lagar och andra författningar inte är begränsat 

till situationer som innefattar förmedling av försäkring eller rådgivning om finansiella instrument inom 

ramen för en försäkring (Disciplinnämndens uttalande 2014:1). 

Disciplinnämndens skäl 

InsureSec har i anmälan anfört, i likhet med Konsumentverket, att ett av Bolaget anlitat 

telemarketingföretag har agerat på visst sätt gentemot Bolagets kunder avseende marknadsföring av och 

rådgivning om fonder. Förmedlaren har inte yttrat sig till Disciplinnämnden. I sitt yttrande till InsureSec 

har Förmedlaren inte gjort gällande att det som påståtts är felaktigt. Påståendena stöds av innehållet i 

det inspelade telefonsamtal som åberopats som bevisning i ärendet. Med beaktande härav finner 

Disciplinnämnden därför, i likhet med Konsumentverket och InsureSec, att centrala skyldigheter i såväl 

lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som marknadsföringslagen (2008:486) 

har överträtts i den utlagda verksamheten enligt följande: 

• Konsumenten har inte i början av samtalet tydligt informerats om att det är ett samtal från 

Bolaget samt om syftet med samtalet, vilket är i strid med 2 kap. 2 § 3 st distansavtalslagen. 

• Konsumenten har inte klart och tydligt informerats om priset på den marknadsförda tjänsten och 

dess egentliga innehåll, vilket är i strid med 10 § marknadsföringslagen. 

• Det har felaktigt uppgetts att Bolaget bedriver förvaltning av fonder, vilket är i strid med 8 och 

10 §§ marknadsföringslagen, liksom att det felaktigt påståtts att staten tar ut en särskild avgift 

för premiepensionen. 

• Helt felaktig information har lämnats om fondens utveckling, vilket även det är i strid med 8 

och 10 §§ marknadsföringslagen. 

 

Det har tagits ut en avgift från konsumenten om inte denne svarar ja eller nej på Bolagets skriftliga 

avtalsförslag inom ett visst antal dagar. Disciplinnämnden delar Konsumentverkets bedömning att detta 

innebär ett brott mot det inom marknadsrätten rådande principiella förbudet mot så kallad negativ 

avtalsbindning. 
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De påtalade bristerna utgör, såväl var för sig som sammantaget, allvarliga åsidosättanden av god 

försäkringsförmedlingssed. 

 

Förmedlaren har till InsureSec invänt att den ifrågasatta rådgivningen har utförts av ett annat bolag än 

Bolaget och att såväl Konsumentverket som InsureSec vänt sig mot fel part. Disciplinnämnden gör i 

denna del följande bedömning. 

 

Av 7 kap. 1 § Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella 

företag följer att ett företag kan lägga ut verksamhet till en uppdragstagare utanför företaget, såväl inom 

som utom den egna koncernen eller företagsgruppen. Marknadsdomstolen har dock i rättsfallet MD 

2011:15 uttalat att en näringsidkare inte kan undgå eller minska sitt ansvar enligt marknadsföringslagen 

genom att lägga ut aktiviteter på uppdrag. Styrelsen och VD:n i det finansiella företaget ansvarar alltid 

för den verksamhet som läggs ut (7 kap. 1 § FFFS 2005:1, se även Disciplinnämndens beslut 2016:7). I 

likhet med Konsumentverket finner Disciplinnämnden att vad som förevarit i den utlagda verksamheten 

därför ska läggas Bolaget till last. I likhet med InsureSec finner Disciplinnämnden att Förmedlaren i 

egenskap av ensam styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget har kunnat utöva kontroll över 

den utlagda verksamheten och i egenskap av Bolagets företrädare haft ansvaret för den. Förmedlaren 

kan därför inte undgå kritik. 

 

Att en förmedlare har valt att bedriva försäkringsförmedling såsom anställd hos ett företag reducerar 

inte förmedlarens skyldighet att uppfylla sina avtalade förpliktelser, däribland kravet på att iaktta god 

försäkringsförmedlingssed (se Disciplinnämndens beslut 2016:7). En förmedlare kan således inte undgå 

ansvar för att arbetsgivaren har agerat på ett sätt som inte är förenligt med god 

försäkringsförmedlingssed. Det förhållandet att Förmedlaren i detta fall har varit styrelseledamot och 

VD i Bolaget, gör att Förmedlarens underlåtenhet att tillse att Bolaget iakttagit god 

försäkringsförmedlingssed inte kan anses ursäktlig. Bolagets åsidosättande av god 

försäkringsförmedlingssed ska därför läggas Förmedlaren till last. 

 

Det som läggs Förmedlaren till last, genom Bolagets åsidosättande av god försäkringsförmedlingssed 

avseende Bolagets utlagda verksamhet, är allvarligt. Konsumentverkets föreläggande är förenat med 

vite som med hänsyn till allvaret i överträdelserna satts förhållandevis högt. Att Bolaget valde att rätta 

sig efter föreläggandet ger därför inte anledning till annan bedömning. Förmedlaren har tidigare 

meddelats en varning av Disciplinnämnden (Beslut 2016:7) för underlåtenhet att tillse att Bolaget i rätt 

tid lämnar begärd och korrekt information till InsureSec. Med hänsyn därtill och de nya förseelserna 

föreligger därför grund för att utesluta Förmedlaren ur InsureSecs register. 
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Beslut 

Förmedlaren utesluts ur InsureSecs register. 

 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd 

 

Per Johan Eckerberg 

Ordförande 

 

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Per Johan Eckerberg, ordförande, Malin Björkmo, Jan-

Mikael Bexhed, Fredric Korling (referent) och Patric Thomsson. Föredragande har varit jur.kand. 

Henning Holmberg. 
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Dnr 2016-8 
2017-03-23 
 
 

 

BESLUT 2017:3 (ändring av Beslut 2016:11) 

Bakgrund 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) beslutade den 

3 november 2016 (Beslut 2016:11) att tilldela en försäkringsförmedlare (Förmedlaren) en varning. 

Förmedlaren har den 10 november 2016 inkommit med en begäran om omprövning och anfört att 

Disciplinnämnden inte tagit del av Förmedlarens yttrande daterat den 16 september 2016 med 

tillhörande ny bevisning. Yttrandet har på grund av felaktigt angiven mailadress inte kommit 

Disciplinnämnden tillhanda tidigare. 
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Disciplinnämndens bedömning 

Tillämpliga regler 

Av 15 § Stadgar för Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd framgår följande. Ett beslut 

får på begäran av part omprövas om bevis som åberopas ej tidigare förebragts och dess förebringande 

sannolikt skulle ha lett till en annan utgång, och part gör sannolikt att parten har haft giltig ursäkt för att 

inte tidigare ha åberopat beviset. 

Omständigheter 

Till Förmedlarens yttrande daterat den 16 september 2016 är bifogat ett brev från en av de kunder som 

är aktuella i ärendet (Fall I). I brevet skriver kunden bl.a. följande angående mötet med Förmedlaren 

den 28 mars 2014. 

 

”Vid punkten vad denna tjänst kostar var Förmedlaren noga och tydlig med siffror och jag fick även ett 

handskrivet papper med en processbild där de olika alternativen var redovisade. Förmedlaren redovisade 

även väldigt tydligt på processbilden samt även muntligt vad denna tjänst kostar och vad Förmedlarens 

andel är. Jag var och är helt införstådd med tjänstens kostnad. Förmedlaren återkom efter ett tag och 

redovisade tydligt att Förmedlaren inte fyllt i en ruta på rätt sätt. För mig var detta dock inga problem 

då informationen redan lämnats till mig muntligt och även på en processbild.” Förmedlaren har till 

Disciplinnämnden inkommit med den processbild som kunden hänvisat till. 

 

InsureSec AB har beretts tillfälle att yttra sig över Förmedlarens begäran om omprövning och har anfört 

bl.a. följande. Det är inte rimligt att Förmedlaren lagt ner så mycket arbete på kundens 

försäkringslösning som anges i processbilden. Förmedlaren har vidare i sitt räkneexempel i 

processbilden uppgett att försäkringsbolaget betalar Förmedlarens ersättning, vilket är missvisande då 

försäkringsbolagets ersättning till förmedlaren kommer ur kundens kapital. 

 

Förmedlaren har genmält bl.a. följande. Förmedlaren har lagt ner så mycket arbete som anges på 

processbilden. Det var ett olyckligt ordval att skriva ”som försäkringsbolaget betalar”, men kunden var 

införstådd med varifrån ersättningen kom, dvs. ur kundens kapital. Förmedlaren har helt saknat uppsåt 

att utelämna uppgifter och Förmedlaren har inte gjort någon vinning på utelämnandet. Förmedlaren 

accepterar påföljd i form av en erinran. 

 
Disciplinnämndens skäl  
Disciplinnämnden finner att förutsättningar för omprövning av Disciplinnämndens beslut den 3 

november 2016 föreligger. 
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InsureSec AB har anfört att Förmedlaren lagt ner orimligt mycket arbete på kundens försäkringslösning 

samt att Förmedlaren lämnat missvisande information om varifrån Förmedlarens ersättning kommer. 

Dessa frågor har dock inte tidigare varit aktuella i ärendet och kan därför inte behandlas inom ramen för 

en omprövning. 

 

Som Disciplinnämnden konstaterat i sitt beslut den 3 november 2016 har Förmedlaren lämnat felaktiga 

uppgifter i dokument benämnt ”Rådgivardokumentation” om de ersättningar som Förmedlaren skulle 

komma att få för försäkringsförmedlingen. Förmedlaren har därmed åsidosatt god 

försäkringsförmedlingssed. Som framgår av beslutet anser Disciplinnämnden att en 

försäkringsförmedlare som lämnar felaktig eller bristfällig – muntlig eller skriftlig – information om de 

olika ersättningar som han eller hon får för sitt arbete allvarligt åsidosätter vad som åligger förmedlaren 

enligt god försäkringsförmedlingssed. 

 

Av brevet från Förmedlarens kund framgår dock att Förmedlaren informerat kunden om sin ersättning 

redan vid förmedlingstillfället och att informationen har varit såväl skriftlig som muntlig. Vad som kan 

läggas Förmedlaren till last är att Förmedlaren har lämnat felaktiga uppgifter i dokument benämnt  

”Rådgivardokumentation” som har upprättats efter förmedlingstillfället.  

 

Mot bakgrund av ovanstående finner Disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en erinran. 

Beslut 

Disciplinnämnden omprövar sitt beslut av den 3 november 2016 (Beslut 2016:11) och ändrar 

det på så sätt att Förmedlaren tilldelas en erinran istället för en varning. 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd 

Per Johan Eckerberg 

Ordförande  

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Per Johan Eckerberg, ordförande, Dan Öwerström, Malin 

Björkmo, Fredric Korling och Patric Thomsson (referent). Enhälligt. Föredragande har varit jur.kand. 

Henning Holmberg. 
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Dnr 2017-4 
2017-08-07 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUT 2017:4 
 

Bakgrund 
 
Ärendet 

Ett försäkringsbolag (”Försäkringsbolaget”) har i anmälan av den 23 februari 2017 begärt att 

Disciplinnämnden beslutar om disciplinär åtgärd mot en Försäkringsförmedlare (”Förmedlaren”). 

Förmedlaren har motsatt sig att Disciplinnämnden tar upp anmälan till prövning. 

 
Försäkringsbolagets anmälan 

Mellan Försäkringsbolaget och Förmedlarens olika bolag (”Företag/Företagsgruppen”) ingicks den 30 

september 2009 ett franchiseavtal avseende liv- och sakförsäkringsförmedling. Genom franchiseavtalet 
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blev ett Företag anknuten försäkringsförmedlare till Försäkringsbolaget. Den 10 november 2014 ingicks 

ett tilläggsavtal till franchiseavtalet enligt vilket försäkringsförmedlingsverksamheten framgent skulle 

bedrivas genom ett annat av Företagen. I egenskap av ägare till Företagen har Förmedlaren personligen 

biträtt franchiseavtalet och tilläggsavtalet i november 2014. 

 

Av franchiseavtalet framgår att kundstock och kundregister som tillförts och upparbetats av 

franchisetagaren såväl innan som efter avtalstiden tillhör Försäkringsbolaget. Av franchiseavtalet 

framgår vidare att franchisetagaren och anställda hos franchisetagaren varken direkt eller indirekt får 

bearbeta kunder som de tillfört eller erhållit under den tid de genom franchiseavtalet varit verksamma 

åt Försäkringsbolagsgruppen. Detta åtagande gäller från det datum som franchiseavtalet upphör och 

under en tid av fyra år därefter. 

 

Franchiseavtalet upphörde den 31 december 2016. Förmedlaren bedriver därefter 

försäkringsförmedlarverksamhet inom ramen för sin nya arbetsgivare (”Förmedlarbolaget”). 

Förmedlaren har bearbetat kunder och därvid också medverkat till att kunder och försäkringar som 

Företagen och Förmedlaren personligen haft hand om inom ramen för franchiseavtalet överförts från 

Försäkringsbolaget till Förmedlarbolaget. 

 

Försäkringsbolaget gör gällande att Förmedlaren åsidosatt sina åligganden enligt franchiseavtalet och 

tilläggsavtalet samt förbindelsen, vilken Förmedlaren är bunden av personligen samt att åsidosättandet 

är av sådan art att det utgör åsidosättande av god försäkringsförmedlingssed. 

 
Förmedlaren inställning 

Förmedlaren har begärt att Disciplinnämnden i första hand avvisar Försäkringsbolagets anmälan och i 

andra hand beslutar att inte meddela någon disciplinär påföljd.  

 

Som stöd för att anmälan ska avvisas har Förmedlaren anfört i huvudsak följande. 

 

Försäkringsbolagets påstående om kontraktsbrott gäller brott mot en konkurrensklausul i ett civilrättsligt 

avtal, som helt saknar samband med försäkringsförmedlarverksamhet. Det påstådda kontraktsbrottet 

utgör inte ett brott mot ett regelverk som Disciplinnämnden ska övervaka och tillämpa. Påståendet om 

kontraktsbrott är tvistigt och underkastat en skiljeklausul. Det är därför olämpligt att Disciplinnämnden 

prövar påståendet. 
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Disciplinnämndens bedömning 
Första frågan Disciplinnämnden väljer att ta ställning till är om skiljeklausulen i franchiseavtalet gör det 

olämpligt att Disciplinnämnden prövar Försäkringsbolagets anmälan. 

 

Det är ostridigt mellan parterna att Förmedlaren är bunden av franchiseavtalet.  

 

Enligt franchiseavtalet ska tvist i anledning av avtalet slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Enligt Disciplinnämndens uppfattning utgör 

de aktuella tvistefrågorna rättsförhållanden som omfattas av skiljeavtalet.  

 

Förekomsten av ett skiljeavtal utgör normalt hinder för att ta upp saken till prövning i domstol. Något 

sådant formellt hinder föreligger inte för Disciplinnämnden. Däremot får Disciplinnämnden avvisa en 

anmälan i disciplinfråga bland annat om anmälan inte lämpar sig för att Disciplinnämnden fattar ett 

beslut (§ 10 fjärde stycket, punkt 3, Stadgar för Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd). 

 

En fullödig prövning av detta ärende i Disciplinnämnden skulle bli begränsad till frågan om brott mot 

InsureSecs regelverk, däribland god försäkringsförmedlingssed. En prövning i skiljenämnd enligt det 

mellan parterna föreliggande skiljeavtalet skulle däremot kunna omfatta även fråga om skadestånd. En 

prövning som Disciplinnämnden inte kan göra enligt det tillämpliga regelverket för nämnden. Något 

formellt hinder mot att Disciplinnämnden prövar frågan om Förmedlaren brutit mot god 

försäkringsförmedlingssed och en skiljenämnd – om ett skiljeförfarande påkallas – prövar frågan om 

skadestånd föreligger inte. De båda prövningarna skulle dock ha starka gemensamma inslag. 

Processekonomiska skäl talar för att tvistefrågorna först bör prövas inom ramen för den 

tvistlösningsform som parterna har kommit överens om, det vill säga inom ramen för ett skiljeförfarande. 

Disciplinnämnden anser därför att Försäkringsbolagets anmälan inte lämpar sig för en prövning i 

Disciplinnämnden innan tvistefrågorna mellan parterna avgjorts genom en slutlig skiljedom. 

Försäkringsbolagets anmälan bör därför avvisas. 
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Beslut 
Disciplinnämnden avvisar Försäkringsbolagets anmälan om disciplinär åtgärd mot 

Förmedlaren. 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd 

 

Patric Thomsson 

Ordförande 

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Patric Thomsson, ordförande, Dan Öwerström (referent) 

samt adjungerade ledamoten Carl Johan Rundquist. Föredragande har varit jur.kand. Henning 

Holmberg. 
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Dnr 2017-1 
2017-09-14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUT 2017:5 

Bakgrund 

Ärendet 

InsureSec AB (InsureSec) har i anmälan av den 11 januari 2017 vänt sig till 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en begäran om 

disciplinär åtgärd mot en försäkringsförmedlare (Förmedlaren). 
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InsureSecs anmälan 

InsureSec genomförde den 24 september 2016 ett platsbesök hos Förmedlaren och mottog då åtta 

rådgivningsdokumentationer som Förmedlaren upprättat under perioden februari 2015 till januari 2016. 

InsureSec fann vid genomgång av rådgivningsdokumentationerna följande brister. 

• Brister i dokumentation av information om förmedlaren: i sju av rådgivningsdokumentationerna 

anges felaktig information om bolagsnamn och bolagets postadress, eller så anges inte namnet 

på förmedlaren. 

• Brister i dokumentation av information om förmedlarens registrering: i sju av 

rådgivningsdokumentationerna anges felaktigt att bolaget är registrerat hos Bolagsverket för 

verksamhet rörande fondandelsförmedling. I en av rådgivningsdokumentationerna anges det 

felaktigt att förmedlaren har tillstånd att motta och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera 

finansiella instrument samt tillstånd att utföra investeringsrådgivning. I en av 

rådgivningsdokumentationerna finns ingen uppgift om förmedlarens registrering. 

• Brister i dokumentation av information om priset för försäkringsförmedlingen: i fem av 

rådgivningsdokumentationerna anges ingen eller felaktig information om priset för 

försäkringsförmedlingen.  

• Brister i dokumentation av information om ansvarsförsäkring: i rådgivningsdokumentationerna 

anges olika uppgifter om vilket försäkringsbolag som är ansvarsförsäkringsgivare och vad 

försäkringen omfattar. I två av rådgivningsdokumentationerna anges tre olika 

ansvarsförsäkringsgivare i samma dokumentation. I två av rådgivningsdokumentationerna finns 

ingen uppgift om ansvarsförsäkringsgivare. 

• Brister i dokumentation av information om klagomålshantering: i sju av 

rådgivningsdokumentationerna anges inte information om eller kontaktuppgifter till 

klagomålsansvarig. 

• Brister i dokumentation av information om möjligheter att få en tvist med förmedlaren prövad: 

i rådgivningsdokumentationerna har inte angivits samtliga möjliga alternativ att få en tvist med 

förmedlaren prövad som finns enligt gällande lagstiftning. 

• Brister i dokumentation av uppgifter om kundens önskemål och behov: i 

rådgivningsdokumentationerna anges inte kundens önskemål och behov på ett tillfredsställande 

och spårbart sätt. 

• Brister i dokumentation av uppgifter om vilka råd som lämnats och skälen för varje råd: i 

rådgivningsdokumentationerna anges inte vilka råd som lämnats till kund och skälen för de råd 

som lämnats på ett tillfredsställande och spårbart sätt. 

• Brister i dokumentation av uppgifter om tidpunkten för försäkringsförmedlingen: i fyra 

rådgivningsdokumentationer anges fel datum för försäkringsförmedlingen. I tre 

rådgivningsdokumentationer finns ingen uppgift om tidpunkt för förmedlingen. 
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• Brister i dokumentation av information om opartisk analys: i två rådgivningsdokumentationer 

anges det felaktigt att förmedlaren ger råd baserat på opartisk analys. I två 

rådgivningsdokumentationer finns ingen uppgift om huruvida råden baseras på opartisk analys 

eller ej. 

Yttranden från Förmedlaren till InsureSec och till Disciplinnämnden 

Förmedlaren har i yttranden till InsureSec och till Disciplinnämnden medgett att de anmärkningar som 

riktas mot vederbörande i sak är riktiga och anfört att de flesta av Förmedlarens misstag har gjorts under 

en tid då Förmedlaren varit långvarigt sjuk. Av yttrandena framgår det att Förmedlaren – i samband med 

och efter InsureSecs granskning – har övervägt att framöver begränsa omfattningen av sin 

förmedlingsverksamhet för att säkerställa regelefterlevnad, alternativt helt upphöra med den 

förmedlingsverksamhet som Förmedlaren bedriver i eget bolag. Som ett led i detta har Förmedlaren 

kontaktat kollegor som skulle kunna överta vissa av Förmedlarens kunder.     

Disciplinnämndens bedömning 

Tillämpliga regler 

Förmedlaren accepterade Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i 

försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB 

(Avtalet) den 10 december 2013. 

Enligt punkt 7.1 och 7.2 i Avtalet - och för tiden från och med den 7 januari 2016 enligt punkt 2.1 i 

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB (Förmedlaravtalet) jämte punkt 3.1 och 3.2 i 

InsureSecs Regelverk för förmedlare samt företag (Regelverket) - har Förmedlaren åtagit sig att följa de 

lagar och andra författningar som gäller för verksamheten eller som i övrigt är relevanta för 

försäkringsförmedlare, samt följa god försäkringsförmedlingssed. 

Regler om försäkringsförmedlares informations- och dokumentationsskyldighet m.m. finns i 6 kap. 

lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (”LFF”) och i 6-7 kap. Finansinspektionens (”FFFS 

2005:11”) föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling. I 6 kap. FFFS 2005:11 finns regler 

om information till kund och i 7 kap. FFFS 2005:11 finns regler om dokumentation av 

försäkringsförmedlingen. Disciplinnämnden har i december 2014 gjort ett uttalande som behandlar 

kraven på dokumentation av vad som förekommit vid ett förmedlingstillfälle (Uttalande 2014:4), där 

Disciplinnämnden bl.a. uttalat att huvudsyftet med dokumentationen är att ge en rättvisande bild över 

förmedlingstillfället, framhållit vikten av att förmedlaren i utformningen av sina rekommendationer är 

tydlig med varför den rekommenderade lösningen är lämplig för kunden med utgångspunkt från kundens 



Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd  
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 

Bilaga 6 
 

4(11) 
 

förutsättningar, önskemål och behov, samt pekat på vikten av att dokumentationen innehåller tydlig 

information om vad den rekommenderade lösningen kommer att kosta i form av avgifter, och 

information om vad förmedlaren får i ersättning för den rekommenderade lösningen. Av uttalandet 

framgår även att förmedlaren – när förmedlaren träffar en kund för första gången – ska dokumentera 

kundens förutsättningar och behov så pass uttömmande att även en utomstående person med hjälp av 

dokumentationen ska kunna identifiera kundens behov och bedöma lämpligheten av förmedlarens 

rekommendation.  

 

Disciplinnämndens skäl 

Inledningsvis konstateras att Förmedlaren har medgett att de anmärkningar som riktats mot 

vederbörande i sak är riktiga, och att anmärkningarna gäller dokumentationer som Förmedlaren har 

upprättat vid olika tillfällen under perioden februari 2015 till januari 2016. Det noteras att omfattningen 

av försäkringsförmedlarföretagets tillstånd har begränsats från och med maj 2017, då 

försäkringsförmedlarföretaget på egen begäran återkallade den del av tillståndet som avsåg försäkring i 

samtliga livförsäkringsklasser (direkt). 

 

Särskilt allvarliga brister 

Disciplinnämnden anser att vissa typer av brister i sådan dokumentation som en förmedlare lämnar till 

sina kunder typiskt sett bör anses vara särskilt allvarliga. Detta gäller t.ex. brister i dokumentationen av 

uppgifter om  

• på vilken grund förmedlaren lämnar sina råd (6 kap. 2 § LFF och 7 kap. 1 § FFFS 2005:11),  

• kunden och dennes önskemål och behov (7 kap. 2 § FFFS 2005:11), och 

• varje råd som har lämnats till kunden och skälen för varje råd, dvs. varför den rekommenderade 

lösningen är lämplig för kunden med utgångspunkt från den aktuella kundens förutsättningar, 

önskemål och behov (7 kap. 3 § FFFS 2005:11 och Disciplinnämndens uttalande 2014:4).

  

De exempel på brister som redovisats ovan bör typiskt sett anses vara särskilt allvarliga eftersom de 

försvårar – eller t.o.m. kan omöjliggöra – för en utomstående person att i efterhand med hjälp av 

dokumentationen kunna bedöma förmedlarens arbete, vilket i sin tur kan leda till rättsförluster för 

kunden. I de dokumentationer som Disciplinnämnden nu har att bedöma finns det flera exempel på den 

typ av brister som i enlighet med vad som anförts ovan typiskt sett får anses vara särskilt allvarliga.  

 

När det gäller på vilken grund förmedlaren lämnar sina råd framgår det av anmälan att InsueSec gör 

gällande att det finns brister i fyra av åtta dokumentationer (felaktig information om grunden för 

rådgivningen i två dokumentationer och avsaknad av information om grunden för rådgivningen i två 
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dokumentationer). Disciplinnämndens bedömning är att utredningen visar att fyra av dokumentationerna 

inte uppfyller gällande krav såvitt avser uppgifter om på vilken grund förmedlaren lämnar sina råd men 

noterar att det, i en av de dokumentationer där uppgifter om på vilken grund förmedlaren lämnar sina 

råd saknas, av dokumentationen framgår att vissa bilagor är utelämnade. 

 

När det gäller uppgifter om kunden och dennes önskemål och behov framgår det av anmälan att 

InsureSec gör gällande att det i samtliga dokumentationer finns brister när det gäller dokumentationen 

av kundens önskemål och behov. Disciplinnämnden anser att man vid bedömningen av dessa brister bör 

göra en helhetsbedömning i ljuset av syftet med mötet, vilka råd som har lämnats och i vilken 

utsträckning kunden är känd sedan tidigare eller inte (jfr. Disciplinnämndens uttalande 2014:4). 

Disciplinnämnden noterar vidare att flertalet av dokumentationerna innehåller vissa uppgifter om 

kundens ekonomi, placeringshorisont, riskprofil och erfarenhet. Disciplinnämndens samlade bedömning 

är att utredningen visar att sex av dokumentationerna inte uppfyller gällande krav såvitt avser uppgifter 

om kunden och dennes önskemål och behov, och att det som framförallt brister är uppgifter om kundens 

behov. 

 

När det gäller uppgifter om vilka råd som har lämnats till kunden och varför den rekommenderade 

lösningen är lämplig för kunden framgår det av anmälan att InsureSec gör gällande att uppgifter om 

vilka råd som har lämnats till kunden och skälen för varje råd är mycket otydliga i samtliga 

dokumentationer. Disciplinnämndens bedömning är att utredningen visar att dokumentationen av vilka 

råd som har lämnats är otydlig i sju fall samt att det inte lämnats någon rekommendation i ett fall. Enligt 

Disciplinnämndens bedömning visar utredningen vidare att det saknas dokumentation av varför den 

rekommenderade lösningen är lämplig för kunden i sex av de sju fall då råd lämnats. Disciplinnämndens 

samlade bedömning är att utredningen visar att sju av dokumentationerna inte uppfyller gällande krav 

såvitt avser uppgifter om vilka råd som har lämnats till kunden och varför den rekommenderade 

lösningen är lämplig för kunden. 

 

Disciplinnämnden anser vidare att även brister i dokumentationen av uppgifter om priset för 

försäkringsförmedlingen bör anses vara särskilt allvarliga, bl.a. eftersom kunden då förlorar en möjlighet 

att i efterhand reagera på priset/kostnaden för det arbete som förmedlaren utfört. I de 

rådgivningsdokumentationer som Disciplinnämnden nu har att bedöma finns det några exempel på den 

typ av brister som i enlighet med vad som anförts ovan typiskt sett får anses vara särskilt allvarliga.  

 

Av anmälan framgår det att InsureSec gör gällande att det finns brister i fem av åtta dokumentationer 

(ingen eller felaktig information om priset för förmedlingen). Disciplinnämndens bedömning är att 
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uppgift om priset för förmedlingen helt saknas i ett fall, är otydlig/otillräcklig i sex fall (jfr. 

Disciplinnämndens Beslut 2016:11 och 2017:3) och kan antas vara riktig i ett fall.  

 

 

Allvarliga brister 

Disciplinnämnden anser att brister i dokumentation när det t.ex. gäller uppgifter om datum för 

förmedlingstillfället, bolags-/kontaktuppgifter, registreringar och tillstånd, klagomålsansvarig, 

möjlighet till tvistelösning, ansvarsförsäkringsgivare och omfattningen av ansvarsförsäkringen är 

allvarliga. Informationen är bl.a. avsedd att ge kunden möjlighet att kontrollera förmedlaren samt 

underlätta för kunden att ta tillvara sina rättigheter i samband med t.ex. en tvist. I de dokumentationer 

som Disciplinnämnden nu har att bedöma finns det flera exempel på denna typ av brister.  

 

När det gäller datum för förmedlingstillfället framgår det av anmälan att InsureSec gör gällande att det 

finns brister i sju av åtta dokumentationer (felaktigt datum på första sidan i fyra av dokumentationerna 

och ingen uppgift om datum på första sidan i tre av dokumentationerna). Av 7 kap. 3 § FFFS 2005:11 

framgår det att dokumentationen ska innehålla uppgift om tidpunkten för försäkringsförmedlingen. 

Disciplinnämnden noterar här att samtliga av de aktuella sju dokumentationerna är undertecknade av 

såväl Förmedlaren som kunden, och att det vid underskrifterna finns uppgift om datum. 

Disciplinnämndens samlade bedömning är att dokumentationerna uppfyller gällande krav såvitt avser 

uppgifter om tidpunkten för försäkringsförmedlingen. 

 

När det gäller bolags-/kontaktuppgifter framgår det av anmälan att InsureSec gör gällande att det finns 

brister i sju av åtta dokumentationer. Av 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § FFFS 2005:11 framgår det att 

dokumentationen – då försäkringsförmedlaren är en fysisk person – ska innehålla uppgift om 

förmedlarens för- och efternamn, personnummer och i förekommande fall firma och att 

dokumentationen – då försäkringsförmedlaren är en juridisk person – ska innehålla uppgift om firma, 

organisationsnummer samt för- och efternamn på den fysiska person som förmedlar försäkringen. 

Disciplinnämndens bedömning är att sju av de åtta dokumentationerna inte uppfyller gällande krav såvitt 

avser bolags-/kontaktuppgifter, men noterar att det av en av dessa dokumentationer framgår det att vissa 

bilagor är utelämnade (bl.a. information om förmedlaren).  

 

När det gäller registreringar framgår det av anmälan att InsureSec gör gällande att det finns brister i 

samtliga åtta dokumentationer. Av 6 kap. 1 § första stycket 3 LFF framgår det att en 

försäkringsförmedlare ska informera kunden om den myndighet som utövar tillsyn över 

försäkringsförmedlaren. Av 6 kap. 2 § och 7 kap. 1 § FFFS 2005:11 framgår det att dokumentationen 

ska innehålla uppgift om att förmedlaren är registrerad hos Bolagsverket, om vilket eller vilka slag av 
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försäkringar som registreringen avser, om registreringen är på visst sätt begränsad (i förekommande 

fall), att förmedlarens registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket varvid Bolagsverkets postadress, 

e-postadress, telefonnummer och webbplats ska anges. En försäkringsförmedlare som är en juridisk 

person ska informera kunden om att Finansinspektionen på begäran ska upplysa kunder och andra om 

en anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är på visst sätt 

begränsad. Av de allmänna råden i anslutning till 6 kap. 2 § FFFS 2005:11 framgår det att en 

försäkringsförmedlare som hos Bolagsverket är registrerad för fondandelsförmedling eller 

investeringsrådgivning om fondandelar bör när den utövar fondandelsförmedling respektive lämnar 

investeringsrådgivning om fondandelar informera kunden om detta och av 7 kap. 1 § FFFS 2005:11 

framgår det att dokumentationen ska innehålla den information som enligt 6 kap. i föreskrifterna ska 

lämnas till kunden. 

 

Disciplinnämnden noterar här att det i sex av dokumentationerna finns information om att 

förmedlarföretaget är registrerat hos Bolagsverket, vilka slag av försäkringar som registreringen avser 

och hur registreringsuppgifterna kan kontrolleras. I sju av dokumentationerna finns uppgifter om 

tillsynsmyndighet/att förmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen, och det finns detaljerade 

kontaktuppgifter till såväl Finansinspektionen som Bolagsverket. I sex av dokumentationerna finns 

uppgift om att anställdas tillstånd kan kontrolleras hos Finansinspektionen.  

 

Av utredningen framgår det att förmedlarföretaget inte är registrerat hos Bolagsverket för s.k. 

fondandelsförmedling och/eller investeringsrådgivning om fondandelar. I fem av dokumentationerna 

anges det att förmedlarföretaget är registrerat hos Bolagsverket för ”fondandelar” och i en av 

dokumentationerna finns uppgift om att förmedlarföretaget har ”tillstånd för … mottaga och 

vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument … utföra investeringsrådgivning”.  

 

Disciplinnämndens samlade bedömning är att det finns brister i samtliga dokumentationer. 

 

När det gäller uppgift om klagomålsansvarig m.m. framgår det av anmälan att InsureSec gör gällande 

att det finns brister i sju av dokumentationerna. Av 6 kap. 13 § och 7 kap. 1 § FFFS 2005:11 framgår 

det att dokumentationen ska innehålla uppgifter om förfarandet för förmedlarens klagomålshantering, 

vem som är klagomålsansvarig och hur kunden och andra som är berörda av försäkringsförmedlingen 

ska gå tillväga för att framställa klagomål mot förmedlaren samt att dokumentationen också ska 

innehålla uppgift om den vägledning som kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och 

Konsumenternas försäkringsbyrå samt kommunala konsumentvägledningen.  Disciplinnämnden noterar 

att tre av dokumentationerna innehåller vissa uppgifter om förfarandet för förmedlarens 

klagomålshantering och hur kunden och andra som är berörda av försäkringsförmedlingen ska gå 
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tillväga för att framställa klagomål mot förmedlaren (i dokumentationerna saknas dock tydlig uppgift 

om vem som är klagomålsansvarig). Det noteras vidare att det i sju av dokumentationerna finns uppgifter 

om att en konsument även kan få hjälp hos Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala 

konsumentrådgivningen. Disciplinnämndens samlade bedömning är att sju av dokumentationerna inte 

uppfyller gällande krav såvitt avser uppgifter om klagomålsansvarig m.m. 

 

När det gäller uppgifter om möjlighet till tvistelösning framgår det av anmälan att InsureSec gör gällande 

att det finns brister i sju av dokumentationerna. Av 6 kap. 14 § och 7 kap. 1 § FFFS 2005:11 framgår 

det att en försäkringsförmedlare ska informera kunden om möjligheten att få en tvist med förmedlaren 

prövad av Allmänna reklamationsnämnden, och att förmedlaren bör informera kunden om möjligheten 

att få en tvist med förmedlaren prövad av allmän domstol. Disciplinnämnden noterar här att sex av 

dokumentationerna bygger på en mall som innehåller en s.k. kryssruta för ”Allmänna 

reklamationsnämnden”, en kryssruta för ”Allmän domstol” samt en ruta för ”Skiljedomstol”. I dessa sex 

dokumentationer är kryssrutan för ”Allmän domstol” ikryssad i fyra fall, medan kryssrutan för 

”Skiljedomstol” är ikryssad i två av fallen. I de två dokumentationer där kryssrutan för ”Skiljedomstol” 

är ikryssad finns motsvarande uppgift i en bilaga till dokumentationen, och i båda dessa fall synes 

kunden vara konsument. Ingen av de sex dokumentationerna som bygger på samma mall innehåller 

alltså uppgift om möjligheten att få en tvist med förmedlaren prövad av Allmänna 

reklamationsnämnden. I den sjunde dokumentationen finns uppgift om möjlighet att få en tvist med 

förmedlaren prövad av Allmänna reklamationsnämnden under rubriken ”Klagomålshantering” i den 

bilagda ”Förköpsinformationen” (som dock i sig bl.a. saknar en hel sida). I den åttonde dokumentationen 

saknas uppgift om möjlighet att få en tvist med förmedlaren prövad av Allmänna reklamationsnämnden. 

Disciplinnämndens bedömning är att utredningen visar att sju av dokumentationerna inte uppfyller 

gällande krav såvitt avser uppgifter om möjlighet till tvistelösning. 

 

När det slutligen gäller uppgifter om ansvarsförsäkringsgivare och omfattningen av 

ansvarsförsäkringen framgår det av anmälan att InsureSec gör gällande att uppgifterna är felaktiga i sju 

av dokumentationerna och InsureSec nämner i sin anmälan att det i två av dokumentationerna anges tre 

olika ansvarsförsäkringsgivare i samma dokumentation. Av 6 kap. 12 § och 7 kap. 1 § FFFS 2005:11 

framgår det att en försäkringsförmedlare ska informera kunden om vilken försäkringsgivare som har 

meddelat ansvarsförsäkringen, kontaktuppgifter till försäkringsgivaren, att den skadelidande får rikta 

krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån han eller hon inte har fått ersättning av den 

försäkrade och den tid inom vilken ett sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren samt den 

högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador under ett år. Av de allmänna 

råden framgår det att en försäkringsförmedlare som utövar fondandelsförmedling eller lämnar 
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investeringsrådgivning om fondandelar bör lämna motsvarande information när det gäller 

ansvarsförsäkringen för denna verksamhet. 

 

Disciplinnämndens bedömning är att utredningen visar att uppgifter om ansvarsförsäkring helt saknas i 

två av dokumentationerna, samtidigt som det dock noteras att det uppenbarligen saknas en sida i bilagan 

till den ena av dessa dokumentationer. Disciplinnämnden noterar vidare att ansvarsförsäkringsgivare när 

det gäller försäkringsförmedlingen uppges vara Länsförsäkringar i tre av dokumentationerna och att det 

i två av dessa fall anges att högsta beloppet per skada är ”en miljon euro” medan den högsta ersättning 

som sammanlagt kan betalas ut är ”0”. I det tredje fallet anges att högsta belopp per skada är ”en miljon 

euro” och att den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut är ”1120200”. I två av 

dokumentationerna anges det i ”Rådgivardokumentationen” att ansvarsförsäkringsgivare när det gäller 

försäkringsförmedlingen är AIG och att högsta belopp per skada är ”1120 200 Euro” och att den högsta 

ersättning som sammanlagt kan betalas ut är ”6721200 Euro”, samtidigt som det i bilagorna till 

respektive dokumentation anges att If är ansvarsförsäkringsgivare när det gäller 

försäkringsförmedlingen och att högsta belopp per skada är ”1120000 euro” och att den högsta ersättning 

som sammanlagt kan betalas ut är ”6721200 euro”. I en av dokumentationerna anges det att 

ansvarsförsäkringsgivaren när det gäller försäkringsförmedlingen är AIG och att högsta beloppet per 

skada är ”en miljon euro” medan den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut är ”10 000 000”.  

 

I en av dokumentationerna anges det att ansvarsförsäkringsgivare när det gäller fondandelsförmedlingen 

är Länsförsäkringar och att den högsta ersättning som kan betalas ut per skada är ”1 MSEK och 5 MSEK 

per försäkringsår”. I en av dokumentationerna anges det att ansvarsförsäkringsgivare när det gäller 

fondandelsförmedlingen är AIG och att den högsta ersättning som kan betalas ut per skada är ”1 MSEK 

och 5 MSEK per försäkringsår”. I två av dokumentationerna anges det ingen ansvarsförsäkringsgivare 

när det gäller fondandelsförmedling i ”Rådgivardokumentationen” samtidigt som det i bilagan till 

respektive dokumentation anges att ansvarsförsäkringsgivare när det gäller fondandelsförmedlingen är 

Länsförsäkringar och att ”den högsta ersättning som kan betalas ut är 1120 000 euro och 6721200 euro 

per försäkringsperiod (1 år)”.  

 

Uppgifter om att den skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren finns – 

såvitt avser ansvarsförsäkringen för försäkringsförmedling – i sex av dokumentationerna. 

Kontaktuppgifter till ansvarsförsäkringsgivaren finns i sex av dokumentationerna, men avser ”fel” 

ansvarsförsäkringsgivare i två fall och i två andra fall får dokumentationen förstås på det sättet att det 

sker en hänvisning till Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm.   

 



Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd  
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 

Bilaga 6 
 

10(11) 
 

Disciplinnämndens samlade bedömning är att de dokumenterade uppgifterna är motsägelsefulla och i 

de flesta fall knappast till någon hjälp för kunderna samt att ett flertal av dokumentationerna inte 

uppfyller gällande krav såvitt avser uppgifterna om ansvarsförsäkringsgivare och omfattningen av 

ansvarsförsäkringen. 

 

Bedömning 

Som framgått ovan anser Disciplinnämnden att de granskade dokumentationerna innehåller ett 

förhållandevis stort antal brister av olika slag. De olika bristerna finns i dokumentationer som har 

upprättats vid olika tillfällen under en tidsperiod som sträcker sig över nästan ett år, dvs. under en lång 

tidsperiod. Vissa av bristerna är av särskilt allvarligt slag, medan andra brister får anses vara av allvarligt 

eller mindre allvarligt slag. Disciplinnämndens bedömning är att bristerna sammantaget måste anses 

utgöra ett allvarligt åsidosättande av god försäkringsförmedlingssed, men att den disciplinära åtgärden 

i detta fall kan stanna vid en erinran eftersom Förmedlaren genom sina yttranden visat att Förmedlaren 

insett behovet av förändringar av verksamheten i syfte att säkerställa regelefterlevnad och att 

försäkringsförmedlarföretaget i maj 2017 på egen begäran ändrade bolagets tillstånd att bedriva 

försäkringsförmedlingsverksamhet från ett tillstånd som omfattade samtliga skadeförsäkringsklasser 

(direkt) och samtliga livförsäkringsklasser (direkt) till ett tillstånd som endast avser samtliga 

skadeförsäkringsklasser (direkt).  

 

Vid valet av påföljd anser Disciplinnämnden att hänsyn inte kan tas till den omständigheten att de flesta 

av Förmedlarens misstag har gjorts under en tid då Förmedlaren varit långvarigt sjuk eftersom en 

försäkringsförmedlare som väljer att fortsätta med sin förmedlingsverksamhet under en tid då han eller 

hon är långvarigt sjuk måste ha rutiner för hur förmedlingsverksamheten ska fortsätta bedrivas i enlighet 

med gällande regler (kontinuitetsplanering).  

 

Beslut 

Förmedlaren tilldelas en erinran. 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd 
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Per Johan Eckerberg 

Ordförande  

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Per Johan Eckerberg, ordförande, Malin Björkmo, 

Dan Öwerström, Jan-Mikael Bexhed, Patric Thomsson (referent) och Fredric Korling. Enhälligt. 

Föredragande har varit jur.kand. Henning Holmberg. 
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Dnr 2017-7 
2017-10-26 
 
 
 

 

BESLUT 2017:7 

Bakgrund 

Ärendet 

En Anmälare (”Anmälaren”) har i anmälan av den 31 maj 2017 vänt sig till 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en begäran om 

disciplinär åtgärd mot ett Försäkringsförmedlarföretag (”Försäkringsförmedlarföretaget”) och en 

Försäkringsförmedlare (”Förmedlaren”). 
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Anmälan 

På förslag från Förmedlaren investerade Anmälaren år 2007 i Familjeföretagens Pensionsstiftelse (FFP). 

Anmälaren menar att Förmedlaren i samband med detta handlade på ett sätt som inte är förenligt med 

god försäkringsförmedlingssed, bl.a. fick Anmälaren felaktig information avseende avgifter. 

Yttranden från parterna till Disciplinnämnden 

Försäkringsförmedlarföretaget har i yttrande till Disciplinnämnden den 13 september 2017 bl.a. anfört 

att den aktuella förmedlingen ägde rum 2007, innan InsureSec AB bildades och 

Försäkringsförmedlarföretaget och Förmedlaren registrerade sig. 

Anmälaren har bl.a. genmält att det bör sakna betydelse för Disciplinnämndens möjlighet att besluta om 

en disciplinär åtgärd när en nu registrerad försäkringsförmedlare genomförde en enskild förmedling. 

Disciplinnämndens bedömning 

Den aktuella förmedlingen ägde rum innan Försäkringsförmedlarföretaget och Förmedlaren 

registrerades hos InsureSec AB. Disciplinnämnden kan inte lägga omständigheter som inträffat före 

registreringen till grund för en disciplinåtgärd. Begäran om disciplinär åtgärd ska därför avvisas. 

Beslut 

Disciplinnämnden avvisar Anmälarens begäran om disciplinär åtgärd. 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd 

 

Malin Björkmo 

Ordförande  

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Malin Björkmo (ordförande och referent), 

Dan Öwerström och Jan-Mikael Bexhed. Enhälligt. Föredragande har varit jur.kand. Henning 

Holmberg. 
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Dnr 2017-2, 2017-3 
2017-10-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 2017:8 

Bakgrund 

Ärendet 

En Anmälare (”Anmälaren”) har i anmälan till Disciplinnämnden av den 31 januari 2017 begärt att 

nämnden beslutar om disciplinär åtgärd mot en registrerad Försäkringsförmedlare (”Förmedlaren”) och 

mot ett Försäkringsförmedlarföretag (”Försäkringsförmedlarföretaget”). 
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Anmälan 

Anmälaren har påstått att Förmedlarens råd och dåd varit grovt felaktiga samt att 

Försäkringsförmedlarföretaget har brustit i sin klagomålshantering. 

 

Förmedlarens inställning 

Förmedlaren har i yttrande till Disciplinnämnden bestridit Anmälarens påståenden samt anfört att 

Anmälaren inte har lidit någon skada. 

 

Disciplinnämndens bedömning 

Tillämpliga regler 

Förmedlaren registrerades hos InsureSec AB och accepterade Avtal mellan försäkringsförmedlare som 

är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och 

InsureSec AB (Avtalet) den 2 april 2015. 

Enligt punkt 7.1 och 7.2 i Avtalet - och för tiden från och med den 7 januari 2016 enligt punkt 2.1 i 

Avtal mellan försäkringsförmedlare och InsureSec AB (Förmedlaravtalet) jämte punkt 3.1 och 3.2 i 

InsureSecs Regelverk för förmedlare samt företag (Regelverket) - har han åtagit sig att följa de lagar 

och andra författningar som gäller för verksamheten eller som i övrigt är relevanta för 

försäkringsförmedlare, samt följa god försäkringsförmedlingssed. 

Disciplinnämndens skäl 

Den aktuella förmedlingen ägde rum innan Förmedlaren registrerades hos InsureSec AB. 

Disciplinnämnden kan inte lägga omständigheter som inträffat före registreringen till grund för en 

disciplinåtgärd. Däremot kan ett handlande som skett innan registrering ingå i en samlad bedömning 

som innefattar handlingar begångna under den tid som förmedlaren varit registrerad. Några sådana 

handlingar har inte skett i detta ärende eftersom Anmälaren sade upp uppdraget innan Förmedlaren 

registrerades hos InsureSec. Ansökan om disciplinär åtgärd ska därför avvisas.  

Försäkringsförmedlarföretaget har i juni 2017 utträtt ur InsureSecs register. Mot den bakgrunden finner 

Disciplinnämnden att ärendet avseende Försäkringsförmedlarföretaget ska avskrivas. 
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Beslut 

1. Disciplinnämnden avvisar Anmälarens ansökan om disciplinär åtgärd mot Förmedlaren (dnr 

2017:2). 

2. Disciplinnämnden avskriver ärendet gällande Anmälarens ansökan om disciplinär åtgärd mot 

Försäkringsförmedlarföretaget (dnr 2017:3). 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd 

Per Johan Eckerberg 

Ordförande 

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Per Johan Eckerberg, ordförande, Dan Öwerström 

(referent), Malin Björkmo och Jan-Mikael Bexhed. Föredragande har varit jur.kand. Henning Holmberg. 
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Finansdepartementet Stockholm 2017-08-09 
Finansmarknadsavdelningen 
Departementssekreterare Peter Sjöberg 
Regeringskansliet     
103 33 Stockholm 

Finansdepartementets promemoria DS 2017/17 – ang. begreppet god 
försäkringsdistributionsstandard 

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) är ett till InsureSec AB 
(InsureSec) knutet, av försäkringsbranschen finansierat, organ. InsureSec är ett institut för 
självreglering bildat av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de 
marknadsledande livförsäkringsbolagen. Nära 2 000 försäkringsförmedlare har ingått individuella 
avtal med InsureSec och därmed förbundit sig att följa InsureSecs regelverk, däribland god 
försäkringsförmedlingssed, samt Disciplinnämndens uttalanden och beslut i disciplinärenden.    

Många försäkringsföretag vill att endast förmedlare licensierade av InsureSec ska förmedla deras 
försäkringar. En uteslutning av en förmedlare till följd av Disciplinnämndens beslut kan innebära att 
försäkringsförmedlaren inte får förnya sin ansvarsförsäkring eller teckna en ny ansvarsförsäkring. 
Den praxis som utvecklas av Disciplinnämnden i disciplinärenden har alltså stor betydelse för såväl 
förmedlare, försäkringsföretag som kunder till dessa. Härtill kommer att Disciplinnämnden gör 
vägledande uttalanden, och lämnar förhandsbesked, om tolkning av god försäkringsförmedlingssed.  

Disciplinnämnden anser att begreppet ”god försäkringsförmedlingssed”, i det lagstiftningsärende 
som finansdepartementets promemoria Ds 2017/17 (”Promemorian”) avser, borde ändras till 
”god försäkringsdistributionssed”, inte till ”god förssäkringsdistributionsstandard”. Grunderna 
härför är följande. 
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Disciplinnämnden vill inledningsvis instämma i vad som anförs i Promemorian om att det 
finns goda skäl att i det nya regelverket avseende försäkringsdistribution bibehålla en 
flexibilitet i regelverket avseende de grundläggande kraven på försäkringsdistributörers 
verksamhet. I bifogade brev från Disciplinnämnden till finansdepartementet den 21 december 
2016 har Disciplinnämnden framhållit betydelsen av att lagstiftningen kompletteras av god 
försäkringsförmedlingssed för att bl.a. möjliggöra förändring och anpassning av övergripande 
normer över tiden och till olika typer av förmedlare.  

I Promemorian anges att syftet med förslaget om övergång från god 
försäkringsförmedlingssed till god försäkringsdistributionsstandard är att tydliggöra ett krav 
på att försäkringsdistributörer ska hålla en kvalitativt tillfredsställande standard i sin 
verksamhet. Disciplinnämnden anser inte att detta syfte uppnås genom förslaget. Enligt 
Disciplinnämndens mening följer detta nämligen redan av att den sed som förmedlare ska 
tillämpa, ska vara ”god”.  Disciplinnämndens uppfattning är således att kravet på ”en 
kvalitativt tillfredsställande standard” inte kommer till ”tydligare uttryck” genom den 
föreslagna ändringen från ”sed” till ”standard”. Tvärtom, medan begreppet god 
försäkringsförmedlingssed enligt tidigare förarbeten (prop. 2004/05:133) ska spegla såväl 
utvecklingen i branschen som synen hos branschorgan och berörda myndigheter, och därmed 
ge utrymme för en medveten kvalitetsutveckling, ska god försäkringsdistributionsstandard 
enligt Promemorian endast anses föreligga om den står i överensstämmelse med en faktiskt 
förekommande praxis hos en representativ krets av försäkringsdistributörer.  

Det föreslagna motivuttalandet i Promemorian om att ”denna standard ska stå i 
överensstämmelse med en faktiskt förekommande praxis”, innebär enligt Disciplinnämndens 
mening en risk över tid för att en befintlig ordning befästs, som inte uppfyller önskade 
kvalitetskrav eller inte leder till en önskvärd utveckling av kvaliteten; I samma stund som 
någon i sin verksamhet företar sig något nytt, för vilket praxis saknas, kommer denne att bryta 
mot standardkravet, och detta oavsett om verksamhetsförändringen i övrigt är kvalitativt 
tillfredsställande eller inte. Enligt Disciplinnämndens uppfattning skulle en sådan ordning 
vara till nackdel för försäkringstagarna, hämma den fria konkurrensen på marknaden och 
skada allmänhetens förtroende för försäkringsförmedlingsbranschen.  

Regeringen ansåg i prop. 2004/05:133 s.98 f. att en fördel med begreppet god 
försäkringsförmedlingssed är att det är ”ett dynamiskt begrepp som ändras över tiden. Dess 
innebörd får bero av utvecklingen i branschen, branschorganens riktlinjer och 
rekommendationer till sina medlemmar, överenskommelser mellan branschorgan och berörda 
myndigheter, allmänna råd från berörda myndigheter samt avgöranden hos 
Finansinspektionen, domstolar samt organ för utomrättslig tvistlösning.” Eftersom den 
föreslagna standarden, till skillnad från den nuvarande seden, måste ”stå i överensstämmelse 
med en faktiskt förekommande praxis”, finns en risk för att det arbete som idag bedrivs i 
branschorgan såsom Disciplinnämnden, som aktivt verkar för god försäkringsförmedlingssed 
genom uttalanden, förhandsbesked och ställningstaganden till disciplinfrågor, inte längre 
kommer att ha den betydelse för normgivningen som det har haft genom kravet på god 
försäkringsförmedlingssed. Detsamma gäller olika beslut och uttalanden från exempelvis 
Finansinspektionen. Det är Disciplinnämndens uppfattning att risken därmed är stor att det 
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syfte som anges i Promorian inte uppnås, och att kvalitetsnivån i stället kan komma att 
försämras jämfört med om det nuvarande kravet på god sed behålls.   

I Promemorian anges att ”god försäkringsstandard” har utgjort en förebild för förslaget. 
Disciplinnämnden vill därför framhålla att införandet av kravet på god försäkringsstandard 
utgjorde en av flera åtgärder med det övergripande syftet att skapa ”förbättrade incitament för 
nya aktörer att etablera sig på försäkringsområdet och att utveckla olika slag av 
försäkringsprodukter” i samband med att den s.k. skälighetsprincipen avskaffades.1 Kravet på 
god försäkringsstandard begränsades därför på ett sätt som innebar att det inte skulle hämma 
en fri produktutveckling. Av förarbetena framgår vidare att önskan om ett ”klarare utrymme 
för anpassning av verksamhet med internationell anknytning” utgjorde det avgörande skälet 
för övergången från god försäkringssed till god försäkringsstandard.2 Användningen av 
begreppet ”standard” är därigenom unikt för försäkringsrörelselagen. Det avviker från all 
annan svensk reglering av motsvarande frågeställningar. Således tillämpar till exempel 
Bokföringsnämnden god redovisningssed, Ekonomistyrningsverket god internrevisions- och 
internrevisorssed, Centrala etikprövningsnämnden och Vetenskapsrådet god forskningssed, 
Aktiemarknadsnämnden god sed på aktiemarknaden osv. Disciplinnämnden förmodar att 
dessa och andra myndigheter och organisationer, anser att kravet på god sed ger ett tydligt 
uttryck för att de avsedda verksamheterna ska hålla en kvalitativt tillfredsställande standard. 
Mot denna bakgrund förefaller det även tydligare i förhållande till de försäkringsdistributörer 
som är försäkringsföretag, att deras förpliktelser som försäkringsdistributörer ska uppfylla god 
försäkringsdistributionssed, inte en standard som riskerar att förväxlas med det unika, på 
andra grunder motiverade, kravet på god försäkringsstandard.     

Sammantaget anser Disciplinnämnden att den föreslagna övergången från ”god 
försäkringsförmedlingssed” till ”god försäkringsdistributionsstandard” inte innebär något 
”förtydligande” av kraven på kvalitet och att det dessutom finns en risk för att uttalandet i 
Promemorian om avsikten med begreppet god försäkringsdistributionsstandard, kan komma 
att försvåra eller t.o.m. hindra en framtida utveckling av nuvarande praxis till förmån för 
kunder och marknad. Till undvikande av missförstånd föreslår Disciplinnämnden därför i 
första hand att finansdepartementet avstår från att introducera begreppet god 
försäkringsdistributionsstandard och istället använder begreppet god 
försäkringsdistributionssed. I andra hand föreslår Disciplinnämnden att finansdepartementet i 
motiven tydligare klarlägger att kravet på överensstämmelse med en faktiskt förekommande 
praxis inte innebär att god försäkringsdistributionsstandard ska vara ett statiskt begrepp utan 
fortsatt, såsom regeringen klarlade vid införandet av kravet på god försäkringsförmedlingssed, 
”ett dynamiskt begrepp som ändras över tiden” och vars innebörd ”får bero av utvecklingen i 
branschen, branschorganens riktlinjer och rekommendationer till sina medlemmar, 
överenskommelser mellan branschorgan och berörda myndigheter, allmänna råd från 

                                                      
1 Se prop. 1998/99:87 s. 169. 
2 ”Därmed medges utrymme för svenska bolag att anpassa sin utlandsverksamhet till förhållanden i detta land. 
Utländska bolags verksamhet kan också uppfylla god försäkringsstandard även om den inte bedrivs här på 
samma sätt som svenska försäkringsgivare”, prop. 1998/99:87 s. 180. 
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berörda myndigheter samt avgöranden hos Finansinspektionen, domstolar samt organ för 
utomrättslig tvistlösning”.3 

Vänliga hälsningar, 
 
Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd 
 
 
 
 
 
 
Per Johan Eckerberg, ordförande 
 
Beslut om avfattningen av detta brev har fattats av ledamöterna Per Johan Eckerberg, Malin 
Björkmo, Jan-Mikael Bexhed, Fredric Korling, Patric Thomsson och Dan Öwerström. 

 
Bilaga 
Brev från Disciplinnämnden till finansdepartementet den 21 december 2016 
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