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Allmänt om IDD



Regelverket fr.o.m. 1 oktober

• Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

• Förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution

• Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om 
försäkringsdistribution

Dessa regler har upphört att gälla: 

• Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

• Förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

• Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2005:11) om försäkringsförmedling

Regler för distribution av tjänstepensionsförsäkringar 
exponerade mot marknadsvolatilitet börjar tillämpas först 
1 oktober 2019.  



Consumer Retail Package

IDD är en del av ett omfattande regelpaket som täcker 

en stor del av de finansiella produkter och tjänster som 

når konsumenter.

Syftet är:

• Att stärka konsumentskyddet oavsett 

distributionskanal

• Att harmonisera regleringen inom EU

• Att underlätta för gränsöverskridande finansiell 

verksamhet



Vad är försäkringsdistribution?

• Att ge råd om eller föreslå försäkringsavtal eller utföra 

annat förberedande arbete innan ett försäkringsavtal 

ingås

• Att ingå ett försäkringsavtal

• Att bistå vid förvaltning eller fullgörande av ett 

försäkringsavtal.

• Gäller också vissa jämförelsefunktioner på 

webbplatser och rangordning av försäkringar



Vilka försäkringar och företag? 

Distribution av alla typer av försäkringar

• både individuellt tecknade och gruppförsäkringar

• både skadeförsäkring och livförsäkring

Alla företag som bedriver försäkringsdistribution

• försäkringsföretag: sak- och livsförsäkringsbolag, 

återförsäkringsbolag

• försäkringsmäklare

• försäkringsförmedlare 

• vissa marknadsaktörer som har försäljning av 

försäkringsprodukter som sidoverksamhet



Grundläggande krav vid försäkringsdistribution 

4 kap 1 § LFD

• En försäkringdistributör ska bedriva sin verksamhet enligt 
god försäkringsdistributionssed och med tillbörlig omsorg
ta tillvara kundens intressen.

• Försäkringsdistributörer ska agera hederligt, opartiskt och 
professionellt i enlighet med sina kunders bästa intresse.

• Rådgivning ska vara anpassad till kundens önskemål och 
behov och de lösningar som rekommenderas ska vara 
lämpliga för kunden.

• Skyldighet att avråda kund från att vidta åtgärder som 
inte kan anses lämpliga med hänsyn till kundens behov, 
ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.



Nyheter

• Kund- och produktinformation

• Process för produktgodkännande

• Rådgivning (kundanpassad)

• Ersättningar och provisioner

• Hantering av intressekonflikter

• Kunskap, kompetens och registerföring

• Särskilda krav för försäkringsbaserede

investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar

• Krav vid korsförsäljning

• Tillsynsreglering (delat ansvar)

• Skärpta sanktionsregler



Kunskap och kompetens 

(anställda)



Kunskap och kompetens

• Kunskap (teori)

• Kompetens (praktik)

• Kunskapstest och uppföljning

• Fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling

Båda allmänna och produktspecifika krav

Försäkringsdistributörens ansvar att säkerställa



Kunskap och kompetens

• Kunskap och kompetens som krävs för att 

driva verksamheten enligt god 

försäkringsdistributionssed och för att med 

tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen

• Ska ligga på en nivå som är lämplig och 

tillräcklig utifrån aktuell befattning och den 

verksamhet och de produkter som 

försäkringsdistributionen består i 



Kunskapskrav

En försäkringsdistributör ska säkerställa att personen har relevant 
kunskap om:

• Lagen om försäkringsdistribution
• Förordningen om försäkringsdistribution
• FFFS 2018:10
• EU-förordningar och riktlinjer
• Interna regler
• De produkter som personen distribuerar eller ansvarar för. 

Dessutom uppställs specifika krav på relevant kunskap om 
skadeförsäkringar, livförsäkringar och försäkrings-baserade 
investeringsprodukter beroende på vilka försäkringar som är 
aktuella för aktuell person. 

Kunskapskrav ska kontrolleras genom kunskapstest (initialt sam t 
uppföljande test minst en gång per år. 



Kompetenskrav

• Lämplig praktisk erfarenhet

• Den praktiska erfarenhetens längd anpassas till de 

försäkringsprodukter som ska distribueras och de 

målgrupper som man riktar sig till. 

• För försäkringsbaserade investeringsprodukter och

pensionsförsäkringar exponerade mot 

marknadsvolatilitet ska den praktiska erfarenheten

motsvara minst sex månaders heltidsarbete



Krav på fortbildning och yrkesutveckling

Tillräcklig kunskap och kompetens upprätthålls genom 

krav på fortbildning och yrkesutveckling 

• Minst 15 timmar per år och person 

• Vid relevanta förändringar avseende regelverk, 

interna regler och produkter ska fortbildning 

genomföras snarast. 

Även om inget uttryckligt behov finns!

I dag: vid behov



Vilka personer omfattas?

• Alla anställda som direkt deltar i distributionen av 

försäkringar

• Exakt vilka som omfattas är inte specificerat

• FI: den som arbetar med distribution av försäkringar 

på ett sådant sätt att denne kan utöva ett direkt 

inflytande över kunden och dennas närmaste chef. 

• FI: även chefer högre upp i en organisation, om dessa 

har ett utpekat ansvar för verksamhet med 

försäkringsdistribution längre ner i organisationen



Insikt och erfarenhet

(styrelse och vd)



Insikt och erfarenhet förutsättning för tillstånd

Tillstånd att bedriva försäkringsdistribution får bara ges om

den som som ska ingå i den juridiska personens ledning eller

vara ersättare för denne:

• inte förekommer i belastningsregister avseende vissa

allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk

brottslighet

• har visat skötsamhet i ekonomiska angelägenheter

• har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen

av en juridisk person som bedriver försäkringsdistribution och

• även i övrigt är lämplig att delta i ledningen. 



FFFS 2018:10 förtydligar insikt och erfarenhet

Insikt och erfarenhet = Kunskap och kompetens

Insikten och erfarenheten ska ligga på en nivå som är 
lämplig och tillräcklig utifrån den verksamhet och de 
produkter som försäkringsdistributionen består i 
(5 kap.1 §)

Samtliga personer som ingår i ledningen ska ha kunskap
eller praktisk erfarenhet för att kunna leda verksamheten
och företaget på ett sunt och ansvarsfullt sätt. 
(5 kap. 3 §)

Minst en person i ledningen ska ha kunskap om regelverk 
som gäller för försäkringsdistributionen, 
försäkringsmarknadens roll och funktion, och de 
försäkringar som distributionen ska avse 
(5 kap. 4-6 §§).



Interna regler och rutiner för kontroll av 

kunskap och kompetens



Rutiner och riktlinjer för intern kontroll och

kompetens

• En försäkringsdistributör ska ha rutiner och riktlinjer för intern kontroll av att den 
och dess anställda uppfyller krav på kunskap, kompetens, fortbildning och 
yrkesutveckling och god vandel (förutsättningar för tillstånd och kontroll av 
anställda och ledning) 

• Försäkringsdistributören ska inrätta, upprätthålla och uppdatera register för 
dokumentation av de åtgärder som den vidtar för att uppfylla ovan.

• Försäkringsdistributören ska utse en eller flera personer som ansvarar för att 
distributören fullgör de skyldigheter som anges ovan. 

• På begäran av FI ska försäkringsdistributören lämna uppgift om namnet på den 
eller de personerna. 



Interna regler för kontroll av kunskap och

kompetens

Styrelsen ska besluta om de interna reglerna.

Distributören ska regelbundet, minst årligen, utvärdera de 

interna reglerna och uppdatera dem om det behövs.



Information till kund



Information till kund

• Allmän information till kund

• Pris- och ersättningsinformation

• Särskilda informationskrav vid korsförsäljning

• Produktfaktablad för sakförsäkring

Ytterligare informationskrav för försäkringsbaserade

investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar. 

Information lämnas som huvudregel på papper men kan även

lämnas på annat varaktigt medium eller webbplats under 

vissa förutsättningar. 



Allmän information till kunden

• Identitet och adress

• Tillsynsmyndigheter (FI och Konsumentverket)

• Information om huruvida rådgivning tillhandahålls

• Information om klagomålshantering och möjlighet att få

tvist prövad i ARN

• Information om försäkringsförmedlarregistret

(Bolagsverket)

• Ansvarsförsäkring och ansvarigt försäkringsbolag

• Information om vem försäkringsförmedlaren företräder

• Kvalificerat innehav

• Information om urvalsprocess som används vid 

rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys



Pris- och ersättningsinformation

• Försäkringsförmedlare ska lämna information om 

vilken form av ersättning som förmedlaren får, vem 

som betalar ersättningen, ersättningens storlek eller –

om detta inte är möjligt – grunderna för hur 

ersättningen bestäms.  

• Sidoverksamma förmedlare ska istället lämna

information om vilken form av ersättning som utgår. 

• Försäkringsföretag ska lämna information om vilken

form av ersättning som företagets anställda får. 



Särskilda informationskrav vid korsförsäljning

Vid korsförsäljning, dvs. när en försäkringsprodukt erbjuds

tillsammans med en annan underordnad produkt som

inte är en försäkring, ska distributören informera kunden

om huruvida det är möjligt att köpa de olika delarna

separat. 

Om detta är möjligt ska distributören ge kunden

information om alla kostnader för dels paketet, dels för

var och en av dess komponenter. 

Kunden ska också få information om hur risk och kostnad

påverkas beroende på om man köper hela paketet eller

bara viss komponent. 



Produktfaktablad för skadeförsäkring

Vid distribution av skadeförsäkringsprodukt till enskild

konsument ska kunden, i god tid innan försäkringsavtal

ingås, få information om produkten genom ett

standardiserat produktfaktablad på papper eller annat

varaktigt medium. 

Produktfaktabladet ska vara upprättat av 

produktutvecklaren. 

Bestämmelser om produktfaktablad finns I 

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1469



Dokumentation



Dokumentationsskyldighet

En försäkringsdistributör ska dokumentera vad som

förekommit vid distributionstillfället och lämna

dokumentationen till kunden. 

Dokumentationen ska avse

• uppgifter om kunden, och

• uppgifter om försäkringsdistributionen. 

Omfattningen av dokumentationen ska anpassas efter

hur komplicerad försäkringsprodukten är. 



Utlämnande av dokumentation och lagring

Distributören ska lämna dokumentationen till kund direkt

vid distributionstillfället eller så snart som möjligt därefter. 

Dokumentationen ska lämnas till kunden på papper om 

kunden begär det och annars annan varaktig form.

Dokumentationen ska lagras på ett säkert sätt och
sparas under en tid på minst ett år efter det att

distributörens åtaganden upphört och den tid inom

vilken anspåk på skadestånd kan göras löpt ut = minst

elva år.



Ersättningar - provisioner



Interna regler för ersättningssystem

En försäkringsdistributör ska ha interna regler för 

ersättningssystem. 

De interna reglerna ska innehålla: 

– tydlig identifiering av de anställda som är sysselsatta inom 

försäkringsdistributionen inklusive de som direkt leder eller 

ansvarar för detta arbete hos distributören

– vilka kriterier som används för att fastställa fast respektive 

rörlig ersättning. 

Styrelsen eller motsvarande ska besluta om de interna reglerna.

Distributören ska regelbundet, minst årligen, utvärdera de 

interna reglerna och uppdatera dem om det behövs.



Krav på ersättningssystem

• Ersättningen får aldrig styra produktvalet 

(jfr. 4 kap 1 § LFD)

• Om rörlig ersättning utgår till anställda ska det finnas 

balans mellan fast och rörlig ersättning så att 

ersättningen inte sätter distributörens intressen framför 

kundens. 

• Rörlig ersättning får inte till övervägande del baseras 

på kvantitativa kriterier.

• Ersättningen ska ta hänsyn till ändamålsenliga 
kvalitativa kriterier



Tredjepartsersättningar

• Förbud mot att ta emot ersättning för distribution från tredje 

man om ersättningen försämrar möjligheten att agera i 

kundens intresse (produktneutralitet)

• Icke-monetära förmåner som försäkringsförmedlaren har 

informerat kunden om och som kan höja kvaliteten på 

tjänsten till kunden undantas från förbudet i vissa fall

Försäkringsbaserade investeringsprodukter:

• inskränkningar både i möjligheten att erbjuda och ta emot 

tredjepartsersättningar

• förbud mot up-frontersättningar

• förbud mot ersättning som är av sådan storlek att den står i

uppenbart missförhållande till de tjänster som utförs



Erfarenheter och 

utmaningar 

i IDD-projekt



Erfarenheter och utmaningar i ett IDD-projekt

• Arbetet med den nya 
kundinformationen (IPID) 
sammanföll med anpassningarna 
mot GDPR

• Hur säkerställa att informationen 
når kunden i de digitala 
distributionskanalerna

• Svårt att formalisera 
behovsanalysen för enkla 
försäkringsprodukter

• Många personer som behöver 
utbildas kontinuerligt ställer krav 
på administration och uppföljning

• Oklarheter kring vad som faller 
under definitionen av cross-selling

• Svårt att definiera för vilka 
förändringar som POG blir 
aktuell

• Utmanande att inrätta ett nytt 
beslutsforum för POG utöver 
befintliga styr- och 
ledningsmekanismer 

• Nya rutiner för uppföljning av 
försäljning utanför målgrupp 
kräver ny typ av data och 
rapportering

• Komplext att synliggöra 
risknivåerna i hela 
produktportföljen



Fortsatt nätverkande?



Nästa möte 

• Nästa möte tisdag 12 februari 2019?

• Förslag till ämnen?



Tack för idag! 
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