
 

  

  

 

   

 
     

   

  

  

  

 

Finansdepartementet                                     

                                                                 Dnr Fi2014/2191 

 

103 33 Stockholm 

  

 

Yttrande; promemoria Stärkt konsumentskydd vid 

försäkringsförmedling (Ds 2014:22) 
 

1. Inledning 

Folksam
1
 yttrar sig härmed över promemorian Stärkt konsumentskydd 

vid försäkringsförmedling (Ds 2014:22) (”Promemorian”). 

 

Folksam har deltagit i Svensk Försäkrings remissarbete och står bakom 

det svar som lämnats. Folksam vill dock särskilt belysa några frågor av 

betydelse för kunderna. 

 

I Promemorian lämnas förslag om nya regler vid förmedling av 

försäkring. Förslagen beskrivs som ett led i regeringens arbete med att 

stärka konsumentskyddet på finansmarknaden.
2
 Syftet med förslagen är 

att sätta kundernas intresse i fokus vid bl.a. rådgivning om försäkringar. 

Folksam konstaterar att förslagen, om de genomförs, kommer att få 

konsekvenser för distributionsmarknaden, aktörerna och inte minst 

kunderna. 

 

2. Provisionsförbud 

I Promemorian föreslås ett provisionsförbud som ett sätt att hantera  

intressekonflikter vid försäkringsförmedling. En försäkringsförmedlare  

ska inte få ta emot och behålla provision eller annan liknande ersättning 

från någon annan än kunden om ersättningen kan motverka att 

förmedlaren förhindrar att kundens intressen påverkas negativt av 

intressekonflikter. 

 

                                                      

 
1
 Folksam ömsesidig livförsäkring bildar koncern med bl.a. KPA Pensionsförsäkringsaktiebolag 

(publ.), KPA Livförsäkringsaktiebolag (publ.), Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ.) och 

Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ.). Folksam ömsesidig sakförsäkring är moderbolag 

till bl.a. Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ.) och Tre Kronor Försäkring AB (publ.). De båda 

koncernerna har samma koncernchef. 
2 http://www.regeringen.se/sb/d/18731/a/242543 
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Förslaget anger inte vilka försäkringar, ersättningsmodeller och 

situationer som kommer att omfattas av ett provisionsförbud utan 

överlåter till Finansinspektionen att precisera förslagets innebörd. 
 

3. Grundläggande ståndpunkter 

Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig sakförsäkring är 

moderbolag i Folksam Liv-koncernen respektive Folksam Sak-koncernen. Båda 

dessa bolag är ömsesidiga försäkringsbolag och ägs av kunderna. Bolagens 

huvudsakliga syfte är att tillgodose kundernas försäkringsbehov. Detta innebär att 

Folksam har särskilt fokus på att nya lagförslag inom försäkringsområdet ska ha 

en positiv påverkan på kunderna. 

 

Folksam är därför positiv till åtgärder som stärker kundskyddet såsom; 

likvärdiga regler för rådgivning inom alla delar av finansmarknaden, 

stärkt lagstiftning vid distribution, transparens och en ökad och effektiv 

tillsyn.  

 

Folksams uppfattning är också att det är viktigt att identifiera, hantera 

samt förhindra att kunder påverkas negativt av intressekonflikter vid 

försäkringsförmedling. Mångfald och konkurrens på 

distributionsmarknaden är dock i grund och botten positiv för kunderna. 

Åtgärder för att hantera intressekonflikter måste därför balanseras mot 

den påverkan åtgärderna kan få på kundernas tillgång till rådgivning. 

 

Folksam anser att kravet på kvaliteten på rådgivningen ska vara densamma oavsett 

distributionsform. Detta skulle kunna ske genom att såväl försäkringsförmedlare 

som anställda på banker och försäkringsbolag omfattas av det nya omarbetade 

försäkringsförmedlardirektivet (”IMD 2”). 

 

4. Synpunkter på förslaget 

Promemorians förslag syftar till att stärka konsumentskyddet inom 

finansmarknaden. Folksam delar uppfattningen att detta är viktigt. En väl 

fungerande finansmarknad med ett tydligt skydd för kunderna är ett centralt 

samhällsintresse. All ny lagstiftning inom försäkringsområdet måste därför 

föregås av noggranna analyser för att säkerställa att kundernas intressen 

tillvaratas.  

 

Enligt Folksams uppfattning är dock det förslag om provisionsförbud 

som lämnas i Promemorian otydligt och i avsaknad av tillräckliga 

konsekvensanalyser. De analyser som redovisas är bristfälliga och 

nämner endast i korthet konsekvenser för berörda företag.
3
 Vad som är 

än mer allvarligt är att analysen av förslagets konsekvenser för kunderna 

                                                      

 
3 Promemorian s.76-77. 
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och deras tillgång till rådgivning är så gott som obefintlig.
4
 Folksam 

anser att detta  är anmärkningsvärt.  

 

5. Slutsatser 

Folksam är positiv till Promemorians syfte att stärka skyddet för kunder 

vid försäkringsförmedling och till att intressekonflikter vid 

försäkringsförmedling hanteras för att säkerställa att kundens intressen 

inte åsidosätts. Folksam avstyrker dock det förslag om provisionsförbud 

som lämnas i Promemorian, eftersom det är ospecifikt och 

konsekvensanalysen i det närmaste är obefintlig. 

 

Ett provisionsförbud riskerar att få stora konsekvenser på 

finansmarknaden. Det riskerar att förstärka större aktörer på bekostnad 

av mindre. Tillgången till rådgivning utanför stora banker och 

försäkringsbolag riskerar att minska. Detta kan få till konsekvens att 

kunderna inte får det försäkringsskydd som de har behov av, med 

exempelvis lägre pensioner som följd. 

  

Folksam anser vidare att förslagets otydlighet och bristfälliga 

konsekvensanalyser gör att det inte går att bedöma om syftet med 

förslaget, att stärka skyddet för kunder vid försäkringsförmedling, kan 

uppnås. 

 

Avslutningsvis är det Folksams förhoppning att lagstiftaren, för att 

säkerställa att kundernas intressen blir väl omhändertagna, hanterar 

förslaget om provisionsförbud i en särskild utredning där utrymme ges 

för noggranna analyser av konsekvenserna för kunderna.  

 

 

Folksam den 26 september 2014 

 

 

 

Jens Henriksson   Susanne Sjödin-Svensson 

Verkställande direktör   Chef Regulatory Affairs 

     0708-316801 

 

 
 

                                                      

 
4 Promemorian s. 78. 


