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Synpunkter på utkast till lagrådsremiss Ny försäkringsavtalslag
Svenska försäkringsmäklares förening, Sfm, har givit tillfälle att lämna synpunkter på ett utkast till lagrådsremiss Ny försäkringsavtalslag. Denna skrivelse innehåller synpunkter på
avsnitten som rör individuell konsumentförsäkring oh företagsförsäkring
Sfm lämnar följande synpunkter.

Individuell konsumentförsäkring
6.1.3 Försäkringsmäklarens ansvar för att information lämnas
Redan idag har såsom påpekas, försäkringsmäklaren en skyldighet att vidarebefordra information från försäkringsgivaren till uppdragsgivaren enligt konusmentförsäkringslagen. Ändringen avser endast en anpassning till de informationskrav som kommer att föreligga i den
nya försäkringsavtalslagen, men Sfm vill dock lyfta fram ett problem som tydliggjorts för
mäklare på senare tid. På s 149 i lagsrådsremissen framgår att försäkringsbolaget inte har
något ansvar gentemot kunden för underlåten information när mäklaren mottagit informationen. Vidare kan man läsa att för att ansvaret ska gå över på mäklaren så skall denne ha fått
del av all information som han/hon behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet.
Vad gäller om mäklaren inte erhållit fullständig information. Ansvarar mäklaren bara för den
information han/hon erhållit? Ansvarar försäkringsbolaget fullt ut om viss av informationen
är felaktig eller om viss information saknas? Kommer mäklaren att anses ansvarig för att
han/hon bort inse att viss information saknas eller varit felaktig? Sfm anser att viss vägledning bör lämnas om vad som kan anses ”måste stå klart för mäklaren”. Skälet till detta är att
mäklaren enligt lag måste ha en hårt reglerad ansvarsförsäkring och det alltid föreligger en
överhängande risk för mäklare att befinnas skadeståndsskyldiga i situationer som kanske inte
skulle medföra ansvar om det inte fanns en försäkring som kunde täcka kostnaden. Detta
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innebär att mäklaren lever i en relativt utsatt tillvaro och då behöver så tydliga handlingsregler som möjligt.
6.2.1 Rätt att teckna försäkring
Skall kontraheringsplikt också gälla andra försäkringar än kombinerade försäkringar?
Sfm vill särskilt betona att vi anser det mycket viktigt att kontraheringsplikt gäller vid konsumentförsäkring överhuvudtaget.

Individuell företagsförsäkring
7.2 Försäkringsavtalet
Sfm anser att det är av största vikt att utreda frågan om möjligheten att införa kontraheringsplikt också i fråga om företagsförsäkring. I anledning av den situation som många företagare
befinner sig i idag finns en stor risk för att företagandet i Sverige påverkas i negativ riktning.
Skälet till detta är att många av Sfm:s medlemmar varnat för att vissa kundföretag idag har
stora svårigheter att teckna företagsförsäkring. Detgäller såväl stora företag som små. Detta
leder på sikt till att företag som idag sysselsätter människor i Sverige kan tvingas lägga ned
sin verksamhet eftersom det får stora följdeffekter om företagen inte kan försäkras.
7.4 Premien
Premiebetalning genom mellanman
I dagsläget föreligger en situation där de stora försäkringsbolagen inom företagsförsäkring
aviserat att de önskar övergå till ett system där mäklaren inte längre kommer att få sin ersättning via provision från försäkringsbolaget trots att detta är det rådande ersättningssystemet i
resten av världen (utom inom Norden där de Nordiska försäkringsbolagen agerar samstämmigt mot mäklarna). För att Sfm skall acceptera ett system där mäklaren skall fakturera sina
kunder för förmedlingen av försäkring anser vi det ofrånkomligt att premien måste betalas via
mäklaren som då administrerar både premie och arvode för att underlätta för kunden. I en
sådan situation måste premien anses betald till försäkringsgivaren när den betalts till mäklaren. Ett sådant system finns redan i dag i vissa länder. Det är enligt Sfm mycket viktigt att
den nya försäkringsavtalslagen reglerar att premien i vissa situationer kan anses betald till
försäkringsgivaren när den är betald till försäkringsmäklaren.
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