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Återkoppling rörande förfrågan angående eventuell 

tillståndspliktig försäkringsförmedlingsverksamhet  

Finansinspektionen lämnar följande svar i ärendet Dnr XX-XXXX avseende 

gränsdragningsfrågor vid försäkringsförmedling.   

 

Försäkringsförmedling är ett brett begrepp som hittills inte har definierats så 

tydligt i nuvarande regelverk. Nedan följer ett kortfattat resonemang av några 

av de gränsdragningsproblem som Finansinspektionen anser vara av relevans 

vid bedömningen av bolagets verksamhet. 

 

Försäkringsförmedling är verksamhet som består i att lägga fram, föreslå eller 

för kunds räkning ingå försäkringsavtal, att på annat sätt utföra förberedande 

arbete innan försäkringsavtal ingås eller bistå en kund med ett befintligt 

försäkringsavtal. Undantaget från begreppet försäkringsförmedling är bl.a. 

verksamhet som bara består i att hänvisa en kund vidare eller lämna allmän 

information. En kund kan vara antingen en fysisk person eller en juridisk 

person. Begreppet försäkringsförmedling bör tolkas i ljuset av det 

grundläggande syftet med direktivet, d.v.s. att uppställa höga krav på 

yrkeskvalifikationer för sådana aktörer som spelar en central roll vid köp och 

försäljning av försäkringar. 

 

Utrymmet för att bedriva verksamhet som utgör undantag enligt 1 kap 2 § 

lagen (2005:405) om försäkringsförmedling förefaller vara begränsat. Den som 

vid kontakt med en kund diskuterar särskilda behov av försäkring, specifika 

försäkringslösningar eller val av försäkringsgivare för ett visst behov, för att 

sedan hänvisa till en försäkringsgivare eller förmedlare, omfattas inte av 

undantaget. Detta framgår av förarbetena till lagen. Vidare anges där att den 

som påtar sig en ”mer aktiv roll i kundens val av försäkringsskydd” torde anses 

utöva försäkringsförmedling, eftersom det kräver särskild kunskap och 

kompetens. En ”aktiv roll” kan enligt förarbetena exempelvis vara att tala om 

för en kund att denne har behov av en viss försäkring, eller ge råd om lämplig 

försäkringsgivare. I lagkommentaren har detta tolkats som att den som tar på 

sig en sådan aktiv roll måste, på grund av behovet av kundskydd, uppfylla 

kraven som ställs enligt lag. Försäkringsförmedlingslagen kan således bli 

tillämplig till följd av ett behov av kundskydd. När det uppstår osäkerhet kring 
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huruvida en person utövar försäkringsförmedling eller inte, riskerar det 

kundskydd som lagstiftaren eftersträvat att bli åsidosatt. 

 

Begreppet allmän information är relativt snävt. Finansinspektionen har tidigare 

gjort ställningstagandet att informationslämnande kan betraktas som 

rådgivning, om kunden uppfattar det som att denne varit mottagare för 

rådgivning, om kundens uppfattning kan anses vara befogad och 

informationslämnaren borde ha förstått att kunden uppfattat informationen på 

detta sätt. Ställningstagandet har styrkts bl.a. genom avgörande från domstol 

och Insuresec. 

 

Utan en närmare granskning av hur kundmöten och interna rutiner är 

utformade i bolagets verksamhet är det dock inte möjligt att slutligt bedöma 

huruvida verksamheten omfattas av begreppet försäkringsförmedling. Bolaget 

har ansvaret för att bedöma om verksamheten innebär försäkringsförmedling 

eller inte. Finansinspektionen kan inte lämna några förhandsbesked i 

tillståndsfrågor men finns det fortsatta oklarheter kring detta kan 

Finansinspektionen eventuellt ge ytterligare förtydliganden.  

 

Undersökningen avslutas utan vidare åtgärder.  
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