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Fråga om tolkningen av en bestämmelse i FFFS 2005:11 
 
 
Inledning 
 
Bland annat i ljuset av ikraftträdandet av den allmänna dataskyddsförordningen önskar SFM få FI:s 
uppfattning om tolkningen av en bestämmelse i FI:s föreskrifter (FFFS 2005:11) och allmänna råd om 
försäkringsförmedling.  
 
SFM:s frågor rör de bestämmelser som reglerar tiden för vilken en förmedlare ska spara sådan 
dokumentation som upprättats med stöd av 6 kap. 6 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling 
(”LFF”). Frågorna utvecklas i det följande.  
 
 
Rättsliga förutsättningar  
 
Av 6 kap. 6 § LFF framgår att en försäkringsförmedlare ska dokumentera vad som förekommit vid 
förmedlingstillfället och lämna dokumentationen till kunden. 
 
I 7 kap. FFFS 2005:11 utvecklas försäkringsförmedlarnas dokumentationsplikt. 
  
Av 7 kap. 8 § FFFS 2005:11 följer att ”Den [dokumentationen] ska sparas så länge som det behövs 
med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras”. 
 
Av 5 kap. 8 § andra stycket LFF följer att ”Den som vill göra anspråk på skadestånd enligt 7 § skall un-
derrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid från det att han eller hon märkt eller borde 
ha märkt att skada uppkommit. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstill-
fället”.  
 
Utveckling av frågan 
 
Mot bakgrund av ovan och då särskilt av 5 kap. 8 § andra stycket LFF samt 7 kap. 8 § FFFS 2005:11 
framgår att bedömningen av hur länge en dokumentation ska sparas ska göras med beaktande av två 
omständigheter; tiden för vilken anspråk om skadestånd kan framställas och försäkringstiden. 
 
Tiden för vilken anspråk om skadestånd kan framställas, det vill säga maximalt tio år från förmed-
lingstillfället, skulle kunna betraktas som en huvudregel vid bedömningen av hur länge dokumentat-
ion ska sparas. I de fall det är motiverat utifrån försäkringstiden så tolkar SFM bestämmelsen som att 
huvudregeln skulle kunna frångås. Oaktat om FI delar denna bedömning, har SFM ett antal frågor: 
 
1. För de fall där försäkringstiden är kortare än tio år; anser FI att 7 kap. 8 § FFFS 2005:11 ska tolkas 
som att förmedlaren ska spara dokumentationen kortare tid än tio år? 
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2. Motsvarande fråga uppkommer för det motsatta förhållandet, det vill säga ska dokumentationen 
sparas längre än tio år om försäkringstiden för den förmedlade försäkringen överstiger tio år?  
 
3. Om fråga 1 eller 2 besvaras jakande så vill SFM veta hur länge en förmedlare ska spara doku-
mentation som upprättats vid förmedlingen av försäkringar där försäkringstiden understiger eller 
överstiger en försäkringstid om tio år.  
 
I samband med att FI besvarar fråga 3 anser SFM att det är viktigt att ha i åtanke att vissa försäk-
ringsavtal, till exempel pensionsförsäkringar, kan löpa under mycket lång tid. För en person som vid 
25 års ålder tecknar en pensionsförsäkring med livsvarig utbetalning kan försäkringstiden uppgå till 
63 år beräknat utifrån den förväntade livslängden år 2060.  
 
FI bör vidare särskilt beakta de kostnader som är förknippade med en omfattande plikt att spara 
dokumentation, men också vad det kan innebära för skyddet av den personliga integriteten.  
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