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Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter 
om försäkringsdistribution 
 
Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) har beretts tillfälle att ge synpunkter på 
rubricerade remiss. Som representant för 1850 stycken försäkringsförmedlare är frågan om 
ansvarsförsäkring givetvis viktig för SFM. Därför är SFM positiv till att ha blivit involverade 
och lämnat synpunkter under arbetets gång. 
 
De ändringar som föreslås är direkt eller indirekt hänförliga till de skyldigheter EIOPA har 
och den rätt EU-kommissionen får enligt artikel 10.7 i försäkringsdistributionsdirektivet.1 
Den föreslagna indexjusteringen följer den rekommendation som EIOPA lade fram den 30 
juni 2018.2 
 
SFM har genom BIPAR3 redan deltagit i remissarbetet för grundskyddet i ansvarsförsäk-
ringen som regleras genom den delegerade EU-förordningen.4 Som Finansinspektionen 
anger i remisspromemorian är det en återkommande översyn av beloppen var femte år, 
däremot instämmer inte SFM i Finansinspektionens bedömning av förutsebarhet.  
 
Nivån för grundskyddet enligt artikel 10.4 i försäkringsdistributionsdirektivet kan anses vara 
behäftat med tillräcklig förutsebarhet med hänsyn till att detta genomgår lagstiftningspro-
cessen på EU-nivå. Det SFM är angelägen om att lyfta fram är konsekvenserna för den 
svenska försäkringsförmedlarmarknaden. Som regel löper ansvarsförsäkringar med bruten 
årsförnyelse. I de delar Finansinspektionen inför ytterligare regleringar utöver direktiv, EU-
förordning och lagtext, är det angeläget att reglerna innehåller övergångsregler som med-
ger att reglerna gäller från och med nästkommande avtalsperiod. Detta skulle minska kon-
sekvenser i termer av behov av oförutsedd uppdatering och omförhandling av villkoren. 
Med hänsyn till att de särskilda belopp som Finansinspektionen infört i Sverige, sker med 

 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om 

försäkringsdistribution. 
2 Final Report on Public Consultation Paper 18/001 on the proposal for Regulatory Technical Standards ad-

apting the base euro amounts for professional indemnity insurance and for financial capacity of intermediaries 

under the Insurance Distribution Directive 
3 BIPAR - European Federation of Insurance Intermediaries 
4 Artikel 1 och artikel 2, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1935 om ändring av Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att justera basbeloppen i 
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stöd av att försäkringsdistributionsdirektivet är ett minimiharmoniseringsdirektiv, borde det 
vara möjligt med en övergångsperiod i dessa delar. 
 
SFM vill avslutningsvis lyfta fram att det framstår som mindre önskvärt att den svenska 
ansvarsförsäkringens omfattning och kundskydd är behäftad med en valutarisk i euro.  
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