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E - Vissa ersättningsfrågor 

Hur betraktar och hanterar branschen samfakturering av försäkringspremie och För-
säkringsförmedlarens ersättning? 

Inom branschen finns det en etablerad praxis av att försäkringsbolagen, vid fakturering av 
premien för skadeförsäkringar, även fakturerar den ersättning kunden betalar för distribut-
ionen. Detta sker oavsett om distributionen går via försäkringsbolaget eller en försäkrings-
förmedlare. För det fall att distribution sker via en försäkringsförmedlare, vidareförmedlar 
försäkringsbolagen den del av premien som avser den avtalsenliga ersättningen mellan 
kunden och försäkringsförmedlaren.  
Informationen om vidareförmedlat arvode till förmedlaren framgår som regel på premiefak-
turan. 
 
 
Följande bestämmelser får anses ha relevans för denna typ av ersättning: 
 
Villkor för försäkringsförmedlares rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys 
4 kap 2 § Om en försäkringsförmedlare har informerat kunden enligt 5 kap. 6 § första styck-
et 1 om att den tillhandahåller rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, ska 
förmedlaren lämna rådgivningen efter en analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal 
på marknaden, vilka ska vara tillräckligt diversifierade med avseende på typ och produktle-
verantörer för att säkerställa att kundens mål på lämpligt sätt kan tillgodoses. 
 
En analys enligt första stycket får inte omfatta försäkringsprodukter som helt eller delvis ut-
vecklats av försäkringsförmedlaren själv, av företag som försäkringsförmedlaren har nära 
förbindelser med eller av andra företag som förmedlaren har ett sådant rättsligt eller eko-
nomiskt förhållande till att det finns risk för att rådgivningen inte grundar sig på en opartisk 
och personlig analys. 
 
Ersättningar från någon annan än kunden 
3 § En försäkringsdistributör får inte ta emot ersättning i samband med försäkringsdistribut-
ionen från någon annan än kunden, om ersättningen kan motverka att distributören uppfyll-
ler kraven i 1 §. 
 
För en försäkringsförmedlare som lämnar rådgivning om försäkring grundad på en opartisk 
och personlig analys enligt 2 § gäller utöver första stycket även att förmedlaren inte får ta 
emot och behålla ersättning i samband med försäkringsdistributionen från någon annan än 
kunden. 
 
Andra stycket gäller inte mindre icke-monetära förmåner som försäkringsförmedlaren har 
informerat kunden om och som kan höja kvaliteten på tjänsten till kunden och som är av en 
sådan omfattning och art att de inte kan anses hindra förmedlaren från att uppfylla sina 
skyldigheter enligt 1 §. 
 
Informationskrav och prövning av kundens krav och behov  
5 kap. 6 § En försäkringsförmedlare ska i god tid innan ett försäkringsavtal ingås lämna in-
formation till kunden om huruvida förmedlaren 
 

1. lämnar rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys, 

2. genom avtal är förpliktad att distribuera försäkringar uteslutande för ett eller flera för-

säkringsföretags räkning, och 
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3. distribuerar försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag i annat fall än som avses 

i 1 och 2. 

Försäkringsförmedlaren ska, i de fall som avses i första stycket 2 och 3, även ange namnet 
på försäkringsföretaget eller försäkringsföretagen. 
 
5 kap. 7 § En försäkringsförmedlare ska i god tid innan ett försäkringsavtal ingås lämna in-
formation till kunden om vilken form av ersättning som förmedlaren får för försäkringsavta-
let, vem som betalar ersättningen och storleken på ersättningen eller, om detta inte är möj-
ligt, grunderna för hur ersättningen bestäms. 
 
5 kap. 9 § Ett försäkringsföretag ska i god tid innan ett försäkringsavtal ingås lämna inform-
ation till kunden om vilken form av ersättning som företagets anställda får för försäkringsav-
talet. 
 
5 kap. 10 § Information som avses i 1–9 §§ ska lämnas till kunden även vid förnyelse eller 
ändring av försäkringsavtalet, om det behövs. 
 
SFM:s vägledning: 

 

• Med hänsyn till lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution bör utgångspunkten för 

denna form av hantering av kundens arvode vara att: 

o Det framgår av uppdraget mellan kund och försäkringsförmedlaren att arvodet ska 

samfaktureras med premien av försäkringsbolaget. 

o Oavsett om fakturan skickas direkt från försäkringsbolaget eller förmedlas via för-

säkringsförmedlaren till kunden, bör det finnas en tydlig överenskommelse att för-

säkringsbolaget ska fakturera arvodet för försäkringsförmedlarens räkning och se-

dan betala ut det till försäkringsförmedlaren. Detta följer av att förmedlaren har in-

formationsansvaret enligt 5 kap. 7 §.  

o Särskild hänsyn tas till intressekonfliktshantering ifall arvodet skiljer sig väsentligt 

åt mellan olika försäkringsbolag. En relevant faktor i sammanhanget är om kunden 

själv tydligt föredrar produkten från ett visst bolag. I så fall är det då viktigt att in-

formera kunden och dokumentera vilka konsekvenser som kundens önskemål får 

för kunden. Exempel på situation som bör hanteras är om premie och arvode är 

högre för försäkringsprodukt A medan försäkringsprodukt B ger samma kvalitet i 

försäkringsskyddet till lägre premie och arvode. Det är viktigt att kunden får tydlig 

information om detta förhållande. Ett exempel på lämplig hantering i sådana fall är i 

allmänhet att distribuera produkt B. Förmedlaren kan även exempelvis justera er-

sättningen mellan produkterna som ett led i hanteringen. Det är naturligtvis flera 

kvalitativa faktorer som bör ingå i avvägningen i mer komplicerade lösningar 

såsom; försäkringsbolagets finansiella ställning, skadehistorik, försäkringsbolagets 

servicenivå med mera.  

o Information om ersättning ges till kund senast innan denna betalar premiefakturan. 

Vid förnyelse gäller alltjämt den underliggande överenskommelsen enligt upp-

dragsavtalet med kund. Lämnas information på fakturan eller separat i samband 

med fakturan, bör utskick ske i god tid innan förfallodatum. Försäkringsavtalet blir 

gällande i och med att informationen går ut tillsammans med en bekräftelse till 

kunden att försäkringsgivaren har accepterat att stå, vilket då utgör riktmärket för ”i 

god tid innan ett försäkringsavtal ingås”.  

o Informationen från förmedlaren om ersättningen, oavsett hur den kommuniceras, 

ska innehålla vilken form av ersättning som förmedlaren får för försäkringsavtalet 
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(arvode), vem som betalar ersättningen (kunden) och storleken på ersättningen 

(antal kronor). 

o Det är lämpligt att information om ersättningen framgår även vid förnyelse och änd-

ring men informationsgivning är huvudsak relevant om ersättningen förändrats från 

tidigare uppgifter eller om det förflutit lång tid. Vad som är lång tid kan bedömas 

utifrån hur ofta en upphandling bör ske och tre år kan vara ett riktmärke. Vad som 

är lång tid får bedömas från fall till fall.  

 

•   4 kap. 2 § tar sikte på tredjepartsersättning och förhindrar inte marknadens hantering 

av arvode som betalas från kund vid distribution av skadeförsäkringsprodukter. Arvode 

kan däremot både vara ett fast belopp som framgår utifrån en beräkning baserad på 

premie eller andra faktorer. Om försäkringsförmedlaren tillhandahåller rådgivning grun-

dad på en opartisk och personlig analys är det dock av ännu större vikt att det finns 

spårbarhet av punkterna ovan. 

 


