
 
 

Open Insurance – status mars 2023 

1. Bakgrund 

Den 28 januari 2021 publicerade Eiopa ett diskussionsdokument och inledde en konsultation 

om ”Open Insurance”. Syftet med diskussionsdokumentet och konsultationen var att bättre 

förstå utvecklingen av Open Insurance samt riskerna och fördelarna. Eiopa kom fram till att 

det kan finnas potential för Open Insurance för konsumenter, branschen och tillsynen av 

branschen, om Open Insurance hanteras rätt. Vidare framhöll Eiopa att ett viktigt 

övervägande för möjliga lösningar kopplat till Open Insurance är hur en balans kan hittas 

mellan dataskydds-, försäkrings- och konkurrensregler samtidigt som man stödjer innovation, 

effektivitet, konsumentskydd och finansiell stabilitet.  

2. Open Insurance – utvecklingen idag 

Sedan Eiopa genomförde sin konsultation har varken Eiopa eller EU-kommissionen 

publicerat något konkret förslag om Open Insurance. Det finns idag inget generellt regelverk 

som aktörer kan luta sig mot och det saknas standardisering på området.  

Kommissionen arbetar däremot aktivt med sitt ramverk för ”Open Finance” och enligt 

uppgifter från DG Fisma kan kommissionen komma att presentera ett lagförslag under det 

andra kvartalet 2023. Lagförslaget kommer enligt uppgift att innehålla regler som syftar till att 

stärka konsument- och dataskyddet inom en Open Finance-miljö. Reglerna kommer bland 

annat enligt uppgift att säkerställa att kunden har kontroll över sin data och reglera hur datan 

får delas mellan ett försäkringsföretag och en tredjepartsaktör.  

Eiopa arbetar parallellt med frågan om hur Open Insurance bör regleras. Eiopa har tagit fram 

ett ”use case” om Open Insurance. Eiopa vill, genom sitt ”use case”, belysa utifrån ett 

teoretiskt perspektiv olika exempel på hur en försäkringsprodukt eller -tjänst kan lanseras. 

Eiopas ”use case” ska visa vilka steg som behöver tas utifrån ett regulatoriskt och 

teknologiskt perspektiv för utvecklingen av Open Insurance-tjänster. Vidare vill Eiopa skapa 

en bättre förståelse för hur konsumenter, försäkringsbranschen och tillsynsmyndigheter 

påverkas av Open Insurance. Mer information om Eiopas arbete är inte tillgänglig, utan 

kommer att presenteras av myndigheten vid ett senare tillfälle. Eiopas ordförande, Petra 

Hielkema, höll ett tal om Open Insurance vid en mässa i Tyskland i juni 2022 om hur Open 

Insurance kan och bör regleras samt tillsynsmyndigheternas roll i arbetet med Open 

Insurance. 

3. Open Insurance i Belgien 

Trots att det saknas ett generellt regelverk om Open Insurance har vissa medlemsländer i 

EU tagit egna steg för att möjliggöra Open Insurance på sina egna försäkringsmarknader. Till 

exempel, i Belgien har branschorganisationerna för försäkringsförmedlare tagit fram i 

samarbete med andra organisationer en ”dashboard” som kallas ”mybroker”. Tanken med 

denna sida är att hjälpa konsumenten få en överblick över samtliga sina försäkringar (både 

liv och sak), ha tillgång till rådgivningsdokumentation och annan dokumentation kopplad till 

varje försäkring, underteckna dokument, kontakta försäkringsförmedlare samt underrätta den 

ansvariga försäkringsförmedlaren om eventuella skador som har uppstått. För den som är 

intresserad, kan sidan nås på följande länk: https://www.mybroker.be/  

 

https://www.mybroker.be/

