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Till statsrådet och chefen för
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utredare skulle tillkallas för lagen 1989:508 försäk-överatt se om
ringsmäklare. Till särskild utredare förordnades dag f.d.samma
generaldirektören Edmund Gabrielsson.

arbetetI med detta betänkande har följande deltagit:experter
bankdirektören i Skandinaviska Enskilda Banken Anders Ackebo,

verkställandevice direktören i Sveriges Försäkringsförbund Anders
Beskow, enhetschefema vid Finansinspektionen Gunnel Frykman och
Bo Lundgren, chefen för Konsumenternas försäkringsbyrå Gunnar
Olsson, skatterevisom Kurt Norell och generalsekreteraren i Svenska
försäkringsmäklares förening Nils G. Silfverrydh. Sekreterare har
varit rådmannen Ann-Sofie Broqvist.

Särskilda yttranden har Gunnel Frykman och Boavgetts av
Lundgren Nils Silfverrydh.G.samt av

Stockholm den lljuni 1997

Edmund Gabrielsson

/Ann-Sofie Broqvist
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Sammanfattning

försäkringsmäklareEn har till uppgift hjälpa sin uppdragsgivareatt
försäkringskunden med upphandla försäkringatt såären som
lämplig möjligt med hänsyn till kundens försäkringsbehov. Detsom

länge inte möjligt för försäkringsmäklare verksamma iattvar vara
Sverige eftersom försäkringsbolagen s.k. anskaffningsöveren-genom
skommelser såg till försäljningen försäkringaratt skedde enbartav

anställda hos bolagen eller ombud för bolagen. Lagengenom genom
1989:508 försäkringsmäklare, trädde i kraft den januari1om som
1990, tillkom med huvudsyfiet klart försäkringsavtalgöra ocksåatt att
skulle kunna ingås förmedling försäkringsmäklaregenom av sam-
tidigt vissa från konsumentsynpunkt viktigare krav mäklarnassom
verksamhet ställdes Lagen innehåller såväl näringsrättsligaupp. som
vissa civilrättsliga bestämmelser mäklarverksamhet.om

Med försäkringsmäklare juridisk eller fysiskavses en person som
yrkesmässigt till olika uppdragsgivare förmedlar direktförsäkringar
från flera från varandra fristående försäkringsgivare, försäk-även
ringsgivare inte etablerade iär Sverige. Försäkringsmäklare regi-som

efter viss prövning hosstreras Finansinspektionen och står också
under tillsyn inspektionen.av

Antalet försäkringsmäklare har efter hand ökat mycket kraftigt. I
början 1997 fanns 830 fysiska och 270 juridiskaav ca personer ca

registrerade försäkringsmäklare. detI flertalet fallpersoner storasom
drivs verksamheten i form aktiebolag. dag förmedlasI 30av ca pro-

försäkringsvolymencent med hjälp försäkringsmäklare. Fler-av av
talet mäklare medlemmar i branschorganisationenär Svenska försäk-
ringsmäklares förening.

Utredningsuppdraget har gällt bakgrund erfarenheternaatt mot av
från tillämpningen lagen och utvecklingen på försäkringsområdetav
föreslå de lagändringar behövs för sund utvecklingatt tryggasom en

försäkringsmäklarverksamheten och förstärka skyddet förav de för-
säkringstagare anlitar försäkringsmäklare.som

Bakgrunden till uppdraget detär nuvarande regelverketatt visat
sig ofullkomligt i vissa hänseenden harnärmare i utred-angettssom
ningsdirektiven. Utredaren har enligt direktiven varit oförhindrad att
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försäkringsmäklarverksamhet,rörandefrågorandraäventa upp
vidaredirektivensärskilt Itill deangränsande attangetts. angessom

andratilllagstiftningenutvidgaaktuelltinte attdet är att grupperavse
försäkringskonsulterförsäkringsområdet,verksamma t.ex.ärsom

rådgivare.andraoch
överlämnatssärskild frågagång harutredningsarbetetsUnder en

redovisa vilkagällthari den delenUppdragetutredningen.till att
försäkringsformed-gränsöverskridandeför dengällabörregler som

Sverige.bedriva iviljaEES-länder kanandrafrånmäklareling som
vidtagits inom EUharåtgärdersamband med defråga harDenna som

direktiv1976ministerrådmäklarområdet. EG:s ettantog om
etableringsfrihe-utövandeteffektivaunderlätta detföråtgärder att av

försäk-verksamhetvidtillhandahålla tjänsterfrihetenoch att somten
övergångsbestäm-särskiltochförsäkringsmäklareellerringsagent om

direk-anledningMed77/92/EEG.verksamhetför sådanmelser av
mäklarlagen.gällandei denredan gjortsändringarvissativet har

rekommendationEG-kommissionen 1991Vidare antog omen
Rekommendationen92/48/EEG.försäkringarförmedlare avserav

innehavvandellämplighet ochkvalifikationerdels vissa samt avsom
försäkringsförmedlare.registreringansvarsförsäkring, dels av

lag försäk-förslag tilliharUtredningsarbetet ettutmynnat omen
tillämp-lagensförslagetEnligtringsmäklarverksamhet. avgränsas

försäkringsmäklar-begreppetdefinitionningsområde avgenom en
innehållerlagenden gällandetill skillnadverksamhet mot ensomnu

lagenSyftet detförsäkringsmäklare.definition begreppet är att avav
omfattas lagen.verksamhetvilkenskall framgåklarare avsom

förekommer inormaltalla de aktiviteterUtgångspunkten är att som
dels förmed-omfattaromfattas. Definitionenmäklarföretag skallett

mäklarbolag, delsikärnverksamhetenförsäkring,ling ettärsomav
försäkringsförmed-rörelseverksamhet drivs i somsammasomannan

riskfrågoroch i medförsäkringsfrågorbistånd iochling avsersom
anknytning till försäkring.

genomfördesför sedannågra årmed de ändringarenlighetl som
mäklarföretagvärdepappersrörelse skalllagstiftningeni ett somom

villkor kunnaunder vissaockså i fortsättningensidoverksamheten
nyhetvärdepappersfonder.i Enförmedling andelarsyssla med av

frittskalldet övrigt inte längreutredningsförslaget ienligt är att vara
försäkringsfönnedling. Om detverksamhet medförenaatt annan

kunna medgeskall dock tillsynsmyndighetensärskilda skälfinns att
för tillståndfår förutsättningverksamhet också Enviss utövas.annan

underlättas.mäklarrörelsendet kanär antas attatt
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för denråder i dag frihetverksamhetsformendet gällerNär som
bolagsform elleranvända sigförsäkringsförmedlingvill bedriva att av

bakgrund intressetenskild firma.verksamhet under Motdrivaatt av
försäkringsmäklarområdet harstabilitet och insyn påökad ut-enav

associationsformen aktiebolagendastföreslåredningen valt attatt
mäklarverksamhet.få användas förskall

ställs oförändratförsäkringsmäklarbolagFör registrering som
och kravfrån försäkringsgivarintressenpå oberoendekrav

bolaget.kan drabbaför skadeståndsskyldighetansvarsförsäkring som
bedrivasmäklarrörelsen den skallallmänt krav ettEtt är attnytt

upprätthållsför verksamhetenallmänhetens förtroendesådant sätt att
bifall tillsund.verksamheten kan Föroch i övrigt så att enanses

bedömas kommaden planerade rörelsenregistreringsansökan skall
registreringskravYtterligareuppfylla sundhetskravet.att somnya

med hänsyn tillskallaktiekapitalets storlekföreslås är att avpassas
till minst påomfattning, dock uppgåochverksamhetens art men

iaktiebolagslagen,stället för kr enligtkr i 100.000200.000 att
till verksamhetensingå i förhållandemäklarbolagets styrelse skall ett

registreradeantal ocksåomfattning tillräckligtoch ärart personer som
ställs lämplighetskrav påförsäkringsmäklare detsamt att ettsom

direktören och dennesstyrelseledamöterna på verkställandesåväl som
registreringsansökan skall enligtBedömningenställföreträdare. av en

i verk-fortsättningen ske med utgångspunktutredningsförslaget i en
den tilltänkta verksamheten.samhetsplan, dvs. plan överen

Även försäkringsmäklarbolagsde jâzsiska för ettsompersoner
räkning skall förmedla försäkring skall enligt förslaget registreras.

sålunda inte funnit det lämpligt i denna lagöversynUtredaren har att
frångå den nuvarande ordningen med registrering de fysiskaäven av

tillsynsmyndighetenmäklarna med åtföljande möjlighet för vidatt
behov ingripa direkt viss mäklare gå omvägen övermot utan atten
mäklarbolagets ledning. Vid detta ställningstagande har hänsyn även

till regleringen försäkringsförmedling inom byggertagits EUatt av
fysiskde fysiska mäklarna registreras. registreringFöratt av en

förförsäkringsmäklare skall gälla liksom närvarandeperson som - -
lämplig för uppgiften uppfyller för mäkle-han han detäratt samt att

riverksamheten grundläggande kravet oberoende försäkrings-på av
givarintressen. gällande föreslåsDet kravet på utbildning kompletterat
med krav erfarenhetockså på den verksamhet skall bedrivas.av som

skall liksom skötas tillsynsmyndigheten,Registreringen dvs.nu av
Finansinspektionen.

fortsättningen föreslås registrering ske utifrån försäkringsrörelse-
lagens indelning liv- och skadeförsäkring och således inte längrei
utifrån begreppen personförsäkring och skadeförsäkring. Om ett
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mäklarbolag eller fysisk mäklare har inriktat sig förmedlingpåen av
någon viss försäkring skall registrering kunna beviljas förtyp deav
försäkringsklasser den kompetens finns imotsom svarar som
mäklarbolaget eller den enskilde mäklaren skaffat sig. fysiskEnsom
mäklare skall huvudregel inte kunna registreras för både liv- ochsom
skadeförsäkring. skall därmotDet mäklarbolag kunna kompe-ett om

finns på båda områdena. De krav bör förgällatens mäklarnassom
utbildning erfarenhetoch preciseras i föreskrifter regeringen ellerav
Finansinspektionen.

Alltsedan försäkringsmäklarlagstiñningens tillkomst har villkoren
för ansvarsförsäkringen varit under diskussion och de har också
ändrats några gånger. Diskussionen har främst gällt huruvida vill-
koren skall grundas på orsaksteorin eller på claims-madeteorin.
Orsaksbaserade villkor innebär ersättning lämnas för skadoratt som
orsakats mäklaren försäkringendå i kraft. Claims-madevillkorav var
innebär för ersättning skall utgå krävs skadanatt att anmälsatt när
försäkringen i kraft och skadan har orsakats efterär viss dagatt en

försäkringsbrevet.i huvudproblemEtt har varitsom anges att
ansvarsförsäkring grundats på orsaksteorin inte gångbar påärsom
den internationella återförsäkringsmarknaden. Enligt de föreskrifter

för närvarande gäller skall orsaksteorin i princip tillämpas. Vidsom
förmedling skadeförsäkring till kundföretag med tioänav mer
årsanställda kan dock claims-madevillkor tillåtas det finns ettom
eñerskydd på två år för det fall mäklartöretag har upphört med sinett
verksamhet.

Utredningsförslaget innebär lagen också i fortsättningen skallatt
innehålla endast allmän bestämmelse den ansvarsförsäkringen om

mäklarbolag skall skyldigett ha. De bestämmel-att närmaresom vara
får regeringen och Finansinspektionen. Utredarenserna anges av

föreslår orsaksteorin behålls såvitt förmedlingatt livförsäk-avser av
ring medan claims-madevillkor skall kunna användas vid förmedling

alla slag skadeförsäkring under förutsättning det finns ef-av av att ett
terskydd på minst år för det fall mäklarbolagettre upphör med sin
verksamhet. högstaDen ersättningen för skadefall skall vidett
livförsäkring minst 200 basbeloppmotsvara och vid skadeförsäkring
minst 600 basbelopp.

Ett centralt inslag i mäklarlagstiñningen försäkringsmäklareär att
skall oberoende fársäkringsgivarintressen. Någon preciseringvara av

oberoendekravet i lagen föreslås inte. Bedömningen förekom-av av
frågormande får ske utifrån det allmänna kravet på sundhet och på

god försäkringsmäklarsed.
inspektionensI tillsynsverksamhet har uppkommit frågor gälltsom

hur skall på de ochassistenter andra hjälper mäklareman se som en
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förslag tillframutredarenheller här läggeruppdrag. Intedennesi
registreringmedbakgrundlagregler. Motnågra systemet avav

och mederforderlig kompetensbesittabedömtspersoner som
möjligtförsäkringsmäklarsed bör detgodkravet påbeaktande varaav

detblandframhållsuppkommande frågor. ärDethantera annat attatt
för allasjälv måsteregistrerade mäklarendensjälvklarhet att svaraen

kundkontakter.avgöranden ochviktigare
i praktiken tillämpasordningi denändring förslås inteNågon som

mäklarensvad ersättning.internationelltliksomSverigei avser
uppdragsgivaren ellerarvode betaltutgåkanErsättningen somavsom

gällandeIdenförsäkringsgivaren.ersättningprovision eller avannan
på begäranskyldigförsäkringsmäklare attlagen äratt avenanges

imäklarenersättningdenupplysa denneuppdragsgivaren somom
själva verketiförsäkringsgivaren. Detfårförekommande fall ärav

försäkringsgivaren.frånfår sin ersättningmäklarenvanligt attmest
viabetalar ersättningenförsäkringstagarendet dockYtterst är som

mäklaren före-tanke påförsäkringsgivaren. Medtillpremiersina att
övervägandenutredarensframhålls det iförsäkringskundenträder att

fåruppdragsgivarennaturligtprincipiellt framstårdet attrent som
försäkringskun-ocksåi ersättning.mäklaren uppbär Detvadveta ger

påverkatsinte harkontrollera mäklarenmöjlighetden att att aven
för kunden bästavid valet denintressenovidkommandenågra av
informationspliktutvidgaddettaförsäkringslösningen. påMot sätten
särskilt på livför-används,de ersättningssystemanförtshar att som

hakunden kan mycketkompliceradesäkringsområdet, så antasär att
jämförelser mellangrundval informationensvårt för göraatt av

mäklarhåll betonats någonVidare har det frånolika alternativ. att
fråga denför livförsäkringsbolagen iinformationsplikt inte finns om

Övervägandenabetalar till sina säljare.provision bolaget egnasom
alltid skallförsäkringsmäklarei förslaghar attutmynnat ett om en

försäk-får vid olikaden ersättning haninformera kunden somom
Regeln dispositivförsäkringsgivarna.ringsalternativ från de skilda är

kan alltsåochför konsumentförhållandenmed undantag parterna--
Tilläggas kanöverenskommaförsäkringvid attannat.omannan

informationspliktförsäkringsbolagensutgår frånutredaren att om
utfor-provisionssystemenvid livförsäkring ochprovision över attses

jämföra olikamöjligt för försäkringskundså det blir attatt enmas
alternativ.

vid konsument/försäkring föreslås bliInformationsskyldigheten
försäkringstiden. förutsättningutvidgad till gälla under Enäven äratt

försäkringstiden. Principengivetvis mäklaruppdraget består underatt
mäklaruppdraget består, skallden mäklarbolaget, så längebör attvara

näringsrättsliga för informationen försäkrings-ha samma ansvar som
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givaren har. Om försäkringsbolagens informationsskyldighet utvidgas
till gälla vid personförsäkring företagsförsäkringochatt även i den

försäkringsavtalslag under utarbetande, bör mäklarbola-ärnya som
utvidgas i motsvarande mån.gens ansvar

detNär gäller den gränsöverskridande verksamhet kansom
bedrivas försäkringsförmedlare från andra EES-länder utgårav
förslaget från förmedlarna registrerade i sina hemländer.att är Någon
ytterligare registrering enligt de svenska reglerna krävs då inte. En
anmälan skall dock till Finansinspektionen månadgöras innanen
verksamheten påbörjas. Till anmälan skall fogas intyg yrkeserfa-om
renhet och lämplighet i enlighet med reglerna i rådsdirektivet från
1977 bevis det för verksamheten finns tillfredsställan-samt attom en
de ansvarsförsäkring eller därmed jämförli säkerhet. mäklareDeg som
saknar hemlandsregistrering tillåts inte bedriva gränsöverskridandeatt
verksamhet i Sverige. De hänvisade till etablera sigär häratt genom

dotterbolag, varvid de måste registrera sigt.ex. ett enligt reglerna i
mäklarlagen.

frågaI tillsynsbestämmelserna föreslås det allmänattom som en
riktlinje för Finansinspektionens tillsynsarbete myndighetenattanges
skall till sund utveckling försäkringsmäklarverksamhetenattse en av
främjas. Vissa ändringar föreslås i fråga sanktionsmedlen varningom
och återkallelse registrering. De nuvarande bestämmelserna inne-av
bär inspektionen kan välja mellanatt varning, sådan reaktionom en
bedöms tillräcklig, eller återkallelse, för det fall kraven försom
registrering inte längre uppfyllda och vid vissaär andra allvarliga
förseelser. Enligt lagförslaget skall inspektionen kunna använda
varning för det fall mäklarbolag eller försäkringsmäklareett en upp-
visat olämplighet i verksamheten. Om inspektionen bedömer att
registreringskraven inte längre uppfyllda skall registreringenär åter-
kallas.

Särskilda övergångsregler föreslås framför allt på grund kravenav
på aktiebolagsform och förhöjt aktiekapital särskilt tillstånd församt
sidoverksamhet. Den lagen förslås träda i kraft den julil 1998.nya
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Summary

task of insurance intermediary aid his principal theThe toan
client purchase insuranceinsurance that, much possible,to as as

corresponds the clients insurance needs. long timeForto nota was
forpossible insurance intermediaries Sweden,to operate as
undertakings had called whichinsurance procurement agreementsso

that insurance only could be sold through the undertakings‘meant
employees their The of themain Insuranceagents.own or purpose

Intermediaries Act 1989:508, which took effect January 1st,on
clarify that would be possible acquire insurance1990, to towas

insurance brokersfrom the time that established require-at same
that important from clients point of view, for the activityments, are a

of intermediating insurance. The IntermediariesInsurance Act
includes provisions for the activity of insurance intermediary that
pertain Business well provisions pertainingLaw Civilto toas as some
Law.

The ‘insurance intermediary‘ applies both artificial andterm to
physical who professional intermediaries the sale ofactpersons, as
insurances directly various principals, insurers that indepen-to are

of eachdent other, including insurers that establishednotare
Sweden. After certain review, insurance intermediaries registeredare
with the Financial Supervisory Authority and remain under the
supervision of this body.

There has been continuous, heavy increase the number ofa
intermediariesinsurance Sweden. At the beginning of I997,

approximately 830 physical and approximately 270 artificialpersons
registered insurance brokers. In themostpersons were as cases,

activity of intermediating insurance carried within theout
framework of limited Currently, approximately 30a company. per

of the insurance volume mediated by insurance brokers. Thecent
majority of the insurance brokers members of the Swedishare

Brokers Association.Insurance
The of this investigation experience gainedtopurpose was use

from the application of the existing law and from the developments
the insurance business recommend amendments theto tonecessary
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order sound development the activity oflaw, to secure a
ofintermediating insurance and increase the protection thoseto

who acquire insurance through insurance brokers.
undertaken legal regulationsThe investigation presentwas as

specifiedproved be inadequate certain which therespectsto are
directives of the investigation. The directives of the investigation did

includeinclude hindrance also other thatto mattersnot any are
closely related the specifically the directivesto matters set out

activity of insurance theassociated with the intermediating
investigation. Furthermore, the directives declare that there are no

legislation include other parties that activeplans extend theto to are
the insurance business, insurance consultants and othere.g.,

advisers.
of the the investigator givenDuring the investigation,course was

the specific task of proposing rules that should the activity ofgovern
fromcross—border insurance intermediating that brokers other EEA

countries Sweden. This issue related thewant to tomay pursue
taken within the Union regarding the activity ofEuropeanmeasures

insurance. Councilintermediating I976, the EC adoptedIn a
facilitate effectivedirective concerning the exercise oftomeasures

freedom of establishement and freedom provide services for theto
taking and pursuit of activities of insurance broker andagentup or
specifically concerning transitional for such activitiesmeasures
77/92/EEC. referenceWith this directive, certain changes haveto
already been made the IntermediariesInsurance Act. Inpresent
1991, the EC Commission adopted additional recommendationan
concerning insurance intermediaries 92/48/EEC. This recommenda-
tion deals with certain qualifications and conditions, such fitnessas
and professionaland indemnity insurance, and withproperness
registration of insurance intermediaries.

The investigation has resulted proposal for law concerninga a
the activity of intermediating insurance. According this proposal,to
the laws of application delimited definitionby the of the termarea
‘activity of insurance intermediary’ opposed definition of thetoas a

‘insurance intermediary’ the existing law. The of thisterm purpose
change improve the clarity of the law what kind of activitiesto toas

The intention include all activities that normallytocovers. are
pursued by brokerage firm. The definition includes both the activitya
of intermediating insurance, which the activity firm ofcore a
brokers, and other activities that pursued theare same company as
the activity of intermediating insurance that aidconcern
insurance and risk related matters.
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accordance with the changes implementedIn the legislation a
few concerning the activity of intermediating securities,years ago

insurance broker shall, side also henceforth, underactivityan as a
certain conditions, be able the activity of intermediatingto pursue

of securities funds.shares according this proposal, thatNew, to
activityshall longer be obvious right combine the oftono an

intermediating insurance products with other activities. When
special circumstances render desirable, the supervisory authority
shall, however, be allowed permit the ofpursuit certain otherto
activities. prerequisite forA permit that be assumed thata can
will facilitate the activity of intermediating insurance products.

When of business, insurance intermediariesto typecomes are
currently free their activities both limitedto carry on as a company
and private firm. Based interest increased stability in,as a on an
and public of,control the activity of intermediating insurance, the
investigator has chosen that only limited companies beto propose
allowed intermediate insurance products.to

be firmTo registered of brokers, independence ofinsuranceas a
the insurers’ interests still required, well professionalas as a
indemnity insurance for protection against indemnity liability thatany

befall the A general requirement for carryingmay company. new on
the activity of intermediating insurance that the activities shall be
carried that upholds the publics general confidenceout a manner

the business and also that the general require-meetsa manner
for sound business. order for registrationIn applicationments toa a

be approved, the planned business shall be deemed be ableto to meet
the requirements for sound business. Further requirements fora
registration according the proposal that: the share-capital beto are
adapted the and of the business with minimumto nature scope a

SEK 200,000 in lieu of SEK 100,000, statedamount set to as
the Companies Act; sufficient number, also with regard to naturea
and of business, of registered insurance brokers be thescope on
Board of Directors, and with regard the specific of theto nature—
activity of intermediating insurance products there be require-—

for fitness and of members of thements board, theproperness
managing director and the assistant managing director. The assess-

of application for registration shall,ment according thetoan
proposal, henceforth be based plan, i.e., plan for theactivityon an a
activities the planned business.

Physical who mediate insurance productstopersons are on
behalf of insurance broker shall also be registered according thistoan
proposal. Thus, the investigator has found appropriatenot to
abandon the order of also registering physical brokers, whichpresent
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possible, when for supervisory authoritymakes the tonecessary,
theintervene against individual broker without having viatoan go

madeof the brokerage firm. This decision has beenmanagement
of fact ofconsideration the that the regulating of the activity interme-

insurance the based registration ofdiating European Union on
brokers criteria forthe physical the other member Thestates.

of physical shall they currentlyregistration beperson area as—~ —
fitness for the task and fulfilment of the requirement that basic for

of ofthe activity insurance intermediary, i.e., independence insurers
proposed additional for education that theinterests. requirementA

shall have experience the planned fields of activities.applicant
administeredThe shall, the beregistration at present,as case

authority, i.e., The Financial Supervisory Authority.the supervisory
proposed that the registration henceforth be based theon

Companies lifeClassification used the Act, i.e.,Insurancesystem
and damage rather than theinsurance insurance, systempresenton

of personal insurance and damage firm of brokersinsurance. ora
individual broker specializes intermediating certain oftypean a

insurance, shall be possible registration for insurancetheto grant
classes that correspond the the brokerage firmto competence toor
the of the individual thatbroker. The main rule shall becompetence

physical insurance broker shall be able register intermedia-not to toa
both life insurance and damage insurance. This shall, however,te

be for firmpossible of brokers bothcompetencea possesses
The requirements that should be applied the brokers’toareas.

education and shall be specified directives issuedexperience
the by The Financial Supervisory Authority.government or

since the introductionEver of the IntermediariesInsurance Act,
the conditions of the professional indemnity have beeninsurance a

ofsubject discussion, and they have also been changed couple ofa
times. The main topic of discussion has been the basis of the
conditions whether they should be based the principle ofon-
"causation" the principle of "claims made". Conditions basedor on
causation result compensation for damages caused the broker
when the insurance force. compensation when theTo get
conditions based the principle of claims made, the damageare on

be reported while the insurance force and have been causedmust
after certain date specified the insurance policy. A main problema
has been the the international reinsurance marketnon-acceptance on
of conditions based the principle of causation. According thetoon

regulations, causation applicable principle. Whenpresent
intermediating damage insurance clients who companiesto are
with than full-time employees, conditions based thetenmore on



Summary 211997:79SOU

combinedprovided theymade allowedprinciple of claims areare
situation whereprotectionsupplementarywith totwo-year cover aa

activities.discontinued itsfirm of brokers hasa
henceforth,the law, alsoproposal implies thatThe investigators

regard obligatorygeneral directive withinclude onlyshall toone
ofbrokers. Details thefor insuranceindemnity insuranceprofessional

FinancialThespecified thebedirectives governmentto orare
continued ofAuthority. The investigatorSupervisory useproposes

regard thecausation withprinciple ofbased theconditions toon
oflife insurance andintermediating inactivity of acceptance

intermedia-for theprinciple of claims madebased theconditions on
combinedprovided theyof insurance,all damagetion in types are

situation wheresupplementary protectionwith three-year to cover aa
activities. The highestdiscontinued itshasbrokerage companya

lifecovered byof loss thatbe paidcompensation to acase
minimumproposal, correspondaccording thisshall,insurance toto a

shallthisdamage insurance,of basic For200 amountamounts.
of basicminimum 600correspond amounts.to a

intermedia-concerning insurancepoint the legislationcentralA
regardindependent withbrokers shall bethat the insuranceries to

of The investigator doesthethe insurer.interests not propose
the law. Thefor independencespecification of the requirement

business and the requirementsrequirements for being soundgeneral a
intermediating insurancewith ethical conduct whenfor compliance

form basis for of upcomingproducts shall should the assessment
issues.

Financial Supervisorysupervisory work conducted by ThetheIn
ofbeen raised concerning theAuthority, questions have status

with their tasks. Alsoand others who aid insurance brokersassistants
proposalsthe investigator refrains from submittingthis matter, anyon

whoof of registering individualsfor legislation. view theIn system
and considerationdeemed theto competence,are possess necessary

regard the activity ofof the requirement for ethical conduct with to
intermediating should be possible handle upcominginsurance, to

things, pointedwithout legislation. otherissues out asamong
decisionsobvious that registered brokers shall make all important and

important personally.handle all client contacts
ofchange proposed theNo remunerationto systempresent to

brokers that applies Sweden, well internationally. The brokeras as
receive remuneration from his principal, work commissioncan on or

obtain another of remuneration from the insurer. The lawtype present
that insurance broker, the of his principal,states at requestan

obliged inform the principal of remuneration from the insurer.to any



22 Summary SOU 1997:79

The procedure thatactually, the brokermost common
remunerated the insurer. theAt end, however, the insured who

this remuneration by of the premium the insurer. Astopays means
the insurance broker the insurance client, pointedrepresents out

the considerations of the investigator that, principle, natural
that the insured informed about the brokers remuneration. This
would also give the client chance find the broker has beento outa
influenced by interests that irrelevant for his choice of insuranceare
product that best corresponds the clients needs. Against thisto system
that would extend the obligation information, has been allegedto
that the remuneration especially the of lifepresent systems, area
insurance, complicated that be assumed that clienttheare so can
has difficulties comparing the available options the basisgreat on
of informationthe they given. Furthermore, has been stressedare
by insurance brokers that life insurance companies do havenot
obligation information with regard the commission theseto to
companies their salesmen. The various considerations havepay own
resulted proposal that insurance broker shall always informa an a
client who of the remuneration he receives for thea consumer
various insurance options from the various insurers. The rule
optional for clients who companies, and the parties thusare may agree

handling the differently. be added that the investiga-matteron can
takes for granted that the obligation providetor informationto

regarding commissions life insurance reviewed, order maketoon
possible for insurance client various options hand.to atan compare

proposed that the obligation provide information withto
throughoutregard be extendedinsurance apply theto toconsumer

period of validity of the insurance. A provision for this of course,
that the brokers mandate remains unchanged during this period. The
principle should be that, long the brokers mandate remainsas as
unchanged, the firm of brokers shall have the responsibility tosame
provide information accordance with Business theLaw insureras
does. If the Insurance Agreements whichAct, beingnew now
formulated, extends the insurance undertakings’ obligation provideto
information also include personal insurance andto insuran-company

the responsibility of the firms of brokers should be extendedce,
correspondingly.

With regard the cross-border thatto beactivities carriedmay on
by insurance intermediaries from other EEA countries, the proposal

that the intermediaries registered ther home countries.assumes are
furtherNo registration shall be required according Swedish law.to

However, The Financial Supervisory Authority requires letter ofa
intent month prior the of the activities.to To this letterstart shallone
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andexperienceprofessionalregardcertificates withattachedbe to
ofCouncil directive 1977,thewith the rulesaccordancefitness

insuranceprofessional indemnitysatisfactoryproof of existing,and
Brokers whoequivalent value.indemnity ofotherbusiness,for the or

allowedtheir homeregistered tonotcountrynot oncarryareare
establishshall haveSweden. Theyactivitiescross-border to

registerthey havewherebysubsidiary,throughthemselves here toa
Intermediariesthethe stipulations Insuranceaccordance with

Act.
investigatorrules, theregard theWith supervisoryto proposes

by thework carriedsupervisoryguideline for thegeneral outthat, as a
Financialthestated thatAuthority, beSupervisoryFinancial

thesound developmentshallAuthoritySupervisory act to promote
proposedchangesinsurance. Someintermediatingofactivity are

ofand revocationof warningsanctionalregard thewith to means
Financial Supervisorytherules indicate thatTheregistration. present

reactionsuchwarning,choose betweenAuthority aamay
requirementsregistrationand revocation,adequate,deemed area

offences. Accordingseriousfor certain otherbeing andlonger metno
be ableAuthority shallFinancial Supervisoryproposal, thethe lawto

of brokersfirmof warningthe sanctionalto or anameansuse
line ofbehaviour theexhibits inappropriatebrokerindividual

determines that theAuthorityIf the Financial Supervisorybusiness.
registrationbeing thelongerregistration requirements met,are no

revoked.shall be
proposed mainly due thetransitionalSpecific to newmeasures are
increased share-capital andfor of business,requirements type a

proposed takeside activities. The lawspecial permit for tonew
effect July 1998.on





SOU 1997:79

örfattningsförslagF

Förslag till1

försäkringsmäklarverksamhetLag om

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

försäkringsmäklarverksamhet.§ Denna lag gäller1
Med försäkringsmäklarverksamhet avses

yrkesmässig förmedling direktförsäkring till olika uppdragsgiva-1 av.
från fritt valda försäkringsgivare försäkringsförmedling ochre

verksamhet drivs i rörelse försäkringsför-annan som samma som
medling och bistånd i försäkringsfrågor och riskfrågor medsom avser
anknytning till försäkring.

Om sidoverksamhet enligt § drivs i17 rörelsesamma som
försäkringsmäklarverksamhet lagen tillämplig på sidoverk-är även
samheten.

Definitioner

§ I denna lag betyder2
försäkringsmäklarbolag: svenskt aktiebolag blivit registreratsom

enligt denna lag för driva försäkringsmäklarverksamhet,att
försäkringsmäklare: fysisk2. blivit registrerad enligtperson som

denna lag,
gränsöverskridande verksamhet: försäkringsmäklan/erksamhet som

bedrivs anlitande något etableringsställe iutan Sverigepermanentav
i syfte antingen förmedla skadeförsäkringsavtal avseende iatt en
Sverige belägen risk eller förmedla livförsäkringsavtal medatt en
fysisk stadigvarande bosatt i Sverige eller tillärperson som en

driftställejuridisk i Sverige omfattas avtalet,person vars av
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Europeiska ekonomiskaEES: samarbetsområdet,
EES-förmedlare: försäkringsförmedlare etablerad iär etten som

EES-land och i rådets direktiv 77/92/EEG2.1 aannat art.som avses
åtgärder för underlätta det effektivaden 13 december 1976 attomav

utövandet etableringsfriheten och friheten tillhandahålla tjänsterattav
verksamhet försäkringsagent eller försäkringsmäklarevid ursom

och särskilt Övergångsbestämmelser för sådan630 ISIC omgrupp
verksamhet.

Benämningen försäkringsmäklare får användas bara denav som
försäkringsmäklarbolag eller försäkringsmäklareregistrerats samtsom

EES-förmedlare.av en

Registreringsplikt

får, följer§ Försäkringsmäklarverksamhet inte denna3 annatom av
lag, bedrivas endast försäkringsmäklarbolag. Registrering kanettav

aktiebolagbeviljas svenska uppfyller kraven enligt §§.8-13som
fysiska för försäkringsmäklarbolags räkningDe ettpersoner som

skall förmedla försäkring skall också registreras. Registrering kan
beviljas för fysiska uppfyller kraven enligt och14 §personer som

har hemvist i Sverige.som
Registrering försäkringsmäklarbolag och försäkringsmäklareav

sker hos Finansinspektionen.

§ Registrering för försäkringsmäklarbolag4 kan beviljas för
alla försäkring,slag av
enbart livförsäkring, eller
enbart skadeförsäkring.
Registrering för försäkringsmäklare kan, såvida inte Finansinspek-

tionen i det enskilda fallet medger beviljas för antingenannat,
livförsäkring eller skadeförsäkring.

Finansinspektionen får för både försäkringsmäklarbolag och
försäkringsmäklare begränsa registreringen till eller flera försäk-en
ringsklasser eller klasser enligt kap.2 3 och 3 b lagengrupper av a
1982:713 försäkringsrörelse.om

försäkringsmäklarbolag5 § Ett bedriver förmedling livförsäk-som av
ring och försäkringsmäklare behörig förmedla livförsäk-är atten som
ring kan beviljas registrering för verksamhetäven i kap1som avses

b3 § lagen 1991:981 värdepappersrörelse.om
Finansinspektionens medgivande enligt § andra17 stycket skall

också registreras.
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EES-förmedlare behöver registreras enligt § för§ inte 36 En att
förmedlarengränsöverskridande verksamhet i Sverige,bedriva ärom

i kommissio-registrerad i sitt hemland framgår 5sätt art.som av
förmedlarerekommendation den 18 december 1992 om avnens av

92/48/EEG.försäkring
enligt förstaförsäkringsförmedlare vill driva verksamhetEn som

till Finansinspektionen. Till anmälan skallstycket skall anmäla detta
fogas

sådant intyg yrkeserfarenhet, vandel och konkursfrihetett om som
i och i rådsdirektivet 77/92/EEG9 10 samtart.avses

det för verksamheten finns tillfredsställandebevisett att en an-om
svarsförsäkring eller därmed jämförlig säkerhet.

Verksamheten får påbörjas månad efter det anmälan gjorts,atten
dessförinnan förbjuditinte inspektionen i beslut har detta.ettom

förelägga§ Finansinpektionen kan den gjort anmälan7 som om
gränsöverskridande verksamhet inkomma med de intygatt angessom

§ andra stycket. Om föreläggandet inte följs eller inspektioneni 6 om
bedömer ansvarsförsäkringen eller säkerheten inte tillfredsstäl-äratt
lande förbjuda förmedlarenfår inspektionen bedriva gränsöver-att
skridande verksamhet i Sverige.

förFörutsättningar registrering försäkringsmäklarbolagav

§ Registrering för8 svenskt aktiebolag driva försäkrings-ett att
mäklarverksamhet får meddelas endast om

bolagsordningen inte strider denna lag eller någonmot annan
författning,

den planerade rörelsen kan komma uppfylla2. kraven påantas att
sundhet i rörelsen och

bolaget uppfyller de villkor i övrigt i denna lag.som anges
Till ansökan registrering skall fogas plan för den tilltänktaom en

verksamheten verksamhetsplan. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifternärmare

vad sådan plan skall innehålla.om en
örsäkringsmäklarbolagetsF verksamhet skall inärmare anges

bolagsordningen.

§ försäkringsmäklarbolag9 Ett skall ha aktiekapital medett som
tillhänsyn verksamhetens och omfattning tillräckligt dockart är stort,

lägst kr.200 000
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Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter aktiekapitalets storlek.närmare om

§ försäkringsmäklarbolag10 Ett skall ha styrelse i vilken ingår etten
i förhållande till verksamhetens och omfattning tillräckligt antalart
fysiska registrerade försäkringsmäklare.ärpersoner som

skall ingå i bolagetsDe styrelse och den skall verk-som som vara
ställande direktör eller dennes ställföreträdare skall ha de insikter och
den erfarenhet måste krävas den deltar i ledningen ettsom av som av
försäkringsmäklarbolag och i övrigt lämpliga för sådanäven vara en
uppgift.

försäkringsmäklarbolag11 § Ett får inte ägarförhållande ellergenom
på beroende försäkringsgivarintressen såsättannat attvara av
utförandet mäklaruppdraget påverkas.av

§ försäkringsmäklarbolag12 Ett skall ha försäkring för ska-en
deståndsskyldighet kan åläggas det, dess skyldigheter enligtsom om
denna lag åsidosätts.

13 § De fysiska för försäkringsmäklarbolagets räkningpersoner som
försäkringsmäklarverksamhet skallutövar i Finansin-upptagnavara

spektionens register fysiska försäkringsmäklare.över ärpersoner som

Förutsättningar för registrering fysiskav person

§14 För fysisk skall bli registrerad försäkrings-att en person som
mäklare krävs hanatt

inte underårig, i konkurs eller underkastadär näringsförbud eller
har förvaltare enligt kap.11 § föräldrabalken,7

inte anställning eller uppdrag hos något försäkringsföretaggenom
eller på beroende försäkringsgivarintressen,sätt ärannat av

har tillfredsställande utbildning för och praktisk erfarenheten av
den verksamhet skall bedrivas eller, han har varit verksamsom om

försäkringsförmedlare i land, har förvärvat kunskapannatsom
ochsätt,annat

i övrigt lämplig försäkringsmäklarverksamhet.är att utöva
I ansökan registrering skall för vilket försäkringsmäklar-om anges

bolag försäkringsmäklaren skall förmedla försäkring.som
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regler för registreringGemensamma

för registrering ochföreskrifter villkoren§15 Närmare omom
registreringsförfarandet meddelas regeringen eller, efter regering-av

bemyndigande, Finansinspektionen.ens

Rörelseregler

sådant§ Verksamhet enligt denna lag skall bedrivas på16 sättett att
förtroende för verksamheten upprätthålls och i övrigt såallmänhetens

kan sund.verksamhetenatt anses
första stycket tillämpasBeträffande verksamhet i §5som avses

kap. § lagen värdepappersrörelse.dessutom 7 1991:981l om

Verksamhet i § första stycket får drivas sido-§ 517 avses somsom
enlighet vadverksamhet till försäkringsmäklarrörelsen i med som

kap. b § lagen värdepappersrörelse.i 3 1991:9811 omanges
Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen medge att ett

försäkringsmäklarbolag sidoverksamhetutövar än angesannan som
i första stycket, den kan komma underlätta rörelsen.antas attom

försäkringsmäklarbolag fårEtt eller försäkringsmäklare inteen
inneha uppdrag från försäkringsföretag.

och18 § andra tillgångar försäkringsmäklarbolaget fårPengar som
hand för någon räkning skall hållas avskilda från andraom annans
tillgångar och dröjsmål vidarebefordras till Vidutan mottagaren.
förmedling fondandelar gäller kap. b lagen1 3 § 1991:981av om
värdepappersrörelse.

Mäklaruppdraget

§ Försäkringsmäklarbolaget19 skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt
och med iakttagande god försäkringsmäklarsed. den utsträckningIav

omständigheterna kräver det skall uppdragsgivarens behovsom av
försäkring och, i förekommande fall, tjänster i samband med sparande
klarläggas förslag lämnas på de för uppdragsgivaren lämpligastesamt
lösningarna.
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forsäkringsmäklarbolaget20 § Om uppsåtligen eller oaktsamhetav
åsidosätter sina skyldigheter enligt 19 skall bolaget denersätta
skada till följd detta drabbar uppdragsgivare, försäk-som av en en
ringsgivare, fondbolag, utländskt fondföretag eller någonett ett som
härleder sin från uppdragsgivaren.rätt

§ försäkringsmäklarbolaget21 Om får provision eller ersätt-annan
ning från försäkringsgivaren, skall försäkringsmäklarbolaget upplysa
uppdragsgivaren ersättningens storlek vid de olika försäkringsal-om
ternativen.

22 § Avtalsvillkor avviker från bestämmelserna i får19 21som -
inte åberopas uppdragsgivaren eller någon härleder sinmot rättsom
från honom, uppdragsgivaren enskild konsument ochärom en
uppdraget försäkring huvudsakligen för enskilt bruk.avser

23 § Försäkringsmäklarbolaget skall till uppdragsgivaren fårattse
den information försäkringsgivare enligt § och5 6 § förstasom en
stycket konsumentförsäkringslagen 1980:3 8 skyldig lämna iär att
samband med försäkring tecknas uppdraget beståratt samt,en om
under försäkringstiden, den information försäkringsgivaresom en
enligt 6 § andra och tredje styckena och §7 lag skyldigär attsamma
lämna.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter vilkennärmare informationom som

försäkringsmäklarbolag skall lämna till försäkringstagarnaett och till
dem teckna försäkring.attsom avser

24 § försäkringsmäklarbolagEtt f°ar i uppdrag inhämtaattsom
upplysningar eller förmedla livförsäkringsavtal erbjudsom som av
utländska försäkringsgivare, inte har koncession drivaattsom
försäkringsrörelse i Sverige, skall till uppdragsgivaren överlämna en
handling i vilken uppdraget Uppdragsgivaren skall skrivaanges.
under handlingen. Handlingen skall med formuläröverensstämma

fastställs regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,som av
Finansinspektionen.
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Tillsyn m.m.

Försäkringsmäklarbolag, registrerade enligt denna lag,§25 ärsom
Finansinspektionen skall vidstår under tillsyn Finansinspektionen.av

försäk-tillsyn enligt denna lag till sund utvecklingsin attse en av
främjas.ringsmäklarverksamheten

Försäkringsmäklarbolag skyldiga på begäran Finansin-är att av
verksamheten inspek-spektionen lämna de upplysningar somom

fullgöra denna lag. Inspektio-behöver för sin tillsyn enligttionen att
upplysningarna undersökning hos mäk-får inhämtanen genom en

larbolaget.

verksam-§ Finansinspektionen skall följa den gränsöverskridande26
EES-förmedlare lag i den utsträck-drivs enligt dennahet som av en

skall, ining behövs för tillämpningen lagen. Inspektionenavsom
med behöriga myndigheten i förmedlarens hemland,samarbete den

verka för sund utveckling verksamheten.en av
Finansinspektionen skall lämna uppgift till behöriga myndigheter

andra EES-länder, dessa myndigheter behöver uppgiften för sini om
tillsyn förmedlarens verksamhet, i övrigt haöver närasamt ett

behörigasamarbete med myndigheter.

§ det kan någon driver försäkringsmäklarverksamhet,27 Om attantas
får Finansinspektionen förelägga den driver verksamheten tillattsom
inspektionen upplysningarlämna de verksamheten behövsom som
för tillämplig.bedöma lagen äratt om

28 § På begäran fysisk registrerad försäk-ärav en person som som
ringsmäklare eller har biträtt försäkringsmäklare i dennessom en
verksamhet skall Finansinspektionen utfärda intyg verksamhe-över

omfattning och innehåll erfordras för fásådant intyg drivaatttens om
liknande verksamhet omfattasi land EES-avtalet. Denannat som av

begär intyg och, i förekommande fall, den för räkning dennesom vars
förmedlat försäkringar upplysningarhar skall lämna inspektionen de
behövs för inspektionen fullgöraskall kunna denna skyldig-attsom

het.

§29 Finansinspektionen får förordna med övrigarevisor revi-atten
delta i revisionen hos försäkringsmäklarbolaget. revisors-I ettsorer

förordnande kan inspektionen särskilda direktiv till revisorn.ge
Revisorn har få arvode för sitt arbete försäkringsmäklar-rätt att av

bolaget. Arvodets storlek bestäms inspektionen.av
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försäkringsmäklarbolag30 § Om har fattat beslut striderett ett som
denna lag, någon författning reglerar dess verksamhetmot annan som

eller bolagsordningen, får Finansinspektionen förbjuda verkstäl-mot
lighet beslutet.av

Inspektionen får bestämma beslut verkställighetsförbudatt ett om
skall gälla omedelbart. beslutet redan fårHar verkställts inspektionen
förelägga mäklarbolaget rättelse, det möjligt.göraatt ärom

§ Om försäkringsmäklarbolag31 eller försäkringsmäklareett en
överträda denna lag eller föreskrift meddelats medattgenom en som

stöd denna lag eller på visat olämplighet bedrivasättannat attav
försäkringsmäklarverksamhet, kan Finansinspektionen meddela
varning.

32 § Finansinspektionen skall återkalla registreringen för försäk-ett
ringsmäklarbolag eller försäkringsmäklare inte längreen som
uppfyller kraven för registrering.

Återkallelse registreringen med hänvisning till någonattav som
ingår i mäklarbolagets styrelse eller verkställande direktör inteär
uppfyller de krav i § andra får10 stycket ske först sedansom anges
Finansinspektionen beslutat anmärka förhållandet ochatt personen

med anmärkningen, sedan inspektionen bestämd tidsom avses en av
högst månader gått till ända, fortfarande finns kvar i styrelsentreav

eller verkställande direktör.är

33 § Registreringen för försäkringsmäklarbolag kan återkal-ett även
las bolagetom

inte lämnar begärda upplysningar enligt 25
inte betalar årlig avgift enligt 37
bedriver sidoverksamhet i strid med vad i 17som anges
Registreringen för försäkringsmäklarbolag eller försäkrings-ett en

mäklare kan också helt eller delvis återkallas bolaget ellerom
mäklaren inte längre, eller endast i ringa omfattning, förmedlar
försäkring.

§ Finansinspektionen34 kan förordna beslut återkallelse enligtatt om
32 och gäller33 omedelbart. Om skäl finns för det kan återkallelse

enbart verksamhet i §5 och §17 andra stycket. lettavse som avses
beslut återkallelse kan inspektionen föreskriva mäklarbolagetattom
får vidta de avslutande åtgärder behövs för försäkringstagar-attsom

intressen skall kunna tillvaratas.nas
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§ försäkringsförmedling i strid med § skallOm någon 335 utövar
föreläggaFinansinspektionen honom upphöra med det. Detsammaatt

gäller registrerat försäkringsmäklarbolag yrkesmässigtettom
försäkringar bolaget inte registrerat förförmedlar slag ärettav som

förstaeller bedriver sådan verksamhet i § stycket eller5 17som avses
registrering eller tillstånd§ andra stycket någonutan samt om

använder benämningen försäkringsmäklare ha till deträttutan att
enligt andra stycket.2 §

§ Finansinspektionen kan förena föreläggande eller förbud enligt36
denna lag med vite.

bekosta§ Försäkringsmäklarbolagen skall med årliga avgifter37
Finansinspektionens verksamhet enligt de föreskrifternärmare som
regeringen meddelar.

Finansinspektionens beslut vägrad registrering enligt denna38 § om
lag, varning enligt § återkallelse registrering enligt31 32om om av,

beslut med förbud för EES-förmedlareoch 33 enligt §7samt en
bedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige får överklagasatt
kammarrätten.hos

beslut Finansinspektionen får överklagas hos länsrätten.Annat av
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande.

lag träder i kraft den juli dåDenna l 1998, lagen 1989:508 om
försäkringsmäklare upphör gälla.att

försäkringsmäklarföretagEtt inte vid utgången årsenastsom av
bedrivs1999 i aktiebolagsform skall avföras från försäkrings-

mäklarregistret. gällerDetsamma de fysiska mäklare inte vidsom
angiven tidpunkt har ansökt registrering för för visstatt ettom
försäkringsmäklarbolags räkning förmedla försäkring.

Ett försäkringsmäklarbolag registrerade aktiekapital intevars
uppgår till kronor200 000 vid utgången år avföras från1999 skallav
försäkringsmäklarregistret.

försäkringsmäklarbolagEtt registrerats före denna lagssom
ikraftträdande skall vid utgången år till1998 Finansinspek-senast av
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plan för i § andrationen sådan verksamheten 8som avsesge en
stycket denna lag.

försäkringsmäklarföretag, ikrañträdandet denna lagvidEtt avsom
driver sådan sidoverksamhet i § andra stycket och17 somsom avses

Finansinspektionen harinte vid utgången år 1998 hossenast av
avföras från försäk-ansökt tillstånd för sidoverksamheten, skallom

ringsmäklarregistret.

för föreRegistrering personforsäkring, skett den juli 1998,1som
för förmedling livförsälcring enligt vadskall gälla som angesanses av

förkap. b § försäkringsrörelselagen 1982:713 klassernai 2 3 samt
och enligt 2 kap. 3 § lag.1 2 a samma

Registrering för skadeforsäkring, skett fore den juli 1998,1som
för förmedling skadeförsäkring enligtskall gälla vad somanses av

i kap. § försäkringsrörelselagen med undan-2 3 1982:713anges a
för klasserna och1tag
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Förslag till lag ändring i lagen 1991:9812 omom

värdepappersrörelse

Härigenom föreskrivs kap. b § lagen värdepap-l 3 1991 :981att om
skall följandepersrörelse ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3b§

Tillstånd enligt § behövs inte Tillstånd enligt § behövs inte3 2 3 2
förför verksamhet bedrivs verksamhet bedrivssom av som av

registrerad för- försäkringsmäklarbolagden är ettsomsom som
säkringsmäklare enligt § första enligt § första3 4registreratär

lagenstycket och lagen 1989:508 stycket och 2 1998:000l 2 1
försäkringsmäklare, försäkringsmäklarverksamhetom om om

eller för försäkringsmäklareen
registrerad för livförsäk-ärsom

§enligt andra stycket4ring
lag, omsamma

verksamheten endast försäkringsmäklarrö-sidoverksamhet tillär en
relsen och enbart andelar i värdepappersfonder eller sådanaav ser
utländska fondföretag lageni och b 1990:1 147 7 lsom avses a

värdepappersfonder,om
kunders order vidarebefordras endast direkt till fondbolag och2.

utländska fondföretag i ochsom avses
mäklaren i denna verksamhet kunders medel ellerinte tar emot

fondandelar.

lag träder i kraft den juliDenna 1 1998.
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Förslag till3

Förordning försäkringsmäklarverksamhetom

föreskrivs följande.Härigenom

Ansökan

§ Ansökan registrering försäkringsmäklarbolag och försäk-1 om av
ringsmäklare skall skriftligen hos Finansinspektionen.göras

§ ansökan juridisk skall innehålla uppgift2 En av en person om
sökandens firma, organisationsnummer, adress och telefonnummer,

och för de fysiska skall ingå inamn personnummer personer som
ledningen för bolaget,

och för de fysiska skallpersonnummernamn personer som
förmedla försäkringar för den juridiska ochpersonen,

för vilket eller vilka slag försäkring registrering söks.4. av som

§ Till ansökan enligt skall fogas3 2 §en
registreringsbevis och bolagsordning för sökanden,
utredning behövs för klarlägga sökanden oberoendeatt ärattsom
försäkringsgivarintressen,av
verksamhetsplan i 8 § andra stycket lagen 1998:000som avses

försäkringsmäklarverksamhetom
utredning behövs för4. bedömning de ingår isom av om som

ledningen för bolaget uppfyller de krav i § andra10som anges
stycket lagen 1998:000 försäkringsmäklarverksamhet, ochom

bevis sökanden har sådan försäkring för skadeståndsskyldig-attom
het i lagen12 § försäkringsmäklarverksam-1998:000som avses om
het.

Bevis enligt första fårstycket inte äldre1 månaderän tre närvara
ansökan in.ges

4 § ansökan fysiskEn skall innehålla uppgiftav en person om
sökandens adress och telefonnummer församtnamn, personnummer,
vilket försäkringsmäklarbolag sökanden skall förmedla försäkring.

ansökan skallI också för vilket eller vilka slag försäkringanges av
registrering söks.som

§ Till5 ansökan enligt § skall fogas4en
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underkas-i konkurs ellerinte underårig,sökandenbevis ärattom
§ föräldrabalken,enligt kap.näringsförbud eller har förvaltare l 1 7tad

oberoendesökandenför klarläggautredning behövs ärattattsom
försäkringsgivarintressen, samtav

kunskaputbildning ellersökanden har sådanbevis samtattom
§ lagen 1998:000yrkeserfarenhet i 14 3praktisk omsom avses

försäkringsmäklarverksamhet.

skadeståndsskyldighetförFörsäkring

försäk-i § lagen 1998:000försäkring 12§ Sådan6 omsom avses
harförsäkringsgivareskall tecknas hosringsmäklarverksamhet som

i EES-i Sverige ellerförsäkringsrörelsetillstånd driva ett annatatt
hosförsäkringen tecknasfår medgeFinansinspektionenland. att en

försäkringsgivare.annan

ansvarsförsäk-villkoren förlivförsälcring skallförmedling§ Vid7 av
skada harförsäkringsskyddet gäller förinnebäraringen att som orsa-

orsaksteori.varit i kraftförsäkringen harden tidunderkats som
skadefall skallvidersättning kan utgåhögstaDen motsvaraettsom

allmänbasbelopp enligt lagen 1962:381minst gånger det200 om
fick kännedomden skadelidandeförsäkring gällde när omsom

under årsammanlagt kan utgåhögsta ersättningskadan. Den ettsom
försäkringenomfattasför varje påbörjat tiotal mäklareskall som av
för det året.basbelopp gälldeminst gånger det1000motsvara som

dock inteunder år behöverersättning kan utgåhögstaDen ettsom
juridiskbasbelopp för varje4000änmotsvara person sommer

omfattas försäkringen.av
och omfattningenpåkallat med hänsyn till inriktningendetOm är

får Finansinspektio-omfattas försäkringen,den verksamhet som avav
i första stycket.andra försäkringsbeloppbestämma än angessomnen

fondandelar enligt §förmedling skadeförsäkring och 5§ Vid8 av
försäkringsmäklarverksamhetstycket lagen 1998:000första om

ansvarsförsäkringen innebära antingenvillkoren förskall
har orsakats under denförsäkringsskyddet gäller för skadaatt som

orsaksteori ellerförsäkringen har varit i krafttid som
anmäls till försäk-försäkringsskyddet gäller för skadoratt som

kraft claims made-teori.ringsgivaren medan försäkringen iär
stycket skallutformas i enlighet med första 2Om villkoren

retroaktivt skydd vidvillkoren i övrigt så utformade att ett gesvara
ansvarsförsäkringsgivare.vidförnyelse försäkringen och byte avav
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den händelse försäkringsmäklarbolagetFör upphör med sin verksam-
het skall försäkringen innehålla förlängd anmälningstid minsten om

förår skada anmäls efter försäkringens förfallodag.tre som

förmedling9 § Vid skadeförsäkring skall den högsta ersättningav
kan vidutgå skadefall minst 600 gånger detett motsvarasom

basbelopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkring gälldeom som
den skadelidande fick kännedom skadan. högstanär Denom er-

sättning sammanlagt kan utgå under år skall för varje påbörjatettsom
tiotal mäklare omfattas försäkringen minst 1800motsvarasom av

detgånger basbelopp gällde för det året. högsta ersättningDensom
kan utgå under år behöver dock inte 6000ett motsvara änsom mer

basbelopp för varje juridisk omfattas försäkringen.person som av
detOm påkallat med hänsyn till inriktningen och omfattningenär

den verksamhet omfattas försäkringen, får Finansinspektio-av som av
bestämma andra försäkringsbelopp förstai stycket.ännen som anges

§ Vid förmedling10 fondandelar skall den högsta ersättningav som
kan utgå vid skadefall minst gånger det30 basbeloppett motsvara
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring gällde dennärom som
skadelidande fick kännedom skadan och minst 100 basbeloppom per
försäkringsår.

§11 Försäkringsvillkoren skall vad i 7 10utöver som anges -
innebära att

den skadelidande får rikta krav på ersättning enligt försäkringsavta-
let direkt försäkringsgivaren, i den mån han inte har fåttmot ersätt-
ning den försäkrade,av

ersättningen skall betalas till den skadelidande avdrag förut utan
självrisk,

försäkringsskyddet kan upphöra tidigast månad efter det atten
Finansinspektionen har underrättats upphörandet,om

försäkringsskyddet skall utformatså hela den verksamhetattvara
drivs i försäkringsmäklarbolaget omfattas och attsom

försäkringsskyddet i övrigt tillfredsställande i deär avseenden som
betydelse för den skadelidandesär rätt.av

Utbildning

12 § Den utbildning i 14 § lagen3 1998:000 för-som avses om
säkringsmäklarverksamhet skall, inte Finansinspektionen i särskiltom
fall medger omfatta försäkringsförmedling,annat, civilrätt med
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försäkringsekonomi ochskadeståndsrätt,avtals- ochförsäkrings-,
företagsekonomi.

de olikakunskapskadeförsäkring tillkommermäklareFör omav
skadeför-internationellentreprenadrätt,skadeförsäkring,typerna av

riskanalys och riskriskhantering,säkring management.samt
livjuridikkunskap inomlivförsäkring tillkommermäklareFör av

avtalsenliglagstadgad ochbeskattningsregler,relevantainklusive
livförsäkringinternationelllivförsäkringsteknik,försäkring, samt

privatekonomisk rådgivning.grundläggande
för verksam-registreringansökerförsäkringsmäklareEn omsom

värdepappersrörelseb § lagen 1991:981i kap. 31het omsom avses
fondverksamhetha kunskaperskall dessutom vär-samt omom

depappersförmedling.
innehålletföreskrifterfår meddelaFinansinspektionen närmare om

erfarenhetpraktiskaoch denden utbildningomfattningenoch somav
verksamvaritför denvad krävskrävs attsamt somsomom som

registrerasland skall kunnaiförsäkringsmäklare annat som
förstaiutbildningha sådanförsäkringsmäklare utan att som avses -

styckena.fjärde

Övrigt

försäkringsmäklare skallförsäkringsmäklarbolag eller§13 Ett en
förändring-det skertill Finansinspektionendröjsmål anmälautan om

de förhållanden ii som avsesar
2 § 1-3,-

§ första stycket 2-5,3-
första stycket, och4 §-

§ och5 1-

i §fastställa formulär 24Finansinspektionen skall14 § som avses
försäkringsmäklarverksamhet.1998:000lagen om

försäkringsmäklareförsäkringsmäklarbolag eller15 § Om ett en
upphört med sinförsäkringsmäklaren haranmäler bolaget elleratt

registreringen,återkallarverksamhet eller Finansinspektionenom
för-eller mäklaren frånskall inspektionen avföra mäklarbolaget

säkringsmäklarregistret.

föreskriñer§ Finansinspektionen får meddela16 närmare om
försäkringsmäklarbolags aktiekapital,ett
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vilken information försäkringsmäklarbolag skall lämna tillettsom
sin uppdragsgivare, och

verkställigheten lagen 1998:000 försäkringsmäklarverk-av om
samhet.
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Inledning1

Försäkringsmäklarverksamhet i Sverige förhållandevisär en ny
för förstbransch. Förutsättningar sådan verksamhet skapades i och

med lagen försäkringsmäklare trädde i kraft1989:508 FMLatt om
den januari 1990. Sedan dess har branschen lyckats få ordentligt1 ett
fotfäste distributionskanal för försäkring. Under de drygt årsom sex

kraftigtlagen tillämpats har branschen expanderat både vadsom
gäller antal mäklare och andel mäklad försäkring den totala försäk-av
ringsvolymen. snabba utvecklingen upphov till farhågorDen har gett

överetablering mäklarföretag håller ske, vilket kanatt attom en av
påverka stabiliteten inom förlängningenbranschen och i också
försäkringskunderna negativt.

erfarenheterDe vunnits under den tid tilllämpats har,FMLsom
såsom framhålls i utredningsdirektiven, bekräftat det fannsatt ett
behov regler för och tillsyn försäkringsmäklarverksamhet i syfteav av

tillgodose försäkringskundernas berättigade skyddsintresse i olikaatt
avseenden. Erfarenheterna har emellertid också visat regelverketatt
i vissa hänseenden inte fullkomligt. Mitt uppdrag har varitär att mot
bakgrund erfarenheterna från tillämpningen FML och utveck-av av
lingen på försäkringsområdet föreslå de lagändringar behövs försom

sund utveckling försäkringsmäklarverksamheten ochatt trygga en av
förstärka skyddet för de försäkringstagare anlitar försäkrings-som
mäklare.

Uppdraget har också innefattat undersöka utländska förhål-att om
landen föranleder några särskilda ställningstaganden. direktivenI

någon implementering den rekommendation förmed-attanges av om
försäkringar,lare EG-kommissionen den 18 decemberantogav som

92/48/EEG,1992 inte aktuell utredaren oförhindradär att är attmen
beakta rekommendationen i den mån det ändamålsenligt förär upp-
draget. harJag också varit oförhindrad andra frågoratt äventa upp
angränsande till dem särskilt har angetts.som

Under arbetets gång har ytterligare fråga överlämnats tillen
utredningen. Frågan gäller huruvida det svenska kravet på registrering

försäkringsmäklare kan komma stå i strid med den fria rörlighe-attav
tjänster enligt i59 Romfördraget. Uppdraget i denna del fårten art.av
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fall lämna förslag till de lagänd-innefatta i förekommandeattanses
ringar krävs.som

bilaga till dettaDirektiven i dess helhet finns intagna 1som
betänkande.

hållitssammanträdenutredningsarbetets gång harUnder tretton
från Försäk-knutits till utredaren.med de Experternaexperter som

harförsäkringsmäklares förening vidringsförbundet och Svenska
företrädare för försäk-biträtts ytterligareflertalet sammanträden av

enkät har tillställtsrespektive försäkringsmäklarna. Enringsgivarna
försäkringsmäklarföretag. Ytterligareregistreradesamtliga i Sverige

mäklarorganisationertillställts några de europeiskaenkät har aven
ProducteursInternational desmedlemmar i BIPAR Bureauärsom

finnsfrån enkäternade Réassurances. SlusatserdAssurances
med företrädaredel avsnitten. Hearings har hållitsredovisade i aven

inklusive företrädareförsäkringsmäklarna, försäkringsbranschen,för
Industriförbundet.Förening,för Utländska Försäkringsbolags samt

underhandskontakter med Finansinspek-har också haftUtredaren
studiebesök gjorts vidoch Konsumentverket. hartionen Därutöver

mäklarföretag.några
ärendenhar till utredaren överlämnatFinansdepartementet tre

provisionförsäkringsmäklarnas ansvarsförsäkring,angående m.m.
4680/95 och dnr 6916/95.dnr 1750/93, dnr
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bakgrundAllmän2

försäkringsområdetOlika aktörer på2.1

försäljningsverksamhet handhas i allmänhetFörsäkringsbolagens av
fälttjänstemän. delbolagen anställda innesäljare och Eni stor av

försäk-försäkringsombud.försäljningsverksamheten sker Ettgenom
försäkringsbolag.ringsombud har sitt uppdrag från eller flera Motett

försäljning elleroftast medverkar de vidavtalad ersättning, provision,
direkt för för-försäkring. Ombudet kan arbetavidmakthållande ettav

försäkringsbolag kansäkringsbolag eller biträda ombud. Ettett annat
resebyråer, bilhandlare,också sälja sina försäkringar t.ex.genom

serviceåt-radiohandlare m.fl. tillhandahåller försäkringar som ensom
försäljnings-, förmedlings- ellergärd i anslutning till viss repara-en

försäljare för specialombudtionsverksamhet. Tidigare kallades dessa
skall till1988/89:136 Försäkringsbolagen,8.se attses. somprop.

överensstämmelse med god för-deras anskaffningsverksamhet sker i
för försäkringsombuden och skall ingripasäkringssed, har ett ansvar

anskaff-dem det behövs. försäkringsbolagensGenom attmot om
Finansinspektionens tillsyn kommerningsverksamhet står under även

ombudens verksamhet indirekt stå under tillsyn.att
försäkringsfrå-örsäkringskonsulten sin uppdragsgivare råd iF ger

skadeförebyggandeRåden kan mängd frågor, exempelvisgor. avse en
försäkringsskyddverksamhet också råd till kunden bästa ochmen om

försäkringsgivare i visst fall. Konsulten får arvodebästa ett av
renodlade konsultrollen innefattar ingen mellanmans-kunden. Den

eller flera deltarställning. Medan mäklaren aktiv mellan tvåär parter,
inte aktivt i förhållandet mellan rollkonsulten Hans ärparterna. mer

dock konsulten biträderden passive rådgivarens. förekommerDet att
försäkring.kunden vid upphandling Om det sigäven rörav om mer

enstaka kontakter med försäkringsgivare, ikläder sig konsultenän
mellanmansrollen förmedlareoch blir därmed betraktaatt som av
försäkring. Gränsdragningen mellan mäklare och konsulter har
behandlats Försäkringsverksamhetskommittén i delbetänkan-bl.a.av

ochdet Försäkringsmäklare i Sverige 116 ochSOU 1986:55 134s.
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delbetänkandet Koncession för försäkringsrörelse 1983:5i SOU s.
Enligt kommittén det i princip endast det vilket53. sättär

mäklaren frånersättning utgår för uppdraget provision skiljersom
mellan försäkringsmäklare och konsulterkonsulten. Uppdelningen-

svensk företeelse. Internationellt oftast ingen sådannärmast görsär en
uppdelning och 10.SOU 1986:55 40s. n a. prop. s.

antingen från försäkringsgiva-skadekonsult kan sitt uppdragEn
kallaseller från försäkringstagaren. det förstnämnda fallet skade-Iren

fallet för "losskonsulten för "loss adjuster" och i det andra enen
för försäkringstagarens talan försäk-"loss assessor"assessor". En mot

inträffat. Uppgiftenringsbolaget i samband med skada haratt en
sammanfaller med den mäklaren kan ha för sin uppdragsgivaressom

uppdragräkning. "loss adjuster" utreder och värderar skador påEn av
motiveradförsäkringsbolaget lämnar uppdragsgivarensamt en

till skadeersättning. skadekonsulterrekommendation Denna grupp av
Svenska föreningen förhar nyligen branschförening,startat en egen

adjuster" vill blioberoende skadeexperter, SFOS. "lossEn som
medlem fristående från försäkringsgivarintressen.måste Hanvara
skall vidare erhålla sina uppdrag huvudsakligen från försäkrings-

och får förmedla försäkringar, sidouppdraggivare han inte ha andra
eller eller styrelseanknytning till försäkringsbolag Källa: För-ägar-
säkringstidningen 1/95.

Färsäkringsmäklaren har, såsom hans roll i Sverige, sittär
försäkringstagaren.uppdrag från Mäklaren skall oberoendevara av

försäkringsgivarintressen. Kravet på oberoende uppställt i kundensär
intresse och skall säkerställa frittmäklaren kan välja mellan olikaatt
försäkringsgivare. kravetl på oberoende ligger förhållandenaatt
mellan mäklarbolag försäkringsföretagoch inte får sådana deattvara

försäkring.valet följer mäklaren fårDärav normaltstyr att port-av en
följ spridd på olika försäkringsgivare alltefter kundernas skildaärsom
försäkringsbehov. Mäklarens uppgift i korthet sammanföraär att

intresserade ingå försäkringsavtal därefterochärparter att attsom av
biträda sin uppdragsgivare vid de följande förhandlingarna. Mäklaren

ibland behörig ingå avtal för sin uppdragsgivares räkning. Medär att
den utveckling har skett mäklartjänsten biträder mäklarensom av

kunden i frågor.många andra redogörelseEnäven närmarenumera
för mäklarens arbetsuppgifter finns i avsnitt 4.2.

inhouse broker, iblandEn benämnd captive broker se a. prop
har hand försäkringarna16, industriföretagåt elleretts. om en

industrikoncern. Inhouse brokern har till uteslutande uppgift att
placera företagets eller koncernens risker försäkringsmarkna-egna
den.
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2.2 års lagstiftningNärmare 1989om om

försäkringsmäklare

lagen försäkringsmäklareDet FML, trädde ivar genom om som
krafl den januari det1 1990, slogs fast försäkringsmäklareattsom

Ävenskall få verka svenskaden marknaden. den omständigheten
det internationellt mycket vanligt försäkringsmäklareatt ärsett att

sköter distributionen försäkring medverkade till öppnaatt vägenav
för svenska mäklare. tillkomst sköttes försäkrings-Före FML:s
bolagens försäljning försäkringar så uteslutandegottav som av an-
ställda hos bolagen eller ombud för bolagen. Något förbud motav
försäkringsmäklare fanns i och för sig inte och mindre antalett
mäklare också verksamma föreredan tillkomst.FML:s Attvar
mäklawerksamheten då inte hade någon omfattning berodde påstörre

försäkringsbolagen sinsemellan träffade s.k. marknadsöverens-att
kommelser. Dessa innebar de bolag anslutna till dematt som var
endast fick försäkringarsälja ombud, vilka undantagsvisgenom egna
kunde ombud för bolag det första bolagetäven ett annatvara om
medgav det. På så förhindrades mäklare verksamma isätt att vara
Sverige.

Förslag särskild lagstiftning försäkringsmäklare läm-om en om
nades Försälcringsverksamhetskommittén i delbetänkandet Försäk-av
ringsmäklare i Sverige SOU 1986:55. framförDet allt skältrevar

gjorde lagreglering ansågs nödvändig. Huvudmotivetattsom en var
Ändamåletavskaffa de etableringshinder fanns. ökaatt attsom var

konkurrensen mellan försäkringsbolagen. Små och medelstora försäk-
ringsbolag slagkraftiga försäljningsorganisationer skulleutan egna
därmed lättare kunna sälja sina försäkringar. detFör andra ansågs det
nödvändigt hänsyn till försäkringskundema, särskilt de enskildaav

kundekonsumenter komma anlita mäklare, i lag ställaatt attsom upp
regler förvissa verksamheten. tredje skälet förDet särskild lag-en

stiftning anskaffningsverksamhet mäklare bordeattvar genom vara
underkastad krav på god försäkringssed gäller församma som
försäkringsbolagen enligt kap.7 § första försäkringsrörel-16 stycket
selagen l982:713; FRL. I avsnitt 3 Utgångspunkter för översynen
återkommer jag till dessa skäl låg bakom införandet FML.tre som av

Betänkandet ledde till lagen 1989:508 försäkringsmäklare,om
trädde i kraft den januari1 1990 prop. 1988/89:136,som

1988/89:NU29. harLagen ändrats lag 1990:812 1 och §§,4genom
lag 1993:1308 3, 7 9,12 och §§, lag15 1994:2011 13, 14a,
och 16 §§, lag 1995:73 §17 lag 1995:787 5§.samt
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näringsrättsligaförsäkringsmäklare består ochLagen avom
och fysiskaskall tillämpas juridiskacivilrättsliga regler, som

förmedlar direkt-yrkesmässigt till olika uppdragsgivarepersoner som
flera från varandra fristående försäkringsgivare.försäkringar från

varje försäkrings-näringsrättsliga reglerna innebär bl.a.De att
Finansinspektionen och stå undermäklare skall registrerad hosvara

förmedlare alla slagMäklaren kan registrerasdess tillsyn. av avsom
personförsäkringar eller enbart skadeförsäkringar.försäkringar, enbart

krävs han harfysisk skall bli registreradFör attatt enen person
i övrigtansvarsförsäkring, tillfredsställande utbildning, hanatten

han intelämplig försäkringsmäklarebedöms samt att genomsom
försäkringsgivar-ägarförhållanden eller på beroendesätt ärannat av

underårig,den fysiska inte iintressen. Vidare krävs äratt personen
förvaltare enligteller underkastad näringsförbud eller har 11konkurs

§ föräldrabalken.kap. 7
registrerad krävs denjuridisk skall bliFör attatt en person

inte ägarförhållanden eller påjuridiska sätt ärannatpersonen genom
försäkringsgivarintressen, den har ansvarsförsäk-beroende att enav

för dende fysiska förmedlar försäkringring samt att personer som
räkning försäkringsmäklare.juridiska registreradeärpersonens som

utföra uppdragEnligt de civilrättsliga reglerna skall mäklaren sitt
omsorgsfullt med iakttagande försäkringsmäklarsed.och god Hanav
skall klarlägga sin uppdragsgivares behov försäkring och föreslåav
lämpliga lösningar. Om mäklaren uppsåtligen eller oaktsamhetav
åsidosätter sina skyldigheter, kan han bli skadeståndsskyldig mot
uppdragsgivaren och andra beroende han utför sittär attsom av
uppdrag civilrättsliga reglerna tvingande i konsu-på Derätt sätt. är
mentförhållanden.

Regeringen har i förordningen försäkringsmäkla-1989:1438 om
meddelat föreskrifter lagens tillämpning. Vidare harnärmarere om

Finansinspektionen föreskrifterbemyndigats meddela ytterligareatt
bl.a. verkställigheten lagen. Finansinspektionen har också iom av
allmänna lämnatråd anvisningar lagens tillämpning.om

Tillsyn och praxis2.3

Finansinspektionen sin tillsyn, förutom den prövningutövar genom
sker i samband med mäklare ansöker registrering, delsattsom en om

föreskrifter och allmänna råd, dels platsundersökningargenom genom
och utredningar efter klagomål från försäkringskunder.
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År 1989 meddelade dåvarande Försäkringsinspektionen föreskrif-
angående försäkringsmäklarregister och ansökan registreringter om
försäkringsmäklare BFFS 1989:23; upphävda. Finansin-av numera

spektionen har därefter utfärdat föreskrifter ansvarsförsäkring förom
försäkringsmäklare F FF S 1992:36, föreskrifter försäk-om
ringsmäklares skyldighet lämna uppgifter till inspektionen FFFSatt
1994:14; upphävda, föreskrifter och allmänna rådnumera om
information rörande livförsäkring sjuk- och olycksfallsförsäkringsamt

meddelats tillägg till sådan försäkring FFFS före-1995:30,som som
skrifter information avseende skadeförsäkring F FFS 1995:32,om
föreskrifter utformning handling avseende uppdrag försäk-tillom av
ringsmäklare FFFS 1995:33, allmänna råd angående god försäk-
ringsmäklarsed FFFS föreskrifter1995:52, utbildningskrav förom
den verkat försäkringsmäklare utanför Sverige FFF Ssom som

allmänna1996:18 råd angående utbildningskrav för försäk-samt
ringsmäklare FFFS 1996:19.

sanktionsmöjligheterDe står Finansinspektionen till buds ärsom
återkalla registreringen mäklare eller meddela varning.att attav en

Finansinspektionen har vid tillfällen avregistrerat mäklarbolag sesex
14.2. tio fall harI varning utfärdats; samtliga på grund attav
ansvarsförsäkringen inte täckt delar den förmedlingsverksamhetav

bedrivits. Förmedling har skett skadeförsäkringävent.ex.som av
ansvarsförsäkring tecknats endast för verksamhet beståendetrots att

i förmedling personförsäkring. något fall förmedlingenI har skettav
ombud inte omfattats försäkringen och i fallnågot hargenom som av

förmedling skett till företag ansvarsförsäkringenstörre endasttrots att
täckt förmedling till företag med färre tio årsanställda. Omkringän
fyrtio skriftliga klagomål år avser de två åren kommersenasteper

till Finansinspektionen. Klagomålen, oftast kommer från andrasom
mäklare eller från fältmän, gäller vanligtvis fall där mäklaren låtit
ombud självständigt eller där företag inte registreradeäragera som
försäkringsmäklare ändå bedriver sådan verksamhet.

I rättspraxis frågorhar rörande försäkringsmäklares medverkan
i refereradetvå fall.prövats Det gällde frågan försäk-ena om en

ringsmäklare skadeståndsskyldig försäkringstagaren pågentemotvar
grund underlåtenhet informera vissa premievillkoratt NJAav om
1992 782. Det andra fallet gällde, såvitt avsåg mäklarens medver-s.
kan, huruvida mäklarens underlåtenhet vidarebefordra upplysning-att

från försäkringstagaren till försäkringsbolaget skulle tillräknasar
försäkringstagaren eller inte RH 1994: 123.

fallEtt till provision föremålrör rätten för prövning iärsom
Högsta domstolen överprövning Hovrättens för Västra Sverige,av
avd. dom 1995-10-03, DT 56. Ytterligare fall gällde fast-ett som
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Sveaskadeståndsskyldighet harmäklaresställande prövats avav
2057/94.mål Tdom 1996-12-20,avdhovrätt, genom

finns i avsnittområdetredogörelse för rättspraxisEn närmare
10.3.

tillkomstefterUtvecklingen FML:s2.4

År fannsstadigt ökat. 1991tillkomstsedan FML:sMäklarkåren har
registrerade.juridiska Ioch 100fysiskadet 320 personerpersoner

juridiskaoch 276fysiskafanns det 845maj 1997 personerpersoner
5-10förutspåddesVid lagens tillkomstregistrerade. procentatt ca av

Andelenförmedlas mäklare.kommaförsäkringsavtalen skulle att av
ochblivit betydligti verklighetenförsäkring harmäklad större

försäkringsavtalen. Närtredjedeltilluppgick under år 1996 avca en
fysiskai maj 1997 103fondandelar fanns detförmedlinggällerdet av

förmedling.registrerade för sådanjuridiskaoch 36 personerpersoner
flertalet organiseradedetjuridiskadeAv stora sompersonerna var

Åtta bolag kom-handelsbolag och femtonbolagaktiebolag. varvar
registreradfysiskbolag fanns endastmanditbolag. 150I personenca

fysiskmäklarverksamhetenfall drevsmäklare. fyraI av ensom
mäklare medlemmar iFlertaletenskild näringsidkare. ärperson som

förening Sfm.försäkringsmäklaresbranschorganisationen Svenska
skullefysiska mäklarnatillkomst förutsattes deVid FML:s att vara

registrerade för och förmäklarföretag deanställda i det är varssom
har emellertid visat sig mäk-förmedlar försäkring.räkning de Det att

fråga ianställd i mäklarföretaget ilaren ofta inte är utan ett eget
för de mäklarenlönebolag, dit provisionenbolag, ibland benämnt av

mäklarföretagaffärerna förekommer ocksåförmedlade Det attstyrs.
mäklarföretag sköter de admini-franchisetagare tillär ett annat som

mäklar-Organisationenuppgifterna franchisetagarna.strativa av
behandlas i avsnittföretagen närmare

mäklarbolag.idag nioMäklarmarknaden domineras grupper avav
försäkringsmäklarbolagsammanlagtbestårDessa sextongrupper av
med systerbolagetMatthiessen Försäkringsmäklare AB MaxMax

SÄKRA SkogMatthiessen Liv Finansmäklare Rosén, AonAB,
ingår i med Bain Clarkson SwedenSweden AB,AB gruppsom en

AlexanderAlexander Alexander Skandinavia Minet ochAB, AB
Capital, Svensk Försäkrings Service Sedgwick medAB, AB syster-

Sedgwick Bergvall, Swedenbolaget Marsh McLennan AB med
Försäkrings-systerbolaget William EddieM Mercer AB, Petterssons

byrå Global och WillisAB, Assurance AB, Corroon AB. Dessa
bolag för knappt totala omsättningen60 den påprocentsvarar av
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mäklarmarknaden. Nära hälften de registrerade fysiskaav personerna
49 procent återfinns hos dessa bolag. Enligt bedömningsexton en

gjorts Finansinspektionen torde utvecklingen fortsätta motsom av
sammanslagningar till bolag och enheter utslagningstörre samt av
vissa mindre mäklarbolag. För närvarande 20 procentsvarar av
mäklarbolagen för 75-80 affarsvolymen.procentca av

Som tidigare måste registrering mäklare ske förangetts som
antingen personförsäkring eller skadeförsäkring eller för alla slag av
försäkring. Det innebär mäklaren behärskamåste hela den kategoriatt

försäkring han eller hon vill bli registrerad för. Mångaav som
mäklarföretag har, särskilt saksidan,på det specialiserat sig påtrots
något eller några slag försäkring, entreprenad-, produktan-t.ex.av

kredit- eller marinförsäkring.svars-,
Mäklartjänsten innefattar inte enbart förmedling försäkring.av

Själva förmedlingen bara i paket tjänster iär ett moment ett av som
drag kan delas i utredning, upphandling, placering ochstora

beståndsvård eller förvaltning. Den sistnämnda delen, beståndsvår-
den, förhållandevis del mäklarens arbetsinsats.upptar storen av

örsäkringsmäklarbranschenF framgått, relativt iär, som ny
Sverige. Flertalet de verksamma mäklarna har tidigare varitav an-
ställda i försäkringsbolag säljare eller fälttjänsteman.ett Närsom
lagen försäkringsmäklare kom övergick de till mäklarverksamhet.om

utvecklingenDen har påskyndats försäkringsbolagen påbörjatattav
neddragning sin säljarkår i samband med rationaliseringen av av

verksamheten. allmänEn uppfattning många före detta säljareär att
har haft svårt komma i sin roll mäklare, iatt vä-nya som som
sentliga hänseenden skiljer sig från säljarrollen. tidigareEn anställ-
ning i försäkringsbolag kan också risk för mäklaren iutgöra atten
omotiverat utsträckning placerar försäkringar hos sin "gamla"stor
arbetsgivare. Dessa problem kan förväntas minska med tiden när
marknaden hunnit och formerna för verksamheten harmogna
stabiliserats. Många de mäklarföretag verksamma redanav som var

mäklarlageninnan infördes och under de förutsättningar gälldesom-
hardå på hunnit utbilda fasta ochsätt rutiner förett annat system—

hur försäkringsmäkleri bör drivas för tillgodoseett kundernas ochatt
samhällets krav på kvalitet i verksamheten.

Svenska försäkringsmäklares förening har under några års tid
drivit kvalitetsprojekt i syfte underlätta förett mäklarna byggaatt att

säkra rutiner och i företagen. Genom föreningens för-upp processer
har kvalitetsmanual enligt svensk standard ISO 9000 tagitssorg en

fram. Kvalitetsmanualen avsedd branschenär att ge en gemensam
definition och bas. basreglerFörutom för all mäklarverksamhet ingår
i manualen handbok för mäkling personförsäkring och fören av en
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skadeförsäkring. enskilda mäklarföretagen förutsätts kompletteraDe
metodscheman innehåller med de rutinerde färdiga manualensom

förhållandena företaget krävs förpå grund i det enskilda attsom av
framarbetet. Tanken kvalitetsarbetet skall ledasäkra kvaliteten i är att

mäklarna.kvalitetscertifiering enligttill ISO 9000-systemet aven
konkurrensfördel för de mäklarebedöms innebäraDetta somen

Ännu fåtal mäklarbolag erhållitlyckas bli certifierade. har endast ett
certifiering.

EU-regler2.5

ministerråd den december 1976 direktivEG:s 13 ettantog om
utövandet etableringsfrihe-åtgärder för underlätta det effektivaatt av

tillhandahålla tjänster vid verksamhet försäk-och friheten attten som
och särskiltringsagent eller försäkringsmäklare 630 ISICur grupp

77/92/EEG.Övergångsbestämmelser för verksamhetsådanom
underlättaDirektivet, intaget bilaga syftar till förär attsom som

och försäkringsombud verksamhet iförsäkringsmäklare att starta en
för följan-medlemsstat. Enligt direktivets artikel gäller det2.1.annan

de verksamheter:

Yrkesmässig verksamhet utövad meda avseendeav personer som,
försäkring eller återförsäkring och full frihetrisker, med attav

välja företag, uppträder förmedlare mellansom personer som
söker försäkringsådan och försäkringsföretag eller återförsäk-
ringsföretag, utför förberedande arbete inför ingående sådanaav
försäkringsavtal och, då lämpligt, vid administreringså bistårär

avtalen, särskilt vid försäkringsfall.av
b Yrkesmässig verksamhet utövad ellerettpersonerav som genom

flera avtal fått i uppdrag eller bemyndigats i elleratt, att, ettsom
flera försäkringsföretags och för deras räkning, eller endastnamn
för deras räkning, framlägga och förslag försäkringsavtal,tillge
utföra arbete inför eller vid slutande försäkringsavtal eller, biståav
vid administrering och fullgörande sådant avtal, särskilt vidav
försäkringsfall.
Verksamhetc utövad andra de i och bänav personer som avses a

föruppträder sådana räkning vid bland annatmen som personers
förberedande arbete, framläggande försäkringsavtal ellerav
inkassering premier, förutsatt något försäkringsåtagandeattav

eller för allmänheten inte ingår del i dennagentemot som en
verksamhet.
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Försäkringsmäklarna inom a-gruppen medan b-gruppenryms
innefattar försäkringsombud och Inom c-gruppenagenter. ryms
medhjälpare till de föregående kategorierna. Definitionerna intetar
sikte vissapå yrkesgrupper på vissa verksamheter underutan oavsett
vilken beteckning arbetar. Direktivet dock enligt sinutövaren är
rubrik begränsat till försäkringsagenter och försäkringsmäklare.

artikelI 2.2 direktivet särskilt skall gälla verksamhetattanges som
medlemsstaternai med vissa, för varje land uppräknade,anges

vedertagna beteckningar. listaEn vilka yrkesgrupper iöver som
medlemsländerna skall omfattas bestämmelserna finns fogad tillav
direktivet. Sveriges delFör försäkringsmäklare under a-anges

och försäkringsombud under b-gruppen.gruppen
direktivet föreskrivsI bl.a. land ställer vissaatt ettom upp

kunskapskrav eller krav på färdighet, skall viss i direktivet närmare
angiven verksamhet i land uppfylla dessa krav,ett annat anses om
sådan verksamhet har bedrivits under tid preciseras i direktivetsom

4-8. intygart. Ett de förutsättningar i direktivetatt ärom som anges
uppfyllda skall utfärdas de myndigheter eller organisationerav som
varje land art. 9. Med anledning direktivet har bestäm-utsett av en
melse skyldighet för Finansinspektionen utfärda sådant intygattom

i direktivet tagits i § i7 FML.som avses en ny a
Bestämmelsen i direktivets har nyligen4-8 föranlettart. en

Ändringenändring i §5 FML SFS 1995:787. innebär vissatt
erfarenhet den ansöker registrering försäkrings-som som om som
mäklare har erhållit i land skall godtas alternativ tillett annat som
utbildning.

Europeiska kommissionen den december18 1992 rekom-antog en
mendation förmedlare försäkringar 92/48/EEG. I rekommen-om av
dationens bilaga, artikel i rekommendationen medattanges avses
försäkringsförmedlare eller driver sådanstartaren person som
verksamhet definieras i artikel 2 punkt 1 i EG-direktivet,som a-c vare

hansig det rörelseidkare ellergör anställd. Rekom-som egen som
mendationen intagen bilagaär som

Rekommendationens övergripande mål underlätta marknads-är att
tillträde för mäklarna och förstärka skyddet för de försäkringstaga-att

anlitar mäklare. syfteI målenuppnå rekommenderas med-attre som
lemsstaterna kräva dels registrering försäkringsförmedlare, delsatt av

kvalifikationervissa beträffande kompetensnivå, innehav av ansvars-
försäkring och vandel. fårKrav uppställas på förmedlareäven att av
försäkring har tillräcklig finansiell styrka de skall handha klient-om
medel. Förmedlare försäkring skall vidare till uppdragsgivarenav

alla juridiska eller affärsmässiga anknytningar till något försäk-uppge
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,

eller sådanahan inneharringsföretag liksom alla aktier somsom
inskränka hans frihet väljaskulle kunnaföretag innehar och attsom

lämpliga sanktionerSlutligen skall det finnasförsäkringsföretag. som
förmedlareverksamhetden driverkan tillgripas mot som avsom

registrerad.försäkring utan att vara
EU-kommissioneninomdiskussion pågårkan tilläggasDet att en

skall kunnatjänstefrihetennationella hinder förhur olikaom
direktiveller ändring 1976 årstolkningundanröjas t.ex. avgenom en

vidare avsnitt 13.se
föreslagitharinternationella mäklarorganisationen BIPARDen att

förmedlareför desingle licence", skall krävassärskilt tillstånd, "aett
sådangränsöverskridande verksamhet. Envill bedriva gräns-som

frågadirektiv Dennaförutsätteröverskridar-licens antas.nyttatt ett
inom EU-kommissionen.för närvarandeövervägs

Översikt andrairegleringen några2.6 av

länder

flesta andra europeiskaförsäkringsmäklare finns i deLagstiftning om
mäklarlagstiftningTyskland har ingen särskildländer. Danmark och

associationsrättsliga och marknadsrättsli-där tillämpas allmännautan
dockmäklarföreningenregler. Medlemskap i den danska ärga

ansvarsförsäkring. Enligt uppgiftmed vissa krav på bl.a.förknippat
utarbetande.försäkringsmäklare underdansk lag Enär en om

bl.a. Belgien, Finland,har gjorts lagstiftningen igenomgång av
SpanienIsland, Italien, Nederländerna, ochFrankrike, Irland, Norge,

finnsländer, Storbritannien undantaget,Storbritannien. dessaI ett
försäkringsförmedlare.registrering auktorisationallmänt krav på av

sådant allmänt krav. förmedlareStorbritannien finns inget DeI som
och devill använda sig titeln "insurance broker" attsom avserav

livförsäkring emellertid registrera sig. I Norge,förmedla måste
mäklare. övriga länderPortugal och Spanien kan endast bolag Ivara

mäklare.fysiska juridiska registreras Dekan såväl personer somsom
förhar form oberoendekrav regler ägandeflesta länderna någon av

portfölj Frankrike, Irland och Nederlän-eller krav spridden men
sådant krav.derna tycks inte ha något

finnssammanfattning nämnda länderregleringen iEn ovanav
intagen bilaga 4.som
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3 Utgångspunkter för översynen

Huvudsyftet med införa särskild lagstiftning försäkringsmä-att en om
klare undanröja de hinder fanns för försäkringsmäklareatt attvar som
verka i Sverige. syftetDet har uppnåtts. Försäkringsmäklama som yr-
keskår etablerad i Sverige.är Antalet försäkringsmäklare har efternu
mäklarlagens tillkomst ökat kraftigt och uppgår angettsnu, som
tidigare, till fysiska845 och 276 juridiskaca personer personer.

Det andra viktiga skälet behovet skydd för de försäkringsta-var av
särskilt enskilda konsumenter, anlitar försäkringsmäklare.gare, som

Behovet starkt konsumentskydd brukar framhållasett försäk-påav
ringsområdet helhet. Verkningarna försäkringsåtagandeatt ettsom av

fullföljsinte kan bli allvarliga för både enskilda konsumenter och för
företag. Skälet till försäkringsåtagande inte fullföljsatt kanett vara
flera. kanDet bero på försäkringstagaren har brustit iatt någon av
sina avtalsmässiga eller lagfästa skyldigheter försäkrings-gentemot
givaren. Om försäkringstagaren har företrätts försäkringsmäkla-av en

kan det bero på denne försäkringsskyddet visar sigattre vara
otillräckligt eller i fall obefmtligt.värsta För skydda försäkringsta-att

skada orsakad försäkringsmäklaremot har lagstiftarengama av upp-
ställt krav på mäklama skall uppfylla vissa kvalifikationer,att deatt
skall registrerade och de skall ha ansvarsförsäkring.attvara en

Skyddsmotivet särskilt uttalatär det gäller enskilda konsumen-när
När det gäller denna det huvudsakligenter. är i samband medgrupp

tecknande livförsäkring försäkringsmäklare anlitas. Mark-av en som
naden för livförsäkring har blivit allt svåröverblickbar för denmer
enskilde med utbud bådeett stort svenska och utländska produkter.av
Försäkringsavtalen förhållandevis komplicerade.är Försäkringstiden

ofia lång och det förenatär med icke obetydligaär kostnader att av-
försäkringenbryta i förtid. dennaFör försäkring det därförtyp ärav

särskilt viktigt den enskilde försäkringstagarenatt får sakkunniga råd
och han skyddadatt ekonomiskär förlust till följdmot misstagav
begångna mäklaren.av

För övriga försäkringstagare anlitar försäkrings-grupper av som
mäklare företag, kommuner, organisationer m.fl. skyddsmotivetär- -
inte lika uttalat. harDe ofta kompetens inom försäkringsområdetegen
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både försäk-bevaka sina intressendärmed självaoch kan gentemot
bestäm-civilrättsligamedfört deharmäklare.ringsgivare och Det att

endasttvingandeoch §§mäklarlagen 13 14 närimelserna är
huvudsakligen konsument-detkonsument. Att äruppdragsgivaren är

detframgårsiktehittills tagitregleringen även attskydd avsom
ansvarsförsäkring hari mäklarnasförsäkringsbeloppetobligatoriska

skadestånd vidaktuelltkan bliefter vadanpassats ensomsom
18. Detprivatperson a.förmedlad tillpersonförsäkring prop. s.en

kändendast föreliggerdags datodet tilldock anmärkasbör att en
mäklad personförsäkring.vidansvarsskada

försäkringsmäklarverksamhetför lagregleraskälettredjeDet att
underkastadbörmäklareförsäkringanskaffningatt varagenomavvar

försäk-anskaffningförsäkringssedgodkrav på genomsomsamma
borde likaförsäljningsorganisation. Kravenringsbolagens varaegen

Finansinspektionensanlitades.distributionskanal Ivilkenoavsett som
mäklarnas verk-följadärförtillsynsbefogenheter ingårallmänna att

överensstämmelsehandlande står ibedöma derasförsamhet att om
bestämmelsencivilrättsligadenanskaffning. Enligtsed vidmed god

med iakttagandeuppdragockså utföra sittskall mäklareni § FML13
forsäkringsmäklarsed.godav

mäklarlagstiftningen börför minUtgångspunkterna översyn av
i lag intagnalagregleringen. Deföranleddemotivdebygga som

reglergrundläggandefast antalalltså läggaskall ärreglerna ett som
bedrivs påmäklarverksamhetensökanödvändiga för ettattatt trygga

olikatilldels med hänsynsamtidigt viktigtDet attärsätt.sunt
dels medförhållanden,under mycket skildaarbetarmäklarföretag

förändras, intemäklartjänsten ständigtinnehållet itillhänsyn attatt
Även arbeta för-mäklarnasverksamheten.reglerai detalj sätt att

informationstekniken.denminständras, inte nyagenom
inrikt-försäkringskunderna börtillförhållandetdet gällerNär
tillgo-skallskyddsintressenkundens olikaningen allmänt sett attvara

sig direkt tillsjälv vänderfall där hanbra i detminst likadoses som
forsäkringsproblem.sinafå lösning påförsäkringsgivare för att enen

enskilda konsumenterssjälvfalletdärvidutgångspunkt börEn attvara
Beträf-särskilt beaktas.skyddsreglerbehovföretagaresoch mindre av

skyddsreglerbehovethävdasföretag kan detfande attstörre av
regelföretag i hareftersom sådanamindre angeläget,framstår som

vid kontak-kan användasförsäkringsexpertertilltillgång somegna
tillsynenoffentligaRegistreringen och denmäklare.medterna aven

företag,också föremellertid allmänt värdemäklarna störreär av
mäklarlagen börVidoch försäkringsgivare.institutioner översynen av

kunska-hittills kravtydligareinriktning också änatt angevaraen
förlitaskall kunna sigföretagenmed följdoch kompetens ävenattper
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mäklarenpå har i fall de förutsättningargrundläggandeatt vart som
Ävenförbehövs upphandling försäkringar för deras del. försäk-av

ringsgivarna har intresse mäklama håller hög standard.ett attav en
Fel och brister i samband med förmedling försäkring ökarav
kostnaderna för försäkringsgivarna. medförDet också kostnadernaatt
för mäklarnas ansvarsförsäkring ökar.

Förmedling försäkring kan ske inte bara mäklare utan ävenav av
andra subjekt har eller mindre stark avtalsmässigav som en mer an-

knytning till eller flera försäkringsgivare. Som exempel kanen
de s.k. flerbolagsombuden och specialombudnämnas t.ex.som

resebyråer och bilhandlare. kan inte fritt välja försäk-Dessa mellan
ringsgivarna kan ingå försäkringsbolagensi försälj-utan sägas
ningsorganisation. Försäkringsrådgivning exempelär ett annat
verksamhet ligger försäkringsförmedling Med hänsyn tillnära.som

det förekommer flera med mäklarverksamhet likartade verksam-att
heter det viktigt lagen innehåller så klar definitionär att en som
möjligt vad faller under dess tillämpningsområde och därmedav som

registreringspliktigt och under tillsyn.stårär
följd den kvalitetsstämpel,En det kan innebärasägas attav som

registrerad och stå under tillsyn Finansinspektionen, är attvara av
försäkringskunderna har anledning förlita sig på försäk-att att
ringsmäklarna på oberoende och kompetent utför sina uppdragett sätt

deoch i övrigt tillvaratar kundens intressen. Försäkrings-ävenatt
kundernas berättigade förväntningar mäklarnapå också skäl förutgör

i lagstiftningen stryka under det försäkringstagarenatt äratt ärsom
mäklarens uppdragsgivare och det framför allt kundens intres-äratt

skall mäklarens arbete. Mäklarens oberoende försäk-styrasen som av
ringsgivarintressen och vinstintressen därvid grundläggan-ärav egna
de. Risken mäklaren i sina råd till kunden låter sig påverkasatt av
möjligheterna hos någon viss försäkringsgivare få högre provi-att en
sion eller någon form ersättning måste uppmärksammas ochannan av
förebyggas. ocksåDet för effektiv tillsynär ett tungt argument att en
sker mäklarverksamhet.av

skäl förEtt reglering försäkringsmäklarverksamhet harannat av
tillkommit sedan mäklarlagen harmoniseringssträ-Detantogs. är
vandena inom EU det gäller försäkringsförmedlare, harnärsom,
konkretiserats i det tidigare nämnda direktivet 77/92/EEG och den
tidigare nämnda rekommendationen 92/48/EEG förmedlareom av
försäkring. Enligt rekommendationen skall medlemsstaterna till attse
förmedlare, driver verksamhet på deras territorier, uppfyller vissasom
kvalifikationer och registrerade. Med förmedlare förstås enligtär
rekommendationen inte bara mäklare alla, yrkesgruppe-utan oavsett
ring, sig åt verksamhet innefattar distributionägnarsom som av
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aktuelltEnligt direktiven för denna utredning det inteförsäkring. är
lagstiftninggenomföra rekommendationen i svensk att ut-att genom

försäkringsmäklarverk-till andra verksamhetervidga regleringen än
utgångspunkt för minsamhet. har varit ytterligareDetta översyn.en

vad kommer ske inom med mäklardirek-ovisst EUDet är attsom
jämställaoch rekommendationen. Förslag finns bl.a. dettivet attom

yrkesintyg skall utfärdas i enlighet med mäklardirektivets reglersom
vidare avsnitt besked från EU-kommis-med registrering se 13. Ett

därför idessa punkter kan komma dröja. har minasionen på Jagatt
från mäklardirektivets och rekom-överväganden och förslag utgått

avfattning. dock uppmärksammendationens nuvarande Man bör vara
detmäklarområdet kan nöd-på utvecklingen inom EU på göraatt

gränsöverskridandevändigt finna andra lösningar för dent.ex.att
fram till.verksamheten vad jag kommerän

de flesta håll mäklarnas inträdepåJag är atttror att ense omman
till fördel förden svenska försäkringsmarknaden generellt varitpå sett

konkurrensför-försäkringskundema. har sin inverkan påDe genom
effektivisering försäkringsverksamheten.hållandena bidragit till en av

behov i förändra den gällandeinte något grunden mäk-Jag attser av
larlagstiftningen. Sammanfattningsvis jag mäklarlagstift-attanser
ningen fortsättningsvis bör inriktad minimi-även att ettvara ge
skydd ekonomisk förlust för försäkringstagare, särskilt kon-demot

anlitar mäklare. Utvecklingen har visat skyddet isumenter, attsom
vissa avseenden bör förstärkas i förhållande till dess nuvarande om-
fattning. Inriktningen bör också utvecklingsund iatt tryggavara en

försäkringsmäklarbranschen. Regleringen skall självfalletstort av
också stå i överensstämmelse med EG-rätten på området.

Under de åren har utvecklingen gått allt snabbare på detsenaste
distributionstekniska området. svårt överblicka iDet vadär att nu
.mån långt driven saluföring via datanät försäkringstjänsteren av
återverkar på lagstiftningen försäkringsområdet.på kan inteDet ute-
slutas mäklarens roll i sådan utveckling påverkas såatt atten
ändringar mäklarlagen aktualiseras.i kan komma att

redan försäkringsrådgivningSom verksamhetnämnts är en som
ligger försäkringsförmedling mycket Försäkringsrådgivningnära.
ingår för övrigt led i förmedlingsuppdrag. Skillnadenett ettsom
mellan dessa båda verksamheter rådgivningsverksamhet"ren"är att
inte leder till förmedling försäkringsavtal. F örrnedlingsmomen-ettav

således det skiljer den lagreglerade mäklarverksamhetenärtet som
från den oreglerade rådgivningsverksamheten. Skälet till förmed-att
lingsverksamhet inte rådgivningsverksamhet har krävaansettsmen
lagstiftning till skydd för försäkringstagama går inte klart utläsaatt av
propositionen med förslag till mäklarlagstiñningen. Enligt min
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mening har också de yrkesmässigt sig försäkrings-åtägnarsom
rådgivning så ansvarsfull uppgift lagreglering konsu-atten en av
mentskyddshänsyn väl motiverad. skulle också medföraDetär att
olika gränsdragningsproblem mellan förmedlings- och konsultverk-
samhet skulle försvinna. har inte ingåttDet i mitt utredningsuppdrag

föreslå någon sådan utvidgning det lagreglerade området. Detatt av
dock finnaskan skäl i sammanhang behovetatt överett annat se av

åtminstone vissa regler for verksamhet består rådgivning.som av
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Vad4 är

försäkringsmäklarverksamhet

Gällande4.1 rätt

försäkringsmäklare enligt den yrkesmässigt tillMed F MLavses som
förmedlar direktförsäkring från flera frånolika uppdragsgivare

varandra fristående försäkringsgivare. Definitionen tillämp-avgränsar
för mäklarlagen. faller under definitionenningsområdet Den ärsom

enligt de följande bestämmelserna skyldig registrera sig och iatt
iaktta de ställts för försäkringsmäklarverk-övrigt regler harsom upp

samhet.
lagändring vidgades lagens tillämp-Genom SFS 1990:812en

kravet oberoende definitio-ningsområde på bortatt togsgenom ur
nen. Syftet klargöra förmedlingsverksarnhet utövadävenatt attvar

eller företag inte oberoende försäkringsgivarin-ärav personer som av
faller under lagens tillämpningsområde. Eftersom registreringtressen

för fåkrav verksamhet omfattas lagen och detär utövaatt att som av
för registrering krävs oberoende, innebar utvidgningen för-att
medlingsverksamhet beroende förmedlare blev olaglig.genom

Tillämpningsområdet för har definitionFML angetts genom en av
yrkesgruppen försäkringsmäklare. Avsikten har dock inte, enligt vad

framgår propositionen reglera15, varit yrkesgruppenattsom av
sådan verksamhet består i försäkringsförmedling. Av-utansom som

gränsningen mellan verksamhet skall underkastad kontrollsom vara
och verksamhet lämnats oreglerad medhar skett utgångspunktsom

förmedlingsbegreppet. förmedlingi Med enligt propositionenavses
sådan verksamhet syftar till åstadkomma försäkringsav-att ettattsom
tal mellan uppdragsgivarensluts och försäkringsgivare. Konsult-en
verksamhet i fråga skadeförebyggande verksamhet ellert.ex.om om
lämplig uppbyggnad försäkringsskydd faller därmed utanförettav

Oberoendekravct hade lagts till definitionen efter förslag från lagrådet se prop.
1988/89:136 127 f.. Lagrådet ansåg definitionen skulle kommaatt atts. annars
omfatta banker grundpå samarbetsavtalmed eller flera försäkringsgi-som av en

yrkesmässigt förmedlar direktförsäkring.vare
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vid upphandlinglagen, inte konsulten aktivt medverkar ocksåom av
propositionen framgår konsultförsäkring a. st.. Av vidare att om en

regelbundet biträder sina uppdragsgivare också vid upphandling av
omfattar hans uppdrag i dennaförsäkringar, lagen i princip alla

verksamhet, det i enskilt fall kan tveksamtäven ettom vara om
konsulten har deltagit i upphandlingen i sådan utsträckning hanatt

förmedlare försäkringen. det ikan betecknas Bara ettomsom av
ärende alldeles klart konsulten inte skall ha någon be-enskilt är att

faller utanför lagen.fattning med upphandlingen uppdraget Er-
sättningsformen, arvode eller provision, liksom vilken beteckning för-

försäkringsrådgivaremedlaren arbetar under konsult, mäklare eller-
enligt propositionen betydelse för frågan tillämp-saknar F ML:som-

lighet.
sagda innebär verksamhet i vilken det regelbundetDet att

förekommer förmedling, i betydelsen upphandling, försäkring ärav
mäklarverksamhet. Skyldighet föreligger därmedatt attanse som

därefterregistrera verksamhetens blir tillämplig påLagenutövare.
innefattar försäkringsförmedling allaalla de uppdrag desamtsom

uppdrag där det tveksamt mäklarens medverkan kanär mera om
betecknas förmedling. tillämpligLagen däremot inte på deärsom
enskilda uppdrag där det klart mäklaren inte skall haär utsagt att
någon befattning med upphandlingen försäkring. Då det inteärav
fråga förmedling.om

Själva upphandlingen försäkring bara flera arbetsmo-är ettav av
mäklaren utför följd uppdraget från kunden.ment som som en av

Som exempel på andra arbetsmoment utförmäklaren normaltsom
förinom uppdraget i propositionen 32 riskanalysnämnsramen

och rådgivning juridisk och ekonomisk dessa arbetsmo-Omnatur.av
skulle utföras samband med förmedlingsuppdrag dement utan ärett

inte förmedling i mäklarlagens mening. Ingår de däremotatt anse som
led i förmedlingsuppdrag blir lagen tillämplig påett ett ävensom

dessa arbetsmoment. exempelDe i propositionentassom upp avser
arbetsuppgifter normalt föregår upphandlingen. Det ärsom mera
tveksamt avsikten också varit arbetsmoment utförs efterattom som
upphandlingen, såsom skötsel försäkringen, omfattas.t.ex. av

Sammanfattningsvis mäklarlagen tillämplig förmedlingär av
försäkring förmedlare fristående från försäkringsbola-ärgenom som

dvs. försäkringsmäklare. Lagen tillämplig på de mäklarupp-ärgen,
drag innefattar upphandling försäkring och därmedsom av samman-
hängande arbetsuppgifter. däremotLagen inte tillämplig andrapåär
uppdrag mäklaren kan ha, det klart upphandlingär attsom om av
försäkring inte skall ske.
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4.2 Försäkringsmäklarverksamhet i

praktiken

älva förmedlingen, upphandlingen, försäkring har lagstiñarenav av
det centrala i mäklarverksamheten.ansetts Regleringen harvara

därför fokuserat på och begränsats utifrån detta begrepp. Själva
förmedlingen emellertid bara del iär paket tjänsteretten av som
mäklaruppdaget normalt innefattar. kanDet beroende på typ av-
försäkring innefatta allt från riskanalys och fastighetsvärdering till-
skötsel försäkring och bistånd vid försäkringsfall. dettaI avsnittav
skall genomgång de uppgifter mäklarengöras viden av som person-
respektive skadeförsäkring normalt utför för kundens räkning, oavsett

uppgifterna för närvarande omfattas förmedlingsbegreppetom av
eller Uppdraget kan i drag delas i fyra faser: utrednings-grova
fasen, upphandlingsfasen, placerings- eller avtalsfasen och slutligen
förvaltningsfasen eller beståndsvården.

detaljeratMer ingår vid uppdrag förmedla personförsäkringett att
följande kartlägga kundens befintliga försäkringsskydd,moment: att

utredning och bedömningatt göra kundens försäkringsbehov,en av
undersöka lämpliga lösningar, lämnaatt eller flera förslag tillatt ett

försäkringslösning, informera kunden vad förslagenatt innebär,om
ansökningshandlingar,upprättaatt och kontrollera försäk-att ta emot

ringsbrev och premieavier vidarebefordra försäkringsbrev,samt att
premieavier och villkor till kunden tillsammans med information från
mäklaren vilka kundens återstående åligganden dvs. i första handär,

betala premien och inom vilken tid,att konsekvensernasamt attav
kunden inte det i tid.gör

Mäklaren därefter vanligtvis också för skötseln försäk-ansvarar av
ringen. Mäklaruppdraget alltså inte avslutat i ochär med försäk-att
ringen har placerats. Den provision, mäklaren får från försäk-som
ringsbolagen, regel ersättningutgör för den fortsatta sköt-ävensom
seln försäkringen. Om mäklaren på uppdrag försäkringstaga-av av-

och försäkringsbolaget sinsemellan inte kommit överensren om-
något gäller därför mäklaren har skötselansvaretannat, för försäk-att
ringen. Mäklaren begär då också s.k. skötselfullmakt från kunden.en

skall tilläggasDet del mäklare förmedlare,"rena"att dvs. deär åtaren
sig inte beståndsvård. Mäklaruppdraget i dessa fall avslutat i ochär
med försäkringen placerats.att

skötselåtagandetI ingår besvara kundens frågor angåendeatt
försäkringsskyddet, återkommande gå igenom ochatt uppdatera
kundens försäkringar, på begäran förse kunden medatt samman-
ställningar försäkringsskyddet,över fortlöpande ochatt ta emot
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försäkrings-meddelanden frånolikapremieavier ochvidarebefordra
skadorinträffadebiträda viduppsägningar,däriblandgivaren, att

försäkringen,ändringargenomföra vissa t.ex.vid behovsamt att av
förmånstagarförordnan-ändringar ilink-försäkring,unitfondbyte vid

de etc.
innefatta följandearbetetskadeförsäkring kanmäklingVid av

syftekunden ihosrisksituationenanalys attFörst görsmoment. aven
risken skalluppdelningförförsäkringsbehovet ochkartlägga att aven

del.försäkringsbar Där-respektive ickeförsäkringsbarske ikunna
fastställs ochforsäkringsbeloppi fråga,egendomenvärderasefter

riskreduceringsât-olikaFörslag påskadestatistikeventuell upprättas.
sammanställ-medavslutaskunden. Arbetettilllämnas attgärder en

försäkringsplaninformation och upprättas.erhållenning görs enav
försäkrings-upphandlingplanenkunden godkäntSedan görs aven

skyddet.
beslutsunder-delfår kundenavslutatsupphandlingenSedan ettav

rekommendation.ochofferternasammanställningmedlag enaven
försäk-medförsäkringsavtaldärefterkunden ingåsbeslut frånEfter

inne-försäkringslösningenrisker kanvissaringsgivaren. För typer av
frånpremienmäklarenförmedlarIblandförsäkringsgivare.flerafatta

fördel-ocksåskerVid koassuransförsäkringsgivaren.tillkunden en
försäkringsgivarna.de olikapremien mellanning av

kontinuerligtmäklarenförvaltande fasen lämnarUnder den
ingår iServiceåtagandemed deti enlighettill kundenservice som
försäk-fortlöpandemäklarenskallmäklaravtalet. Därutöver anpassa

anledningmedhos kundenförändringarringsskyddet till nyan-av
lokalerutrustning,investeringar i maskiner,ochskaffningar annan

med för-arbetetslut skallförsäkringsperiodenstid föregodIm.m.
och vid behovinledasförsäkringsprogrammetnyelse en nyav

skador.inträffadevidockså lämnasBistånd kanupphandling göras.
i samband medpraktikenivad mäklarnadetta således görOm är

definie-allainte säkertförsäkring detförmedling momentär attav en
ansvarsförsäkring. Enligti mäklarnasmäklarverksamhet t.ex.somras

för skadestånds-inteansvarsforsäkringengällerförsäkringsvillkoren
innefattasnormalt inteverksamhetgrundar sig påskyldighet somsom

ekonomisk rådgiv-exempelvisåtaganden,försäkringsmäklaresi en
försäkringsfrågor.samband meddirektskatteplaneringning och utan

försäk-ochskaderegleringansvarsbolags villkorI nämnsett
åtgärder,sådanaexempelytterligareringsadministration somsom

i mäklarens åtaganden.inte ingårnormalt sett
omfattar, tyckspraktikenmäklaruppdraget itill vadförhållandeI

mäklarverksamhet pådefinierasåledesansvarsförsäkringsgivarna ett
derisk för vissaföreligger därmedDetnågot attsnävare sätt. av ar-en
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betsuppgifter mäklaren åtar sig utföra för kundens räkningattsom
inte omfattas ansvarsförsäkringen.av

överväganden4.3 och förslag

Mitt förslag: Lagen skall gälla för försäkringsmäklarverksamhet.
Under lagens tillämpningsområde faller dels förmedling av
försäkring fristående förmedlare försäkringsförmedling,genom
dels verksamhet drivs i rörelseannan som samma som
försäkringsförmedling och bistånd i försäkringsfrågorsom avser
och riskfrågor med anknytning till försäkring. Lagen blir också
tillämplig på förmedling fondandelar mäklarbolagetav som
registrerats för på sidoverksamhet ettersamt särskiltannan som
tillstånd drivs i mäklarrörelsen.

Skälen för mitt förslag: Distribution försäkring kan ske antingenav
försäkringsbolagens anskaffningsorganisationer ellergenom egna
fristående förmedlare. Det endast verksamhetärgenom utövassom

den sistnämnda liksom redan för närvarande, skallav gruppen som,
omfattas mäklarlagen. Förmedling försäkring andraav av genom
förmedlare sådana antingenän ingår i försäkringsbolagenssom
anskaffningsorganisation eller registrerade mäklareär skall intesom
heller i fortsättningen tillåten. Därmed kommer all försäkringsdi-vara
stribution stå under tillsyn direktatt eller indirekt, antingen enligt
FRL:s regelsystem eller enligt mäklarlagstiftningen.

En förmedlare fristående hanär inte har något avtal medom ett
försäkringsföretag innebörd han skall sälja det företagetsattav
försäkringar. Avtalet kan anställningsavtal, ombudsavtal,ettvara
uppdragsavtal eller liknande. Avtalsförhållandet medför förmed-att
laren inte fritt kan välja bland försäkringsgivarna. förstaEn sortering

förmedlingsverksamhet sker alltså utifrån rekvisitet "fritt valav av
försäkringsgivare". En motsvarande indelning återfinns i 1976 års
mäklardirektiv 77/92/EEG.

olikaDe arbetsuppgifter utförs fristående förmedlaresom av en
intehar alltid anknytning till förmedling försäkring. Det ärav som

framgått inte ovanligt livmäklareatt sig ekonomiskägnaren
rådgivning och skatterådgivning eller sakmäklare åtar sigatt en
värderingsuppdrag det föreliggerutan någotatt direkt samband med
förmedling försäkring. Sådana uppdrag kan inte betecknasav som
försäkringsförmedling bara för de utförs försäkringsmäklare.att av en
Ytterligare avgränsning måste därför för skallgöras kunnaen att man
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främst kon-verksamhetdefinition denändamålsenligfå som avaven
och tillsyn. Förregleringunderkastad närva-börsumenthänsyn vara

förmedlings-tilllämpningsområdeFML:srande avgränsas genom
direktmäklarverksamhetendeldenvarmedbegreppet, somavavses

1976 årsförsäkring. Itecknandeupphandling ochsikte påtar av
förmedlarrollendet också utgör77/92/EEGmäklardirektiv är som

En sådanmäklarverksamhet. avgräns-definitionenikärnansjälva av
förknippade just medriskervissadetocksåmotiveras ärning attav

demellankontakternamellanmansrollen. Närellerförmedlar- av-
ivisserligen detmellanman,gårtalsslutande parterna somengenom

finns detombud för dennormalt parten,fallethär även ärsett enena
eller inteförvanskasmeddelandeni olikainnehålletförrisk ensatt

giltighetförsäkringsavtaletspåverkai sinkanDettanår turmotparten.
innehåll.eller

verksamhetsom-detförsäkringförmedlingFortfarande bör varaav
bara detalar intedettalagen.omfattas Förprimärtråde nyssavsom

ändamålsenligadet den gräns-nämnda riskerna mestäräven attutan
konsultverksamhet.ochmäklarverksamhetmellandragningen ren

emellertid sällanverksamhetsområdemäklarnasframgåttSom är
oftabistår iförsäkringsförmedling. Mäklarentill enbartbegränsat en

risker medochförsäkringgällerangelägenheterandrarad som
mäklarverksam-inslag inormaltförsäkring. Dettillanknytning är ett

Även ibedrivsdärför, denbörverksamhetsådanheten. sammaom
bestämmelser.lagensomfattasforsäkringsförmedling,rörelse avsom

föreslårundvikas.därmed JagkangränsdragningsproblemradEn
försäkringsmäklarverksamhet, vilketgälla förskalldärför lagenatt

försäk-vidare begreppföreslås,definition ändenenligt är ettsom
försäkringsförmedling, delsdelsingårringsförrnedling. begreppetI

försäkringsförmed-rörelsedrivs iverksamhet somsammasomannan
riskfrågoroch medförsäkringsfrågorbistånd iochling som avser

verk-tillstånd kanEfter särskiltförsäkring.till ävenanknytning annan
sidoverk-Sådanmäklarbolaget.drivas inyssnämndadesamhet än

försäkringsmäklarverksamhet,intedefinitionsmässigtsamhet, ärsom
tillämpningsområde.falla under lagensocksåkommer att

försäkringsförmedling kaninnebörden begreppetDen närmare av
mellanmäklarenagerandeaktivtdärmed förståssåbeskrivas ettatt av

försäkringsavtal. krävsDeti syfte ingåförsäkringsgivarekund och att
försäk-leder tillenskilda falletaktiviteten i detdock inte att ettatt

med för-kontaktförutsätter dockFörmedlingringsavtal ingås. tasatt
överförs mellan demeddelandenoch olikasäkringsgivare att

underhuvudsakligenmäklaren.avtalsslutande Det ärparterna genom
förmedlandesådanaplaceringsfasenupphandlingsfasen och som
precisera in-detaljerat såinte möjligtkontakter Det änär atttas. mer
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nebörden förmedlingsbegreppet. falletOm det i det enskilda skulleav
uppstå tveksamhet huruvida verksamhet innefattar yrkesmässigom en
försäkringsförmedling eller inte får frågan Finansin-avgöras av
spektionen och domstol.ytterst av

Själva förmedlingen försäkring, i betydelsen upphandling,av
följsföregås tidigare utredningsskede och dennämnts ettsom av av

förvaltande därför inte isolerat.skede. Förmedlingen kanett ses
Försäkringskunderna måste kunna förlita sig allt det mäklarenatt

inom för förmedlingsuppdraget omfattas mäklarensgör ramen av an-
svarsförsäkring. inte vissa de arbetsuppgif-kan de endastDet om av

mäklarverksamhetmäklaren normalt utför,settter, som anses vara
andra arbetsuppgifter faller utanför. försäkringsför-medan Begreppet

medling bör därför den innebörd vad mäklarnamotges som svarar
förutsättningnormalt åtar sig mäklaruppdraget. En är attgenom

arbetsuppgifterna utförs led i förmedlingsuppdrag. Förmed-ettsom
särskild markering i lag-fortfarande det centrala. Någonlingen är

det hela kedjan arbetsmoment underärtexten att av som ryms
framstårförmedlingsbegreppet bakgrund dettaär, mot attav numera

självklart, enligt min mening inte nödvändigt.som
arbetsuppgifter mäklaren utför ochAlla går ut attsomsom

förbereda, och därefter fullgöra och administrera försäk-ingå ett
därför inom försäkringsförmedling.ringsavtal, bör begreppetrymmas

förberedande åtgärderna skall ske i syfte förmedla försäk-De att en
Åtgärdereller faktiskt få detring resultatet. sikte pårent tar attsom

fullgöra försäkringsavtal kan biträde i samband med skadorett avse
vid skadereglering. Biträde lämnasoch kan i form rådgivning ochav

förhandlingari samband med med försäkringsgivaren och inför
försäkringdomstol. Administration inrymmer kontinuerlig bevak-av

ning och uppdatering försäkringsskyddet. det gäller skadaNär påav
förlust kapitalvaror värde förekommereller med begränsat det attav

fackhandelden sålt och tillsammans med den försäkringsom varan en
försäkrings-i uppdrag försäkringsbolaget också utbetalahar attav

ersättning till de kunder till försäljaren. dessa fallvänder sig Isom
mäklaren sigkan inom för den administration han åtagitramen som

föra register inrapporterade skador och i övrigtöver ävenett vara
kontaktrnan mellan försäkringsbolaget och försäljningsstället. Under
förutsättning mäklaren inte har uppdrag från försäkringsgi-någotatt

sköta dess skadereglering, det uppdraget mellanatt ärutanvaren
försäkringsgivaren och försäljningsstället, kan jag inte finna några
principiella invändningar sådant förfarande.mot ett

Flera de arbetsuppgifter mäklaren utför förberedelseav som som
inför ingåendet försäkringsavtal också utföras helt fristå-kanettav
ende. Rådgivning i försäkringsfrågor eller i ekonomiska och juridiska
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försäk-tjänster inteskadeförebyggandevärderingar och årfrågor,
ledaåtgärder skall tilldessaavsikten interingsförmedling, är attom

tillämpningsområdet förgrundförsäkringsavtal ingås. På attatt ett av
verksamhetden angivnautvidgat kommerföreslås blilagen typen av

förutsättningtillämpningsområde underfalla under lagensändå attatt
försäkringsförmedlingen.rörelseutförs iden samma som

mäklarentillanknytningåtgärderna skall haefterföljandeDe ett av
biträdeförsäkringar och iSkötselförmedlingsuppdrag.utfört av

förutsättningdärmed, underförsäkringsfall kommermedsamband att
inom be-försäkringen i fråga,förmedlatharmäklaren att rymmas

uppgifter friståendesådanaförsäkringsförmedling. Utförsgreppet
biståndsådantfrågaförmedlingsuppdrag blir detfrån annatett om

forsäkringsmäklarverksamhet.begreppetdet vidarefaller undersom
tillämpningsområdejag lagensföreslårredan framgåttSom att

for, förverksamhet i ställetdefinition viss somavenanges genom
lagenstanken felkan ledanärvarande, verksamhetens Det attutövare.

för-yrkesgruppendefinitiontillämpningsområde avgenom enanges
verksamhetinte verksamheten. Förutomsäkringsmäklare och somav

i försäk-biståndjag ocksåförsäkringsförmedling föreslåribestår att
skerförsäkring imed anknytning tilloch riskfrågorringsfrågor som

omfattas lagen.skallförsäkringsförmedlingrörelse avsomsamma
sådan verksamhet vidmäklaren sigvanligtmycketDet ägnarär att

verksamhet denförmedlingsverksamheten. Annansjälvasidan änom
inspektionenför sådan verksamhetfår, med undantagangivna som

Inspektio-mäklarrörelsen.tillstånd till, inte bedrivas ilämnat särskilt
mäklarföretaget ochfå tillsyn helakommer därmed överattnen

Mäklarföretagetsverksamheten.ansvarsforsäkringen skall täcka hela
förmedlingsverksamhetendvs. såvälhela verksamhet, som nyss-

eventuella sidoverksamhe-bistånd näraliggande frågornämnda i samt
verksamhetsplan skall tillskall ipresenteraster, gessomen

verksamhet iinspektionen vidare avsnitt 5.se Den angessom
skall omfattas ansvarsförsäkring.planen av

mäklaresutredningsarbetet gälleraktualiserats underfrågaEn som
fmansieringsverksam-tillstånd sigmöjlighet särskilt ägnautanatt

Enligt lagen 1992: 1610eller förmedla krediter.het att om
huvudregelkreditmarknadsbolag får finansieringsverksamhet som

behövsefter tillstånd Finansinspektionen. Tillstånddrivas bara av
finansieringsverksamheten i verksamhetdock inte ingår stårsomom

lag kap. §under tillsyn Finansinspektionen enligt se 1 3 7.av annan
ingårforsäkringsmäklarverksamhet den definieras i FML inteI som

undantaget såledesdriva finansieringsverksamhet. angivnaDet äratt
inte tillämpligt. mäklare bedriva fmansierings-En önskarsom
verksamhet alltså hänvisad till tillstånd enligt lagensökaär att om
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kreditmarknadsbolag. återkommerJag till denna fråga i samband med
jag behandlar sidoverksamhet avsnittse 6.att
Under utredningen har det framkommit det bland mäklarföreta-att

råder osäkerhet angående beskattningskonsekvenserna vidstorgen
försäkringsförmedling. I synnerhet gäller detta debitering iav moms
olika situationer. villJag därför avsluta detta avsnitt med kortatt
redogöra för hur försäkringsförmedling behandlas momssynpunkt.ur
Redogörelsen bygger på synpunkter lämnats skatteförvalt-som av
ningens i utredningen.representant

Skattefriheten för försäkringsgivare vid. inrymmer iDen principär
all försäkringsrelaterad verksamhet förutom försäljning t.ex.av varor,

ochlarm skydd olika slag, försäljning skadat gods. Enligtsamtav av
Årättspraxis skattefriheten för försäkringsförmedlareär snävare.

sidanandra behandlas alla förmedlare lika. Det således inteär
nödvändigt registrerad försäkringsmäklare för momsfriatt attvara
förmedling skall kunna föreligga. Exempelvis kan banker, bilhandlare
m.fl. uppträda förmedlare. Skattefriheten omfattar tillhandahållnasom

Äventjänster relaterade till tecknande eller ändring försäkring.av
rådgivning och bistånd i försäkringsfrågor och riskfrågor med
anknytning till försäkring skattefri den kan knytas till upphand-är om
lingen. Skattepliktig däremot uppdragsverksamhetär gentemot
försäkringsgivare och försäkringstagare något direkt sambandutan
med tecknande eller ändring försäkring, skadeinspektioner,t.ex.av
besiktningar i samband med skadeförebyggande åtgärder, allmän
ekonomisk rådgivning etc.

har föreslagitJag utvidgat tillämpningsområde förettovan
mäklarlagen. Verksamhet drivs i rörelse försäkrings-som samma som
förmedling och bistånd Försäkringsfrågori eller riskfrågorsom avser
med anknytning till försäkring skall också omfattas. utvid-Denna
gning mäklarlagens tillämpningsområde medför inte i sig attav om-
rådet för momsbefriad verksamhet utökas. Jag den bedömningengör

i enlighet med gällande lagstiftningatt och rättspraxis ävenmoms - -
fortsättningsvis bör vid uppdrag saknar anknytning tilltas ut som

Ävenförmedlingsuppdraget. efter ändrad lagstiftning enligt mitten
förslag kvarstår således gränsdragningsproblem inom skatteområ-ett

Sidoverksamhetdet. förutsätter tillstånd från Finansinspektionensom
kommer däremot alltid momspliktig; självfallet med undantagatt vara
för verksamhet i sig inte skattepliktig förmedlingär t.ex.som av
andelar i värdepappersfonder.
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registreringsfrågor

Bakgrund5.1

innehåller inga regler mäklarverksamhet måste drivas iFML attom
drivasviss associationsform. innebär mäklarverksamhet kanDet att

såväl fysiska näringsidkare juridiskaenskilda som avav personer som
i form aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag.personer av

registreringsvillkoren i § innehåller inga regler4 FMLUtöver som
för fall organiseradgäller särskilt de mäklarverksamheten i juri-är en

disk Registreringsvillkoren för juridiska delsperson. personer avser
frånpå oberoende försäkringsgivarintressen, dels krav påkrav

ansvarsförsäkring och dels registreringskrav för fysiskadeävenett
förmedlar försäkringar för den juridiskapersoner som personens

räkning.
finnsI 10-12 §§ FML särskilda regler vad skall iakttas iom som

mäklarverksamheten. Reglerna sikte på såväl juridiskatar personer
fysiska ingripande från inspektionensEtt sida direktsom personer.

fysisk mäklare kan ske också då denne förarbetar mäklar-mot etten
företags räkning. Möjligheterna med stöd formelltFML ingripaatt av

företaget och dess ledning däremot begränsade. frågaDennamot är
behandlaskommer i det följande avsnitt 14.att

En fråga, inte berörts i direktiven det frånannan som men som
allmänna utgångspunkter kan finnas skäl behandla, detärattmera om

finns anledning ställa några särskilda verksamhetsform förkrav påatt
mäklare. praktikenI det endast fånågra utnyttjatär personer som
möjligheten driva verksamheten enskild näringsidkare. Detatt som
skulle därför i detta avseende inte medföra några förändringarstörre
på marknaden det infördes krav på bolagsforrn. Med tanke bl.a.om

denpå allt omfattning mäklarverksamheten fått och påstörre som
önskvärdheten ökad stabilitet på marknaden det befogatär attav en

frågan krav på aktiebolagsform bör införas. Ita ettupp om samman-
hanget ligger det då till hands också beröra frågan huruvidanära att

finnsdet behov införa krav på viss kapitalstyrka. sådantEttattav en
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mäklarföretagen enbart denfå ingripande följder förkrav kan änmera
aktiebolagsform.uppställa kravförändring det innebär att

Även från mäklarverksamhet skulleutgick i sitt lagförslagFVK att
enskild firma ochfysisk underkunna drivas både person avav

mellan förslag och denjuridisk Skillnaden FVK:s antagnaperson.
för-registreringskravet. Enligt skulle delagstiftningen ligger i FVK

för registreratsäkringsmäklare förmedlade försäkringar ettsom
föreslogs i ställetmäklarbolag inte registreras hos inspektionen. Det

direktören eller bolagsmännenstyrelse eller verkställandebolagetsatt
utbildningtillfredsställande ochtill anlitade mäklare hadeskulle attse

propositionenförsäkringsmäklare.övrigt lämpliga Ii av-var som
fåFörsäkringsinspektionen skulleemellertid tanken påvisades att en

tillsynende enskilda mäklarnaindirekt tillsynendast överöver genom
Föredraganden1988/89: 36 16.den juridiska prop. lpersonen s.

förhandsgranskning deinspektionen bordebetonade göraatt aven
inspektionen vid behovskall arbeta mäklare och attsompersoner som

mäklaren behövaborde ingripande direktkunna attgöra ett mot utan
ingripande den juridiska Resul-gå omvägen över motett personen.

blev i lagen infördes krav på inregistre-övervägandena detatttatet av
förfysiska mäklare förmedlar försäkringarring också de ettsomav

mäklarbolag.
kravet registrering de fysiska mäklarna börFrågan om av

utredningsdirektivenbehållas har inte särskilt tagits i denmenupp
Särskildbör enligt min mening i detta sammanhang. hänsyntas upp

kan därvid behöva till förhållandena inom eftersom likartadeEU,tas
registrerings- och kompetenskrav har betydelse för försäkrings-stor
mäklarnas möjligheter verka landsgränserna.överatt

Frågorna krav på viss associationsform huruvidaoch regi-om
strering fortsättningsvis skall ske fysiska mäklare intemåste medav
nödvändighet kopplas kommer här nedan behandlasDe attsamman.

för sig.var
organisationsfråga inte särskilt berörts i direktivenEn annan som

kan värd diskussion gäller hur anknytningen skallmen som vara en
mellan försäkringsmäklare och det mäklarföretag vilket hanvara en

arbetar. Bakgrunden det förekommer det registreradeär att att
mäklarföretaget i själva verket inte och allt döma i tillatt motsatsav-
vad förutsattes i lagstiftningsärendet försäk-verkarsom genom-
ringsmäklare via anställningsförhållande knutna till mäklar-ärsom
företaget. stället använder sigI mäklarföretaget mäklare ärav som
anställda i bolag, ibland benämnda lönebolag, enda syfte åregna vars

för avlöningen mäklaren.att svara av
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överväganden förslagoch5.2

Verksamhetsforrn5.2.1

skall få drivas endastFörsäkringsmäklarverksamhetMitt förslag:
för verksamhetensaktiebolagsform. plan skall finnasi En

bedrivande.

finns i inte några krav påför förslag: Det FMLSkälen mitt att
associations-skall drivas i den eller den andramäklarverksamhet ena

inneburit allredan framgått har utvecklingenformen. Som nästanatt
siffror.i bolagsform årsmäklarverksamhet här i landet drivs 1995

enskild näringsidkare.fyra försäkringsmäkleriendast fall drevsI som
arbetade i bolag medde övriga registrerade mäklarna 150695Av

Återstående inom andramäklare. mäklare arbetade 94endast 545en
Aktiebolagsformen den vanligaste bolagsformen. de 246Avbolag. är

aktiebolag och endast åtta handelsbolag ochbolagen sålunda 226var
kommanditbolag.femton

frittInternationellt det vanliga mäklare kan väljaattsynes vara en
verksamheten bolagsform ellermellan driva i på Ettsätt.att annat

undantag där det i förordning ställs krav påNorgeutgör att
huvudregel får drivas norskt regi-mäklarverksamhet endastsom av

aktiebolag.strerat
kraftiga expansionen mäklarbranschen, har sittDen av som

förtjänstmöjligheter,upphov dels i goda dels i neddragningen av
försäkringsbolagens säljarkår, har tilllett viss överetablering. Dettaen
förhållande kan komma förstärkas ytterligare framdeles. riskEnatt

därmed för kommer slås definns ökat antal mäklarföretagatt ett att ut
det betydelsefulltåren. Från försäkringskunds sidanärmaste är atten

finnsdet viss trygghet för mäklaren hjälpt honom tillatt etten som
försäkringsavtal också marknaden. denkommer kvar på Föratt vara
händelse kunden mäklarens vållande orsakats skada ochgenom
mäklarens försäkringsskydd otillräckligt det självklartvisar sig är en
fördel kunden för få fullkan vända sig till mäklaren täckningatt att

sin förlust.för Vidare det vikt för kund kunna räkna medär attav en
den beståndsvård och andra åtaganden kunden har betalat för,att som

arvode till mäklaren eller provision via premien,genom genom
verkligen kan fullgöras. därför angeläget sökaDet skapaär att

Ävengarantier för mäklarföretag inte drivs endast kortsiktigt. för-att
säkringsgivaren har självklart intresse mäklareett attav en som
biträder kund i försäkringsärende också kommer infria sinett atten
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förknippade med tillkomsten försäk-del de skyldigheter är avav som
gäller särskilt mäklarförmedlade försäk-ringsavtalet. denDetta som

ringsvolymen under år har ökat kraftigt och med visssenare sanno-
framtiden. sistnämndalikhet kommer öka i omständig-Denänatt mer

skäl för statsmakterna och för tillsynsmyndighetenheten utgör även
förutsättningarlångt möjligt inom givna allmänna sökasåatt som

försäkringstjänsterstabiliteten i det för förmedlingtrygga system av
förfogande.lag ställts till marknadenssom genom

handsdenna bakgrund ligger det tillMot nära övervägaatt att
i formförsäkringsmäklarverksamhet måste drivasinföra det kravet att

för sundaktiebolag. Därmed bättre förutsättningar utveck-ges enav
försäkringsmäklarverksamheten. Genom de regler gällerling somav

företagetsför aktiebolag det lättare få uppfattningär att en om
tillstånd och förutsättningar långsiktigt kvarekonomiska att vara

för smidigtmarknaden. Vidare skapas förutsättningar på sättatt ett
krav kapital i form högre aktiekapitel 100 000 krställa på änettav—

för privata aktiebolag och kr gäller förgäller 500 000 somsom
vidarepublika aktiebolag detta bedöms nödvändigt seom som-

mäklarbolag skall5.2.4. Någon prövning behovet ytterligareav av
givetvis inte ske i samband med prövningen regi-dock av en

jfr kap blir också lättare förstreringsansökan 2 3 § 3 FRL. Detst
gäller förtillsynsmyndigheten med de redovisningskrav ak-att som

tiebolag finna hållpunkter för på tidigt stadium ingripaatt ett mot en
verksamhet visar tendenser inte tillräckligt bärkraftig.attsom vara
Samtidigt det nämnda anläggas frågan kanSynpunkterna kan isom nu

mäkleriverksamheten heltdet konstateras redan i dag till den över-att
vägande delen drivs i aktiebolagsform. införande kravEtt påettav
aktiebolag obligatorisk rörelseform beröraskulle således närmastsom

handelsbolag få mäklaretjugotal och kommanditbolag någraett samt
driver verksamheten enskilda näringsidkare.som som

finnsde skäl för enhetligt krav påJag att ett attanser som
försäkringsmäklarverksamhet bör drivas i aktiebolagsform väger

vad kan anföras för full frihet välja associations-äntyngre attsom
form. ansluter för övrigt väl till det förhållandet det inom detDetta att
finansiella området genomgående gäller särskilda krav beträffande

Ävenassociationsformen. förutsättningarna för försäkrings-om en
mäklare hantera penningmedel från begränsadekunderna detär äratt
dock fråga ansvarsfulltpå och uthålligt medverka vidsättatt ettom
förmedlingen finansiella tjänster för kunden ofta kan ha storav som
ekonomisk betydelse.

föreslår sålunda i lagen införs krav försäkrings-Jag påatt ett att
mäklarverksamhet skall drivas i aktiebolagsform. Till frågan om en
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övergångstid för verksamhet drivs i form återkom-som nu en annan
merjag i avsnitt 15.

Då bolag söker inregistrering försäkringsmäklare börett som
bolaget i särskild verksamhetsplan, bifogas ansökan, deen som ange
planer finns beträffande rörelsens inriktning, organisation ochsom
omfattning. Syftet med verksamhetsplanen inspektionen skallär att

bättre underlag för prövningen registreringsansökanettges av men
också förbättra inspektionens möjligheter bedriva effektivatt att en

Äventillsyn. redan inregistrerade mäklarföretag bör därför genom
övergångsregler åläggas sådan plan. den händelseFöratt ge en
mäklarföretaget ändrar inriktning på sin verksamhet skall revideraden
plan in. Planen skall innehålla beskrivning dennärmareges en av
verksamhet bolaget bedriva. detaljeradEn beskrivningattsom avser
skall hela verksamheten. Inriktningen huvudverksamheten,ges av av

alltid skall förmedling försäkring, skall framgå. Omsom vara av
verksamhet innefattar bistånd i försäkringsfrågor riskfrågoroch isom
med anknytning försäkringtill skall bedrivas skall preciseringen av
denna verksamhet ske. bolagetOm bedriva något slagattavser av
sidoverksamhet, fondförmedling eller verksamhet kräver särskiltsom
tillstånd, skall också det framgå. skallDet också framgå vilka perso-

för de olika affärsområden bolaget attsomner ansvarar som avser
verka inom. översiktligEtt schema bolagets organisation ochöver

den eventuella bolagsgrupp mäklarföretaget ingår i skallöver som
fogas till verksamhetsplanen. Om bolaget anlita uppdragsta-attavser

utanför bolaget skall detta framgå, liksom vilka samarbetsavtalgare
bolaget har. Eventuella ñlialetableringar utomlands och eventuell
gränsöverskridande verksamhet skall också Bolaget skall ocksåanges.
visa ansvarsförsäkring har beviljats kommereller beviljasatt atten

verksamheten.för Finansinspektionen bör bemyndigas meddelaatt
föreskrifter vad verksamhetsplanen skall innehålla.närmare om

En särskild fråga gäller i vad mån försäkringsmäklarbolag skallett
drivakunna verksamhet i dotterbolag. tillDet början därvidett är en

uppenbart i sådant bolag, i likhet med vad gäller försäk-påatt ett som
ringsområdet i övrigt, fåinte skall drivas verksamhet inte fårsom
drivas i mäklarbolaget. detNär gäller verksamhet får drivas isom
mäklarbolaget komplement till försäkringsförmedlingsverksam-som
het, rådgivningsverksamhet och biträde försäkringstagaret.ex. i
allmänhet vid skadefall, kan det framstå rimligt tillåtaatt attsom

verksamhetsådan drivs i dotterbolag. Med hänsyn till mäklarla-ett att
krav på ansvarsförsäkring och andra villkor och föreskrifter integens

kommer gälla för dotterbolagets verksamhet måste dockatt vissa
förutsättningar gälla. Verksamheterna såledesmåste hållas så åtskilda

kund aldrig kan förledas han anlitar försäkrings-att att tro atten en
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rådgivningsverksamhetfrågadet i själva .verketmäklare ärnär om
utanför detfristående dotterbolagfrån mäklarbolagetsker i ettsom

tillsyns-viktigför mäklarbolaget.gäller Detregelsystem är ensom
allmännabakgrund detFinansinspektionenuppgift för att mot av

sådantorganiseras påverksamhetensundhetskravet vaka sättöver att
kunder ochbåde internt ochfull klarhetdet råder gentemotatt

verksam-i mäklarbolagetsangående vad ingårförsäkringsbolag som
fondandelar. Sådaninte förmedlingsagda gäller dockhet. Det avnu-
Verksamheten blirdrivas i mäklarbolaget.sidoverksamhet kan endast

värdepappersrörelse.tillståndspliktig enligt lagen omannars
villförsäkringsmäklarbolagför deEtt sätt ägare ettannat somav

kompletterande rörelsen iförlägga denverksamhetenvidga ettär att
Även i sådanttill mäklarbolaget.sidoordnatbolag ettärannat som

för försäkringskunderhelt klartnaturligtvis det måste ståfall gäller att
kan detförbindelse med. Vidareiandra vilket bolagoch ärman

försäkringsmäklarbolagetsåomständigheternaberoende på attvara
sidobolaget utförkonflikt med oberoendekravetikan komma om

från fall till fallfår bedömasförsäkringsgivarsidan.tjänster Det om
intemäklarbolaget kansådanaomständigheterna kan sägas attvara

fritt från försäkringsgivarintressen.bedömas stå

Registreringsfrågor5.2.2

i fortsättningenFinansinspektionen skallförslag:Mitt även
kvalifikatio-dejuridiska de fysiskasåvälpröva som personernas
ansökanför bli mäklare. Tillståndatt attgenom en omner ges

för fysiskaregistrering beviljas. Tillståndet innebär de personer-
förmedlafår för mäklarbolags räkningdel de rättatt att ettnas

fortfarande registermyndighet.försäkring. Inspektionen skall vara

ordningen innebärförslag: nuvarandeSkälen för mitt Den som
registreringsplikten omfattar juridiskaframgått att som avserpersoner

mäklare,varje fysiskverka försäkringsmäklare ocksåatt som men
eller Registre-han anställd i mäklarföretag inte.är ettoavsett om

hos Finans-ringen och den därmed förknippade prövningen sker
inspektionen.

krav aktiebolagsform föreslagits under avsnittMed det på som
frågan gällandeaktualiseras någon ändring bör i den5.2.1 görasom

ordningen registrera också samtliga fysiska iatt personer som egen-
skap försäkringsmäklare arbetar mäklarbolagen. alternativåt Ettav
till den rådande ordningen enbart registrera mäklarbolagen ochär att
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överlåta på dess ledning för anlitade mäklare haratt ta ansvaret att
erforderlig kompetens och sköter sina uppgifter i enlighet med god
försäkringsmäklarsed.

Som framgått det föregående denna principiella frågaav var uppe
till särskild bedömning vid lagens tillkomst, varvid det bedömdes som
nödvändigt inspektionen fick förhandskontroll också degöraatt en av
fysiska skall arbeta med mäklarverksamhet. Detpersoner som
bedömdes också nödvändigt inspektionen möjlighet in-att attsom ge

direkt fysiskagripa den mäklaren gåmot omvägenutan att över
företagets ledning.

sammanhanget kanl Finansinspektionens företrädarenämnas att
i utredningen har anfört, registreringen hos inspektionen ochatt
därmed den direkta tillsynen vad de enskilda mäklarnaäven avser

knutna till mäklarföretag bör upphöra. Som skäl härför harär ettsom
anförts prövningen mäklare mellan hundra och tvåhundraatt av nya -
ansökningar året- det administrativa arbetet med skötasamt attom
registret tyngande och, med beaktande de begränsade möjlig-är av

inspektionenheter har bedöma lämpligheten, alltföratt tar storasom
i anspråk. Vidare har anförts inspektionen resursskälattresurser av

ändå inte har möjlighet för ändamålsenlig och fortlöpandeatt svara en
enskilda försäkringsmäklarnatillsyn de den gällandeöver samt att

ordningen på mäklarområdet bryter vad i övrigt gäller förmot som
inspektionens tillsynsområden med inriktning på tillsyn olikaav
företag och inte enskilda individer.av

Vid diskussionen inom utredningen det följande olikaär närmast
modeller för registreringsfrågans lösning har berörts.som

modell bygger påEn den nuvarande ordningen och innebär
således såväl mäklarbolagen de försäkringsmäklareatt som som
arbetar dessa skall registreras i centralt register fört Finansin-ett av
spektionen, inspektionen vid registrering mäklare ocksåatt av nya

för prövningen registreringsvillkoren uppfylldaatt är samtsvarar av
inspektionen, falli där inspektionen vid undersökning bolagatt ettav

eller blir uppmärksammad viss mäklarepå intesättannat att en
uppfyller lämplighetskravet, har möjlighet också ingripa direktatt mot
mäklaren avföra honom från registret och därigenom fråntaattgenom
honom möjligheten arbeta försäkringsmäklare.att som

modellEn enbart mäklarbolagen efter prövning inär att tasannan
i inspektionens register. ankommerDet därefter på mäklarbolagets
ledning anlitade mäklare uppfyller de krav iprövaatt om som anges

falllagen. För det inspektionen i sin tillsyn bolagen finner vissav en
olämplig mäklare får inspektionen ingripa bolagetmotperson som

föreläggaoch det inte längre anlita mäklaren i fråga.att
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förmäklarbolagvarjesistnämnda modellvariantEn är att enav
fortgående för-medFörteckningenanlitade mäklare.förteckning på

aktuellt regis-därmed hartill inspektionen,lämnasändringar ettsom
godtagitsmäklarbolagenfysiskavilkaöverter somsom avpersoner

i formsida kan skeingripande från inspektionensmäklare. Ett ettav
från förteck-mäklareavföra olämpligföreläggande för bolaget att en

använda sig honom.förening med förbudiningen att av
forFinansinspektionenlåtafjärde modell kanEn att svaravara

mäklarföreningenöverlåtamäklarbolagenregistreringen samt attav
ocksåfysiska mäklarna ochdecentralt registerföra attöverettatt

uppfyllda.registreringsvillkoren Enför prövningen ärattavsvara
efter beslutavförd delsblimäklare skulle kunnaolämplig av

förledningenefteroch dels begäranmäklarföreningen ettav
bolaget.ingripitsedan inspektionenmäklarbolag mot

förde reglererinravill jag till börjandelFör attomenegen
återfinns i 1976yrkeserfarenheterkännandeömsesidigt somm.m.av

Ävenfysiskamäklardirektiv 77/92/EEG enbartårs personer.avser
kvalifika-avseende krav pårekommendation 92/48/EEG1992 års

for-verksamhetför få och drivaregistreringtioner och att starta som
fysiskasikte enbartmedlare försäkring oavsetttar ompersoner,av

anställda.rörelseidkare ellerverksamhetende utövar somsom
fysiskasålundaartikel registreringRekommendationens 5 avserom

förmedlaredriva verksamhetochämnar starta avsompersoner som
inte något regi-i rekommendationenförsäkring; däremot sägs om

Enligt rekom-dvs. juridiskastrering mäklarföretag, av personer.av
skallbehörigtskall varje medlemsstatmendationen utse ett organ som

Registreringsskyldighetenförsäkringsmäklarna.föra registret över
yrkessammanslutning.kan överlåtas påäven en

försäkrings-Sverige de enskildaregistrering i skerDen avsom
med den ordningmäklarna sålunda i överensstämmelseär som anges

för närvarande fårEU-rekommendationen och åtminstonei antassom
detför fortsatta arbetet inom EUligga till grund detkomma näratt

Förslag finns inom EU-verksamheten området.gäller samordnaatt
mäklardirektivtillägg till årskommissionen 1976 göraatt ettgenom

alternativtobligatoriskregistreringen de fysiska förmedlarna attav
yrkeserfarenhet skallregistrering jämställa det intygmed somom

avsnittutfärdas enligt års mäklardirektiv vidare 13. Mot1976 se
beträffandeden osäkerhet således föreligger denbakgrund av som

dennaframtida regleringen inom finns det ingen anledning vidEU att
mäklarlagen ha utgångspunkt denöversyn änen annan somav nu

eftersträvade ordningen. innebärangivits den inom EU Dennavara
framgått det för möjligheten för mäklare verka överatt attsom

förutsätts det i varje land förs centralt register övergränserna att ett
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de i hemlandet godtagna försäkringsmäklarna. Med denna utgångs-
punkt blir alternativen till lösning registreringen sker antingen hosatt
Finansinspektionen eller något offentligt eller också hosannat organ
mäklarföreningen.

Om offentligt Finansinspektionen skulleett annat än utsesorgan
till registrerings- och tillsynsmyndighet ligger Konsumentverket

till hands. En möjlighet tillskapa myndighet,närmast är attannan en
Försäkringsmäklarnämnd, efter Fastighetsmäklar-mönsteren av

nämnden. Eftersom mäklarnas verksamhet till delstor utgörs av
verksamhet utförs försäkringsbolagen och eftersom detsom annars av
finns skyddsintresse inte bara för de försäkringstagareett ärsom
enskilda konsumenter, jag det emellertid fördel ochattser som en en

myndighet handlägger frågor rörande både försäkringsbolagensamma
försäkringsmäklarna.och Jag därvid det inte framstårattmenar som

rationell lösning låta Finansinspektionen ha kvar registreringatten
och tillsyn vad gäller mäklarbolagen låta myndighetmen en annan
handlägga frågorna beträffande frånde kundsynpunkt oftast viktigaste

i mäklarbolagens verksamhet, nämligen de enskildapersonerna
försäkringsmäklarna. Om statlig lösning väljs bör alltså enligt minen
mening Finansinspektionen för registrerings- och tillsynsuppgif-svara
terna.

Vad gäller alternativet överlåta mäklarföreningenatt att svara
för prövningen och registreringen de fysiska låtaav personerna men

uppgiftermotsvarande beträffande mäklarbolagen ligga kvar hos
inspektionen, torde sådan lösning förutsätta medlemskap iatten
föreningen obligatoriskt. Om mäklare framstårgörs olämpligen som

föreningenkan avregistrera honom. det fallFör det inspektionenär
i sin tillsyn mäklarbolag till bolaget knutenett attsom av anser en

mäklare olämplig, får inspektionen påverka bolagsledningenär till att
bortfå från registret. sista handI blir utgången däravpersonen

beroende vilken bedömning mäklarföreningen kom-Engör.av som
plikation det kan visa sigär svårt utforma frånatt att rätts-en
säkerhetssynpunkt godtagbar lösning fråganpå hur mäklarförening-

beslut skall kunna överklagas. Vidare torde denna lösningens
förutsätta det i praktiken överlåts till föreningen bestämmaatt även att
kompetensnivån för mäklarna. Enligt min uppfattning det inteär
lämpligt genomföra sådan genomgripande och i fleraatt styck-nu en

komplicerad förändring lagstiftningen det skulle innebäraen av som
lägga registreringskontrollenöver på mäklarföreningenatt samtidigt

Finansinspektionen rimligen hamåste möjlighet via ingri-attsom
panden mäklarföretags ledning fåmot olämplig försäkrings-ett en
mäklare avförd från föreningens register. kravEtt på obligatoriskt
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förenligtintemäklarföreningen torde dessutomimedlemskap vara
principer.föreningsrättsligamed gällande

försäkrings-de enskildatill det sagda jaghänvisningMed attanser
det i fallregistrerasfortsättningen skallmäklarna i samt att vartäven

registre-förFinansinspektionenankomma påtills vidare bör att svara
registreringen.förknippad medoch den prövningringen ärsom
försäkringsmäklar-med kravföreslagna ordningenIden attnu

försäkrings-alla enskildaaktiebolag kommerskall drivas irörelsen ett
sådant bolag eller påanställda imäklare sättannatettatt varavara

hantering sinaförsäkringsmäklarnasEftersomtill bolaget.knutna av
verksamhet ståringå i denarbetsuppgifter därigenom kommer att som

i lagenöverflödigtframstår detinspektionens tillsynunder attsom
omfattasenskilda försäkringsmäklarnadesärskilt att av enange

framgå delagen såtillvidabör däremotgenerell tillsyn. Det attav
i sin till-inspektionenföremål för tillsynmäklarnaenskilda är att, om
uppfyl-inteförsäkringsmäklaremäklarbolagen finner attöver ensyn
eller,honom iskall avregistreragäller, inspektionenler de krav som

vidare avsnitt 14.honom varninglindrigare fall, meddela se
från inspektionensframförtsde synpunkterMed anledning somav

den fortlöpandevill jag understrykafråga tillsynenhåll i attom
uppgifterinhämtade ochinspektionen via bl.a.kontroll görsom
tendensernuvarande läge med tillkontroll iplatsbesök somen-

förstasjälvklart iframstår mycket angelägenöveretablering som -
och dess ledningsmäklarföretagets verksamhet ihand bör stortavse

för tillinbegripet bl.a. kontrollåtgärderorganisera denna, attsätt att se
försäkrings-uppfyller godanlitade försäkringsmäklare kravenatt

enmansföretagen tordeoberoende Vad gällermäklarsed och m.m.
omfattadirekttillsynen automatiskt komma ävenatt mera

Ävenkrav.med hänsyn till nämndaförsäkringsmäklarens lämplighet
självfallet beröramäklarföretag kommer tillsyneni fråga attstörreom

nyckelpositioner imäklarna, eftersom de inneharde fysiska ettäven
in-det kan givetvis inte begärasmäklarbolags organisation. Men att

enskild mäklare.fortlöpande kontroll varje Motspektionen gör aven
allmänheten ochförekommande klagomål frånbakgrund avav

verksamhet kangranskningen mäklarföretagsiakttagelser vid ettav
anledning för inspektionenemellertid uppkommadet närmareatt syna

missförhållandensina uppdrag. Vid kanviss mäklares hantering aven
fall avregistrera denne,inspektionen mäklaren eller ivarna grava
företagets ledning.kombination med varning till Omeventuellt i en

kan konstateras hos bolagets ledning detgenerella brister närstora
arbetar bör det kunnagäller kontrollen hur de enskilda mäklamaav

Även enskilda försäk-bolaget avförs mäklarregistret. deleda till att ur
därvidringsmäklare kan kopplas ihop med bristerna bör avregi-som
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Som jag det kommer inspektionens tillsyn försäkrings-streras. ser av
mäklarverksamheten i allt väsentligt kunna utförasatt sättsamma

för andra institut under inspektionens tillsyn. Två skillnadersom
finns. För det första måste inspektionen beträffande de enskilda
mäklarna vid registreringen kontroll den enskilde mäkla-göra en av

utbildning och lämplighet. kontrollDenna borde kunna underlät-rens
mäklarföreningen och försäkringsbranschen användsatttas genom

remissinstanser i tveksamma fall. detFör andra har inspektionensom
möjlighet vid ingripande olämplig mäklare rikta sig di-att ett mot en
rekt mäklaren gå försäkringsmäklarbo-mot utan att omvägen över

ledning.lagets inspektionenAtt i sådant fall dessutom kan ha skäl att
kritisera bolagets ledning och vidta åtgärder denna någotmot är som

berörts.redan
Till resursfrågan återkommer jag avsnitt 16. villJag härsenare

endast påpeka det bör möjligt för inspektionen finnaatt attvara
former för rationellt i registret de ändringaratt ett sätt notera som
ligger i försäkringsmäklare frånövergår mäklarföretag tillatt ett etten
annat.

Mäklarbolagens5.2.3 organisation m.m.

Mitt förslag: Några särskilda regler inte för hur mäklarföre-ges
skall organisera sin verksamhet. Frågan får bedömas utifråntagen

sundhetsrekvisitet. En prövning skall ske bolagsledningensav
lämplighet. ställsKrav på tillräckligt antal registreradeatt ett
fysiska försäkringsmäklare ingår i styrelsen.

Skälen för mitt förslag: Av uttalanden i propositionen förslagmed
till FML a. framgår17 lagstiftaren räknat med i prak-att attprop. s.
tiken flertalet registrerade enskilda försäkringsmäklare skulle komma

arbeta i någon bolag, handelsbolag, kommanditbolagatt ellertyp av
aktiebolag. När det gäller aktiebolag utgångspunkten då ha varitsynes

Ävenförsäkringsmäklaren arbetar anställd i mäklarbolaget.att som
harFVK uppenbarligen utgått från de försäkringsmäklareatt som

arbetade mäklarföretag skulle anställda iett detta SOUvara
1985:55 171.s.

Utvecklingen har emellertid inneburit det efter hand uppkom-att
mit organisationsbildningar många olika slag. Med anledningav av

vissa organisationsformerna från olikaatt synpunkter framståttav som
tveksamma, har Finansinspektionen låtit arbetsgrupp närmareen
granska försäkringsmäklamas organisationsformer. arbetsgruppenI
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försäkringsbola-och förför mäklarnaingåtthar även representanter
1996, harnovemberdagtecknad den 21Arbetsgruppens rapport,gen.

bilagabetänkandetill dettafogats som
det i lagenföreslåjagavsnitt kommeravsnitt 14 attI attannatett

mäklarverksamhet.för Isundhet i rörelsenkrav påallmäntinförs ett
på klartorganiserasskallverksamhetenligger bl.a. ettkravdetta att

inbyggdakontrollfunktionermed behövligagenomskådligtoch sätt
inspektio-iframkommitbakgrund vadorganisationen. Moti av som

försäkringsmäklare varitmäklarbolag använtattrapport somomnens
ochfranchisebolag s.k.inrättade bolag,andra särskiltanställda i t.ex.

i detdet enbartframhålla,anledningfinns det ärlönebolag, attatt
får drivas.förmedlingsverksamhetenmäklarbolagetregistrerade som

mäklarbolagetframgå detdet klartmåstekunderna ärGentemot att
ledning harmäklarbolagetsföljerför tjänsten, ettattvaravsvararsom

försäkringsmäklar-godmäklaren iakttarenskildeför denattansvar
baraintefungera krävsskall kunnai praktikendettased. För attatt

försäkringsmäklareregistrerade enskilda ävenfinnsi bolaget utandet
omfatt-till rörelsensmed hänsynstyrelse ingåri bolagetsdet ettatt
härombestämmelseregistrerade mäklare. Entillräckligt antalning

införas i lagen.bör
för ban-gällersistnämnda krav bör, påFörutom sätt somsamma

värdepappersbolag,kreditmarknadsbolag ochförsäkringsbolag,ker,
lämplig för sinför mäklarbolagpå ledningenkrav ställas ärettatt

styrelseledamöterförståsledningen för mäklarbolaguppgift. Med ett
ställföreträ-dennesverkställande direktören ochoch suppleanter samt

för hur verk-har detdessadare. Det ansvaretär ytterstapersoner som
kvalifikationerdärför bör ha desamheten bedrivs och somsom

tillräckligtkorrekt bör hadriva rörelsen på Defordras för sätt.ettatt
från näringsverk-viss erfarenhetverksamhetsområdet,kunnande om

omdömesgillhetfrågade personliga egenskaper isamhet samt om
förändringargivetvis ske iuppgiften kräver. Efter hand kan detsom

Finansinspektionen böringår i ledningen.fråga de personer somom
sigdet skulle visabefogenhet ingripadärför ha allmän attatt omen

Eftersomuppfyller angivna krav.i ledningen intenågon nyssperson
uppfylltlämplighetskravetför registreringförutsättning ärär atten

registreringen.återkallelse EnFinansinspektionen ingripa medkan av
inspektionenförutsätter dockåtgärd återkallelseså ingripande attsom
inte har skettförhållandet och rättelse detförst har anmärkt på trots

förmotsvarande regel finns för-viss tid. kan tilläggasinom Det att en
värdepappersbolagsäkringsbolag, banker, kreditmarknadsbolag och

andra stycket försäkringsrörelselagen 1982:713;kap. 11 § 5se 19 a
bankrörelselagenändrad SFS 1996:753, kap. 16 §7genom

§ lagenändrad 1996:746, kap.l987:617; SFS 5 17genom



SOU 1997:79 Organisations- och registreringsfrågor 81

1992:1610 kreditmarknadsbolag ändrad SFS 1996:751,om genom
kap. § lagen6 9 1991:981 värdepappersrörelse ändradom genom

SFS 1996:752 1995/962173 84samt prop. s.
Under utredningsarbetet har diskuterats finnsdet anledning attom

gå vidare och kräva samtliga försäkringsmäklareett steg att som
arbetar försäkringsmäklarbolag också skallett anställda ivara
bolaget. Frågan med andra 0rd denär nuvarande ordningen medom
s.k. lönebolag franchisebolagoch skall tillåtas också i fortsättningen.

den FinansinspektionenI via arbetsgrupp genomförda under-av en
sökningen se bilaga har framkommit5 flera olika organisations-att
former förekommer kring försäkringsförmedlarverksamhetsom en
knappast förenliga med de intentionerär lagstiftaren hafi.som
Arbetsgruppen torde syfta på lagstifiaren allt döma har utgåttatt attav
från de enskilda försäkringsmäklare, inteatt drev verksamhetsom

enskild näringsidkare, skulle anställda i mäklarbolag. Iettsom vara
stället har det utvecklats olika lösningar med lönebolag franchise-och
bolag knutna till det registrerade mäklarbolaget. Organisations-
lösningarna har ibland varit svåröverskådliga. harDet också förekom-
mit aktörerna i dessa organisationer inte har klaratatt att gentemotav
kunderna uppträda på det krävs enligt mäklarlagen.sätt Det harsom
sålunda förekommit de fullmaktert.ex. utfärdats inte haratt gälltsom
det i mäklargruppen registrerade mäklarbolaget någotutan annat
bolag. finnsHär givetvis med hänsyn till kravet på god anskaff--
ningssed kontrollskyldighet för försäkringsbolagen.ävenen-

Skälen till det i vissa fall har byggtsatt antal lönebo-ett stortupp
lag franchisebolagoch kring mäklarverksamhet har angettsen vara
dels administrativa, dels, och kanske viktigast, skattetekniska. Som
innehavare s.k. lönebolag har mäklaren möjlighetett påattav ett
friare disponera inkomsternasätt och därmedöver skatteplanera,
vilket han inte har möjligheter till anställd i mäklarbo-ettsamma som
lag. Olika dispositioner kan aktuella vissa reserveringarärsom vara

kostnadsavdragoch skatteplanering i samband med överlåtelsersamt
aktier i det bolaget. Investeringar upparbetade vinster kanav egna av

också ske på enklare vad möjligtett inomsätt än är ettsom gemen-
mäklarbolag. kanDet sådanasamt och likartadeantas att övervägan-

den ligger bakom det vilketpå företagen eller företagsgruppernasätt
har organiserat sin verksamhet. Under förutsättning lönebolagetatt
eller franchisetagaren så fristående från mäklarbolagetär det inteatt

fråga anställningsavtal,är avviker förhållandena inom försäk-om
ringsmäklarbranschen inte från förhållandena inom likartade bransch-

där konsulter ofta används. Ett otillbörligt utnyttjande skattelag-er av
stiftningen bör därför lösas generella ändringar skatte-genom av
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mäklarföreta-motjustriktadeåtgärderoch intelagstiftningen genom
gen.

verksamhet har fåttsinstruktureratvilket företagenpåDet sätt
momsskyldigheten. ochfrån företagensharDetpåeffektervissa

bedömningengjortsvissa fallsida iskattemyndighetemas att ett
skulleintekonsultbolagellerfunktion ägnai sinlönebolag agentav

Lönebolagenförsäkringsförmedling.tjänstenmomsbefriadedensig
sina debi-momsbeläggamed dennaskulle alltså atttvungnasyn vara
lönebola-tilli sin lettharmäklarbolaget. Dettavisavi attteringar tur

provisionsbetal-sig tillförhandlatskattebesparingsskäl attgen av
försäkringsbolaget tilldirekt frånutbetalasfelaktigtpåningar sättett

mäklarbolaget,tilloch intei lönebolagetmäklarenenskildeden som
därförbörDetersättningenden tjänstutförtfaktiskt avser.som

framförtutredningeniskatteförvaltningens attrepresentantattnoteras
ledi flera ochkan skeförsäkringsmäklingutvisarpraxis attnumera
utfördaavseendemomsbefriad i varje led. Någonändå momsvara

fakturerade frånbeloppinte utgå påskall alltsåförmedlingsuppdrag
och inteprovisionmäklarbolaget fakturornalönebolaget till avserom

franchising.förersättning
samtidigtdocklönebolag innebärmedKonstruktionen att

kostnadernafördelaavgift och/ellermåstemäklarbolaget ta ut en
beloppDebiteradelönebolag.underordnadeinblandademellan avser

nyttja dessfirma,använda mäklarbolagetsvanligtvis rätten att resur-
eller denfranchiseavgiftensiggoodwill.service och Vareser,

direktdärför någonharkostnadsfördelningenutfördainbördes
rättslägetbedömningförmedlingstjänsten.anknytning till En synesav

dessa belopp.momsbeläggamäklarbolaget skalli attutrnynnanumera
betingar sig ersättningutdebiterade beloppetmäklarbolaget i detOm

lönebolaget/franchisetagarenansvarsförsäkring avseendebetaldför en
skattepliktig del-vederlaget skeuppdelningfår rätten attenaven

ochnyttja dessmäklarbolagetsanvända etc.resurser ennamn, -
Tillhandahållandetansvarsförsäkringen.delskattefri av en—

administrativa tjänsternafrånfår deansvarsförsäkring utgöraanses en
ledunderordnat iinte någotprestation och såledesåtskild utgör

förförutsättningdessa tjänster. Entillhandahållandet att ansvars-av
den debiterasskattepliktkunna undantas frånförsäkringen skall är att

eller motsvarandevederlaget delas i fakturad.v.s. attseparat, upp
Är betecknamäklarföretagetavtalsförhållandet medhandling. att som

avgifter debiteras och preli-anställningsförhållande skall socialaett
erlagdainnehållas avseende till lönebolagetminära skatter ersätt-

i dessaskall däremot inte debiterasningar/provisioner. Någon moms
fall.
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Även jag således inte har funnit skäl särskilda lag-attom genom
bestämmelser inskrida hur verksamheten organiseras, kan sund-mot
hetskravet innebära begränsningar i möjligheten fritt organiseraatt
verksamheten. Om mäklarbolag helt eller till väsentlig del grundarett

verksamhetsin försäkringsmäklare,på inte anställda i bolagetärsom
knutna till bolaget på kanär det kommautan iståsätt,annat attsom

strid med de allmänna krav på stabil och genomskådlig organi-en
sation ligger i sundhetskravet.som

5.2.4 på förhöjtKrav aktiekapital

Mitt förslag: Aktiekapitalet i försäkringsmäklarbolag skallett
till den drivna rörelsen och minst uppgå till 200.000 kr.anpassas

Regeringen eller Finansinspektionen meddelarätt attges
föreskrifter högre aktiekapital, det motiverat medärom om
hänsyn till verksamhetens och omfattning.art

Skälen för mitt förslag: Om inte något särskilt i mäklarlagensägs
kommer minimikravet 100 000 kr aktiekapital gälla föratt ettom som
privat försäkringsmäklarbolag 1 kap. §3 aktiebolagslagen. De högre
krav normalt gäller för finansiella företag har bakgrund bl.a.som som
det förhållandet företagen i eller mindreatt utsträckningstörre han-

klienters medel. Detta förekommerterar i endast mindre omfattning
det gäller försäkringsmäklare.när Det fråga de fallär dånärmast om

mäklare medel för erläggande premie,tar emot vilket innebären av
medlen skall vidarebefordrasatt till försäkringsgivaren.snarast

gällerDärutöver emellertid allmänt omfattanderent att mer
verksamheten desto anledning finnsär forstörre ställa krav påatt att

ekonomiskaden basen aktiekapitalet viss storlek.ärgenom av en
Härigenom främjas utveckling mäklarföretag med tillräckligmoten
ekonomisk styrka. Det kan i sin bidra till önskvärd stabilitettur påen
försäkringsmäklarmarknaden med möjlighet för bolagen påatt ett ut-
hålligt verka i alltmer hårdnandesätt konkurrens. Till bilden hören
också de lättnader jag i detatt följande kommer föreslåattsom
beträffande villkoren för mäklarföretagens ansvarsförsäkring kan vara

särskilt skäl för skärpa kravetett aktiekapitalpåatt led iettsom
skyddet försäkringskundema. Mäklarbolagen bör dessutomav vara
så kapitalstarka de svårigheter kanatt för denutan självrisksvara som

förknippad medär ansvarsförsäkringen.
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högreväsentligtför det i lagentalasagda kanDet att anges ennu
detskall hamäklarbolagaktiekapital änlägstanivå för det ettsom

emellertidböraktiebolagslagen. Detgäller enligtkr100 000 som
anställda,fåförsäkringsmäklarbolag medockså förfinnas utrymme

bolagetinriktning,speciell gör trotsmed någon attkanske ensom
med tankeoch pådrivas påkanomfattningbegränsad suntett -

aktiekapitalet börStorleken pågodtagbartandraochkunderna sätt.-
främja tillkom-såväl intressetbakgrundbedömassålunda attmot av

onödigtvis hindrainteintressetföretagstarka attsten somav
därförföreslårmarknaden. Jagmindre aktörer påocksåetablering av
minstaktiekapitalkrav påfastmäklarlagen läggsi ettett omatt

försäkringsmäklareanlitade enskildaflerabolag medkr.000 I200 ett
verksamheten böromfattningföranledddäravmedoch större aven

lämpligtmening mindreminenligthögre.aktiekapitalet Det ärvara
storleken påvadkravenreglerdetaljeradei lag taatt avserom

försäkringsmäklarbolag börnybildatgällerdetaktiekapitalet. När ett
främstpågrundasaktiekapitaletbedömningFinansinspektionens av

registrering.ansökanvidskall ingesverksamhetsplanden omsom
fråganprövningenidärmed inslagblirBedömningen ett omav

bemyndigande,efter dessoch,Regeringenskall medges.registrering
föreskriftermeddelabörFinansinspektionen, närmarerätt att omges

såväl den prövningpåkan sikteFöreskrifternaaktiekapitalskravet. ta
vidsom detregistreringvid ansökansker när senare ensomom

böraktiekapitalet. Kravenhöjamotiveratverksamhet blirvidgad att
aktiekapitaletsmellanförhållanderimligtdet finnsutformas så ettatt

drivsverksamhetomfattningen denochstorlek och arten avsomav
intressebolagetssjälvfallet iligger attmäklarbolaget. ettDet eget

uppfattasskallverksamhetenhanden förförhållande försådant attär
rörelse. Det kandrivenansvarsfullt och seriöstpå sättettsom en

i frågaordningenden föreslagnaförväntasmeningenligt min att om
stabilitetönskvärd påbidra tillstorlek kommeraktiekapitalets att en

försäkringsmarknaden.
drivermäklarbolagverksamhetskall allmitt förslagEnligt ettsom

sidoverksamhetersåledesmäklarlagen,omfattasrörelse äveni sin av
bedömningenVidmedgivande till.Finansinspektionen lämnatsom
sådana verk-därför tillhänsynstorlek måsteaktiekapitalets tasav

med dem.förbundnakande riskersamheter och varasom
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Bakgrund6.1

Försäkringsverksamhetskommittén ansåg det inte iatt överens-var
stämmelse med god försäkringssed och sund utvecklingen av
försäkringsväsendet försäkringsmäklare skulle tillåtas fritt be-att att
driva verksamhet förmedling försäkring och därmedänannan av
näraliggande verksamhet se SOU 1986:55 161 Som exempel pås.
näraliggande verksamhet försäkringsrådgivning, sådanangavs
juridisk och ekonomisk rådgivning har samband med försäk-som
ringsskyddet, utredningar i olika försäkringsfrågor arbete medsamt
skadeförebyggande verksamhet risk management.

Skälen för kommitténs ståndpunkt sammanblandningattvar en av
försäkringsmäklarverksamhet och andra verksamheter kan leda till

mäklaren vid sin förmedling försäkring otillbörliga hänsyn,att tarav
mäklaren kan hamna i jävsliknande situationer, tillsynenatt att över

verksamheten försvåras, oklarheter kan uppstå ansvarsförsäk-att om
ringens omfattning kompetensnivån kan bli lägresamt att än annars.

Enligt kommittén borde det ankomma Försäkringsinspektionen
bedöma dels vad skulle förmedlingmed näralig-att som anses vara

gande verksamhet, dels vilka slag verksamhet försäk-av annan som
ringsmäklare bör kunna få bedriva och i vilken omfattning detta bör

ske.få oklartDet FVK avsåg skulleär FML tillämpligattom vara-
på den tillåtna sidoverksamheten.även

propositionenI till mäklarlagen förklaradeprop. 20 föredra-s.
gande statsrådet han inte beredd föreslå några sådanaatt attvar
begränsningar kommittén hade förordat. förutsatteHan deattsom
olika verksamheterna gick hålla isär. Några begränsningar föratt
mäklarna driva verksamhet tillsammans försäkringsför-att medannan
medlingen finns därför inte. Tilllämpningsområdet för F ML dockär
begränsat till förmedling försäkring. Det innebär reglerad verk-attav
samhet står under tillsyn kan blandas med oreglerad verksamhetsom

inte står under tillsyn.som
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iandelar värde-förmedlaförsäkringsmäklaremöjlighet förEn att
tillstånd värdepap-enligt lagen 1991:981pappersfonder utan om

iändring FML ochden januari 1995infördes 1persrörelse genom en
tillståndförförutsättningvärdepappersrörelse. En atti lagen om
förmed-inte skall krävasvärdepappersrörelseenligt lagen är attom

försäkrings-sidoverksamhet tillendastlingsverksamheten är en
Även värde-enligt lagentillstånd inte krävsmäklarrörelsen. omom

enligt mäklarlagen. Vidregistrerasverksamhetenpappersrörelse skall
ochmäklarens kompetensprövningregistrering skerdenna omaven

verksamhet.täcker denna Närfinnsansvarsförsäkring ävensomen -
sido-värdepappersområdet krävsinomsidoverksamhetergäller attdet

rörelsen. Någotsjälvaden underlättardrivs såverksamheten att
finns inte i mäklarlagen.motsvarande krav

Sverige harmäklarföretag isamtligatillenkätdenI säntssom
tillfrågatssidoverksamheter""Eventuellarubrikenmäklarna under om

betecknassådan kanverksamhetdriverbolaget änäven somannan
totaltfondandelar. 280försäkring eller Avförmedling avavsom ren

harenkäten. dessa 155på Avmäklarföretag har 195tillfrågade svarat
verksamhet medanbolaget inte driver någonföretag svarat att annan
förekommer. Somverksamhethar ävenattsvaratresten annan
följande: konsult-bl.a.verksamhetexempel sådan nämnsannan

konsultverksam-ekonomiskoch pension,inom försäkringverksamhet
andeltill andra mäklare motskadekonsultverksamhet, tipshet, av

fastighetskre-investerings- ochkonsultuppdrag avseendeprovision,
deklarationshjälp,hotell ochkonsult i inredningditer, restaurang,av

skötselredovisningsverksamhet,försäkring,utbildningsuppdrag inom
skydd larm och kas-förebyggandeförmedlingförsäkring, avav
kapitalförvaltning.filmproduktion, skogsbruk och Isaskåp, egen —

uppmärksam-exempelytterligare påutredningsdirektiven har som
antikvitetshandel.hästhandel ochsidoverksamhetermade nämnts

bakgrund vaddirektiven det angelägetEnligt motär att avman
utvecklingdenvärdepappersområdet studerargäller bl.a. somsom

försäkringsmäklarområdet ochsidoverksamheter påskett i fråga om
gäller möjlig-detsärskilda regler i FMLundersöker behovet närav

mäklarverksamheten.sidandriva verksamhet vidheten att av

försäkringars.k. begagnadeHandel med6.2

liv/kapitalförsäk-förståsMed beteckningen "begagnad försäkring" en
överlåtitstecknats försäkringstagare och sedan tillring av en somsom
överlåtsförsäkringen kanförsäkringstagare. Skälet till atten annan

kapitalet ellerden ursprunglige önskar disponeraägarenatt attvara
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fullgöra premiebetalningarna undereller hon inte förmårhan
försäkringens återstående löptid. ursprunglige kan låtaDen ägaren

får då i allmänhetförsäkringsbolaget köpa tillbaka försäkringen men
s.k.betalt försäkringen säljs till investerare,änsämre enom en

maker, i sin säljer den vidare.market Den ägaren övertartur nyesom
Uppläggnings-betalningsansvaret för de resterande premierna.

betalats den ursprungligekostnader och provisioner har redan av
försäkringen beräknas utifrån återstående löptid,Priset påägaren.

försäkringsti-avkastning, administrationskostnader och bonusen vid
garanterad plus årligslut. Avkastningen bygger pådens en summa

bonus.Vid försäkringstidens utgång utgår dessutombonus. extraen
Överlåtelsen medför inte det sker ändringnågonatt av vem som

försäkring-försäkrade. förmånsberättigade enligtden Denanges som
försäkringstagaren, till vilken försäkringenblir dock den nyaen

betalas vid försäkringstidens utgång. Som försäkringen kommit attut
skuldebrev försäkring.den till sin karaktärhanteras är änett enmera

försäkringstagaren det fråga investering detFör närär om en ren som,
de skatte-gäller svenska skattesubjekt, varit intressant på grund av

befrielse från förmögenhetsskatt, förenat med rela-regler gälltsom
hög avkastning.tivt

Vid köp utländsk kapitalförsäkring det tidigare vanligtav en var
konstruera förvärvet försäkringen köp frånatt ettav som en annan

ville därmed undgå betala den premieskattförsäkringstagare. Man att
fysiska och juridiska skyldigasvenska tidigare attsom personer var

till svenska avseende personförsäkring, meddelatserlägga staten som
utomlands bedriven försäkringsrörelse. avskaffa-i Premieskattenen

årsskiftetdes vid 1996/97. Utländska K-försäkringar skall i stället
årligbelastas med avkastningsskatt denmotsvarar tas uten som som

på svenska K-försäkringar. Avräkning skall ske den skatt kanav som
erlagts i utlandet. Förutsättningar finns därmed för svenska ochha att

utländska K-försäkringar jämställda i beskattningshänseende.blir helt
Även tidigare funnits medde eventuella skattefördelarom som
begagnade försäkringar kan minska i och med de skattereg-antas nya

kommer det förmodligen i fortsättningen intressantlerna ävenatt vara
svenskar förvärva försäkringar.för sådanaatt
Mäklarens roll vid dessa affärer tillsammans med kundenär att

välja försäkring Mäklarenkundens förutsättningar.ut en som passar
beställer därefter försäkringen hos market-maker. utfärdarDenneen

sin kontrakt tillsammans med betalningsinstruktioneri tur ett som
översänds till mäklaren. Uppgift den sänds också tillägarenom nye
livförsäkringsbolaget. Erforderliga överlåtelsehandlingar bekräf-samt

fråntelse livbolaget angående Överlåtelsen tillställs därefter mäklaren.
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för närvarande inte tillämplig på mäklarens medverkanFML är är
överlåtelse begagnade försäkringar. beror det intevid Det på ärattav

fråga förmedling försäkring från försäkringsgivare tillom av en en
befintlig försäkring där försäk-kunden, överlåtelseutan en av en

försäkring-ringstagarens market maker ellerärmotpart en en annan
utredningsdirektiven det i tillsynshänseende bristEnligt ärstagare. en

handeln med begagnade försäkringar faller utanför tillämp-FML:satt
börningsområde och det bör därför inte MLFövervägas görasom

på sådan verksamhet.tillämplig även

överväganden förslagoch6.3

verksamhet, däribland handel med s.k.Mitt förslag: Annan
försäkringar, försäkringsförmedling verksam-begagnade ochän

bistånd i försäkringsfrågor och riskfrågor medhet avsersom
anknytning till försäkring får inte drivas i mäklarrörelsen såvida

ändringinte Finansinspektionen lämnar tillstånd till det. Någon
föreslås inte beträffande registreringsförfarandet för förmedling

får innehaandelar i värdepappersfonder. Mäklarföretaget inteav
uppdrag från försäkringsföretag.

Skälen Som konstaterats i avsnitt bör begreppetför mitt förslag: 4
försäkringsmäklarverksamhet den innebörd vadmotges som svarar
mäklarna faktiskt utför inom för mäklaruppdraget. innebärDetramen
för det första alla arbetsuppgifter följer förmedlings-att ettsom av

skall falla begreppetuppdrag under mäklarverksamhet. det andraFör
ochockså bistånd försäkringsfrågorbör i riskfrågor med anknytning

till försäkring lämnas kund det har samband medutan attsom en
förmedling försäkring falla under lagens tillämpningsområde.av en
Sådan verksamhet förekommer idag normalt integrerad del isom en
mäklarrörelsen.

mäklarföretaget kan det för närvarande förekommal även annan
verksamhet, inte har något direkt samband med förmedlingsom av
försäkring. finns idag inget hindrar vid sidanDet mäklarenattsom av
själva förmedlingsverksamheten driver vilken verksamhetannan som
helst. del dessa andra verksamheter mäklarverksam-En ligger näraav
heten, försäkringsrådgivning, skaderådgivning, skötsel försäk-t.ex. av
ring Andra åtaganden förhållandei till försäkringsförmedlingärm.m.

artfrämmande. exempel frånSom den enkät genomförtsmera som
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för denna utredning kan filmproduktion,inom skogs-nämnasramen
bruk, konsultverksamhet inredninginom redovisningsverksam-samt
het.

tillsynspliktiga och icke-tillsynspliktiga verksamheterNär drivs i
bolag innebär det problem för den myndighet harsamma som

för tillsynen. oundvikligt myndigheten i sinDet äransvaret att
tillsynsverksamhet kommer i beröring förhållandenmed andra demän

den tillsynspliktiga delen. Tillsynen blir svårarerör utövaattsom
det kanmånga gånger bli oklar mellan tillsynsom-gränsattgenom en

rådet och andra områden.
Försäkringsmäklarens yrkeskunnande viktigt för försäkrings-är att

intressen skall tillvaratas.kunna intresse harDettatagarnas man
försökt tillgodose i mäklarlagstiftningen ställa sär-attgenom upp
skilda krav på mäklaren. Med växande försäkringsmarknad och etten

utbud försäkringsprodukter ställs alltökat krav på mäk-störreav nya
laren. därför tveksamt den enskilde mäklaren med bibe-Det är om

kanhållen yrkesskicklighet sig flera verksamheter parallellt.ägna
mäklarhåll det ibland till gällandeFrån och med ochgörs att en

mäklare kan behärskainte både och skadeförsäkring.samma person-
Därtill kommer den kund anlitar mäklarföretaget för någonatt som
sidotjänst kan få intrycket allt mäklarföretaget företar sig ståratt som
under tillsyn och täcks ansvarsförsäkringen.av

det föregående har jag föreslagitI mäklarverksamhet alltid skallatt
organiseras i form aktiebolag. Med bibehållen drivaett rätt attav
vilken sidoverksamhet helst kan det tänkas mäklar-störreatt ettsom

vid mäklarverksamhetenbolag sidan skulle kunna iäven storav
omfattning driva verksamhet ligger långt från mäkleri ochsom som

förenad med ekonomiskakan risker.vara
Flera problem framgått förknippade med blandaär attsom

tillsynspliktig och icke-tillsynspliktig verksamhet i bolag. Ettsamma
förbud driva verksamhet tillsammans med mäklarverk-att annan
samhet skulle underlätta tillsynen och förmodligen också bidra till att
kvaliteten i mäklarverksamheten upprätthålls. detta skallMot ställas
intresset inte, såvida inte vägande skäl föreligger, be-att tungtav

den fria näringsutövningen ställa regler in-gränsa attgenom upp som
nebär förbud för mäklarföretagen sin kompetensanvända påävenatt
områden ligger försäkringsförmedling nära.som

Av den redogörelse lämnats beträffande utvecklingensom av
sidoverksamheter på försäkringsmäklarområdet avsnitt 6.1 framgår

många mäklare någon gång får uppdrag ligger utanför detatt som
kan karaktäriseras försäkringsförmedling. dock,Det såvittärsom som

framkommit, sällan sidouppdragen får omfattning.någon störresom
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inskränka möjligheternadet finns något skäldåFrågan attär attom
vid sidan mäklarverksamheten.verksamhetdriva avannan

framförnämligen alltjag har beakta,Utifrån de aspekter attsom
anlitarför försäkringstagareförstärkt skydd debehovet ett somav

kvaliteten hosvill jag betona viktenförsäkringsmäklare, attav
tilltagande internationali-upprätthålls.yrkeskår Denmäklarna som

kompliceradealltförsäkringsmarknaden och deseringen merav
mäklarenställasmedför krav måsteförsäkringsavtalen attatt stora

upprätthålla hög kompetens.marknaden för kunnaaktivt följer att en
skicklighet sigmed bibehållenmöjligtknappastDet ägnaär att

försäkringsfrågor.verksamhetsområdenandra än
föregående förberörda möjlighetengäller den i detOch vad större

verksamheter finns detfrämmandemäklarföretag utveckla ävenatt en
mäklarbolagetförinte skall överdrivas,risk, denäven att somom
sidoverksamheten.iekonomiskt vid felsatsningarkan drabbassådant

i mäklar-bör därför möjlighetenförsäkringstagarnas intresseI att
försäkrings-Endastverksamhet begränsas.drivabolaget annan

försäk-bistånd iverksamhetförmedling och sådan som avserannan
börtill försäkringriskfrågor med anknytningringsfrågor och

vidgad definitionsåi mäklarbolaget. Medbedrivas sätt aven
direkt stöd imäklarföretagen medmäklarverksamhet kommer att

för drivaförhållandevis spelrumlagen ha ävenattett stort annan
försäkringsförmedling.verksamhet än

förutsätta tillstånd frånden angivna börverksamhetAnnan än nu
bedömerTillstånd bör inspektionenFinansinspektionen. attges om
mäklarrörel-underlätta självasidoverksamheten i fråga kommer att

innebära risker ellerbör sidoverksamheten inte få någraVidaresen.
risk föreliggaförsäkringskunderna. Bedöms sådannackdelar för en

Ytterligarestället bedrivas i särskilt bolag.får sidoverksamheten i ett
ansvarsförsäkring förförutsättning det finns ävenär att enen

sidoverksam-Anteckning skall ske i registret desidoverksamheten. av
fått tillstånd bedriva.mäklarföretagetheter attsom

gäller förordning också med vadsådanEn överensstämmer som
får Finansinspektionens tillståndvärdepappersbolag. medDessa som

sidoverksam-utföra vissa uppräknade tjänsterled i rörelsenett som
värdepappersbolagFinansinspektionen kan medgehet. utövarettatt

finns särskilda skäl förde uppräknade detverksamhet näränannan
kommaförutsättning den andra verksamheten kandet och under att

värdepap-underlätta rörelsen se 3 kap. 4 § lagen 1991:981att om
persrörelse, ändrad SFS 1994:2015.genom

Förmedling andelar i värdepappersfonder, bedrivs som enav som
enligt lagensidoverksamhet till försäkringsmäklarrörelsen, är

värdepappersrörelse undantaget från tillståndsplikt1991:981 om
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enligt den lagen. Sådan förmedling förutsätter dock särskiltett
registreringsförfarande hos Finansinspektionen. kravFörutom på
registrering verksamheten samband medi möjlighetenattav angavs

fondförmedling infördestill mäklaren måste ha tillräcklig kom-att
och ansvarsförsäkring täcker fondförrnedlings-ävenpetens en som

Verksamheten Finansinspektionen i sistnämnda hänseendesamt att
borde ställa krav tillämpas i fråga värdepappersbolagsamma som om

sig förmedling fondandelaråt se 1994/95:50ägnarsom av prop.
97. Enligt min mening bör förmedling fondandelar, skalls. av som

drivas sidoverksamhet till mäklarrörelsen, i fortsättningenävensom
särskild registreringkräva hos Finansinspektionen. Någon prövning

inspektionen verksamheten underlättahos skall rörelsen behövsatt
dock inte för denna verksamhet. det gäller kraven påNärtyp av
utbildning och ansvarsförsäkring återkommer jag till de frågorna i
avsnitten och9 10.

Handel med s.k. begagnade försäkringar berörtsär, som ovan,
egentligen inte försäkringsverksamhet. utländska kapitalförsäk-De

det oftast frågaringar innehåller, såsom de kommitär attsom om
försäkringsriskhanteras, inte någon egentlig tecknas i syfteutan att

placera till så god avkastning möjligt. Dennaägarens pengar som
handel med försäkringar inte direkt reglerad. kan alltsåDenär
bedrivas tillstånd eller tillsyn. anledning förbjudaNågon justutan att
försäkringsmäklama handla med begagnade försäkringar finnsatt
inte. livmäklare kan detFör ligga i linje med verksamheten i övrigten

kunna erbjuda denna tjänst. Med mitt förslag, dvs.ävenatt typ attav
all verksamhet ligger utanför den förhållandevis vidasom ram som

definitionen försäkringsmäklarverksamhet skallangetts genom av
tillståndkräva Finansinspektionen, kommer tillstånd krävasattav

för handel begagnademed försäkringar. sådant tillstånd börEttäven
kunnanormalt påräknas det gäller livmäkleri vill kunnanär ett som

förmedla denna försäkringar sidoverksamhet till mäklarrö-typ av som
relsen.

Om artfrämmande sidoverksamheter skalas bort kan mäklarlagen
gälla för hela den rörelse drivs i mäklarföretaget. behöver dåDetsom

bliinte några gränsdragningsproblem i samband med tillsynen och för
den händelse ansvarsförsäkringen behöver i anspråk. kravEtttas är

försäkringsmäklarverksamhet den huvudsakliga verksamhetenatt är
bolageti och andra verksamheter endast sidoverksamheter. Detatt är

skall mäklarföretagets bolagsordning och verksamhetsplan framgåav
bl.a. verksamhet skall bedrivas vid sidan mäklarverksamheten.om av
All verksamhet bedrivs i mäklarföretaget, sådan verksamhetävensom

kräver särskilt tillstånd, skall täckas ansvarsförsäkring.som av
Försäkringsskyddets omfattning får klaras mellan mäklarbolagetut
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bakgrund innehållet i bolagsordningenoch försäkringsgivaren mot av
ioch verksamhetsplanen.

mäklareni detta sammanhang till frågan böråterkommerJag om
förmedlingfinansieringsverksamhet ellerkunna sigägna av

verksamhet förutsätter enligt lagen 1992:1610krediter. Sådan om
tillstånd Finansinspektionen.kreditmarknadsbolag huvudregel avsom

till svenska aktiebolag och till utländska kredit-Tillstånd kan ges
tillstånd bedriva finan-svenskt bolag har fåttinstitut. Ett attsom

enligt lagen kreditmarknadsbolag benämnssieringsverksamhet om
Särskilda finns för sådana bolag vadkreditmarknadsbolag. regler

styrelse, bundet kapital Finansierings-gäller bolagsordning, etc.eget
tillstånd enligti vissa undantagsfall bedrivasverksamhet kan utan

kreditmarknadsbolag. undantag redanlagen Ett senämntssomom
stårfinansieringsverksamhet verksamhetavsnitt 4 ingår zär när som

undantagettillsyn Finansinspektionen enligt lag. Detunder annanav
mäklar-tillämpligt försäkringsmäklarverksamhet, eftersominteär

finansieringsverksamhet.verksamhet enligt inte inkluderarFML
från tillstånd vidare finansieringsverksamltetUndantaget är som avser

avsättning tjänster erbjuds ellerfinansiering i samband med av som
företaget. Enligt förarbetena tillframställs eller säljsvaror som av

finan-lagen 1992/93:89 detta undantag sikte påprop. 210 tars.
produkten ellersiering för underlätta avsättningen denatt av egna

tjänsten, dvs. i detta fall mäklartjänsten. heller detta undantagInte är
således tilllämpligt.

mäklare vill bedriva begränsad finansieringsverksamhetEn som en
bestående förmedlingi krediter alltså hänvisad till sökaärt.ex. attav
tillstånd enligt lagen kreditmarknadsbolag. svenskt aktiebolagEttom

enligt den lagen fått tillstånd finansieringsverksamhetbedrivaattsom
definitionsmässigt kreditmarknadsbolag. bolagsådant fårEttär ett

finansieringsverksamhetendast driva och verksamhet har ettsom na-
turligt samband därmed. Försäkringsförmedling kan inte hasägas ett
sådant naturligt samband. Finansieringsverksamhet måste därmed
bedrivas i bolag.ett separat

har framkommit det finns intresse bland mäklarnaDet att ett att
inom för mäklarrörelsen finansie-kunna sig vissäven ägnaramen
ringsverksamhet provision. möjlighet förmedla krediterEnmot att
skulle vid förmedling engångsbetalda kapitalförsäkringart.ex.av
kunna underlätta själva försäkringsförmedlingen. sådanOm en
möjlighet kommer mäklarbolaget kunna dubblauppbäraöppnas att
provisioner, dels för förmedlingen försäkringen, dels för förmed-av
lingen krediten. kan ifrågasättasDet detta förenligt medärav om
kraven på sundhet i rörelsen och god försäkringsmäklarsed. Om det

angeläget möjlighet för mäklarföretagenatt öppna attanses en som
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sidoverksamhet bedriva kreditfdrmedling bör den frågan övervägas
Banklagskommittén Fi 1995:09, i uppdrag ingår överattav vars se

lagen kreditmarknadsbolag.om
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Mäklarverksamhet7 genom
assistenter m.m.

Bakgrund7.1

förmedlingsuppdragEtt innefattar, redan framgått, flera olikasom
arbetsmoment, allt från inbokning kundbesök och inhämtandeav av
information och analys kundens försäkringsbehov till infordrandeav

offerter och förslag till bästa försäkringslösning. En delav av ar-
betsuppgifterna kvalificerade andra och direkt bety-är än ärmer av

fördelse vilket försäkringsskydd kunden får. Dessa i förmed-moment
lingsuppdraget förutsätter vissa särskilda kunskaper hos den som
utför uppgifiema och måste därför utföras mäklaren själv ellerav av

kvalificerad personal under mäklarens överinseende. Andraannan ar-
betsuppgifter administrativ och kan utförasär naturav mer av annan
personal, mäklaren har föräven arbetsuppgiften bliransvaret attom
utförd på och i tid.rätt sätt rätt

delEn arbetsuppgiñer, särskilt vid förmedling skadeförsäluing,av
den kanske inte hellerär mäklaren har tillräckligarten att kompe-av
för utföra dem. Som exempel kantens att uppgifter inämnas

samband med riskbeskrivningar och skadehanteringsfrågor vär-samt
deringsfrågor. Sådana uppgifter kan kräva brandingenjörskompetens
eller teknisk kompetens. Om inte sådan kompetens finns iannan
mäklarföretaget kan det nödvändigt för mäklaren uppdraattvara
någon utomstående utföra den delen mäklaruppdraget.expert att av

Enligt utredningsdirektiven förekommer det personalatt änannan
försäkringsmäklare på försäkringsmäklarföretag har så själv-ett en
ständig ställning de kan bedriva mäklarverksamhet,att trots attanses
de saknar erforderlig utbildning och inte registrerade. förekom-Detär

också mäklaren anlitar utomståendeatt på sättmer ettpersoner som
kan i fråga med hänsynsättas till mäklaruppdragets karaktär av
förtroendeuppdrag. denMot bakgrunden det i direktiven attanges
utredaren bör undersöka mäklarlagen kan utformas så det tyd-attom
ligare framgår i vilken utsträckning försäkringsmäklare kan anlitaen
andra i sin verksamhet.personer
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rådFinansinspektionens allmänna7.2 m.m.

verksam-registrerad mäklarefår endast denEnligt FML utövaärsom
framgår indirektförmedling försäkring.består i Dethet avavsom

före-bestämmelsen skall FinansinspektionenEnligt den§16 F ML.
första stycketi § 1-3verksamhet 3lägga den, utövar som avsessom

vidförsäkringsmäklare,registrerad äventyrattutan att avvara som
detta.vite upphöra med

bl.a.mäklare krävs fysiskbli registreradFör att personav ensom
han i övrigttillfredsställande utbildning ochhan har ärattatt en

motiverade denförsäkringsmäklare.lämplig Kraven är attav en-som
för hurden betydelsenkvalifikationer harskilde mäklarens största ett

l988/89:l36blir utfört 17uppdrag se s.prop.
ansvarsförsäkringmäklarnasvillkoren förEnligt de allmänna

för anställdaför försäkringstagaren och dennesförsäkringengäller
EfiersomFinansinspektionen.försäkringsmäklare registrerats hossom

iblandmäklarbolagetalltid anställda imäklarna inte är namnenanges
rubriken Undan-omfattas försäkringen. Underde mäklarepå avsom

följd verksamhetinte gäller för skada tillförsäkringenatttag avanges
inteförsäkrad mäklare mäklarenanlitasvia ombud omsom av

kontakt medhandlagt ärendet och haft direktsjälvständigt egen
villkoren,tillämpas dock inte, enligtkunden. undantagDetta om

registrerad försäkringsmäklare.ombudet är
god försäk-Finansinspektionens allmänna råd angåendeEnligt

kap. § det denringsmäklarsed FFFS 1995:52 l 3 är ansvararsom
mellan kunden och försäkringsgi-för upphandlingen och kontakterna

omfattas registreringsskyl-ikläder sig mäklarrollen ochsom avvaren
begränsadkan, enligt råden, den utfördighet. Däremot som en

utredning, besiktninguppgift inom för mäklaruppdraget, t.ex.ramen
mäklarroll. registreradedylikt, ikläda sig Denoch inte anses en

det alltid klart för kundenmäklaren bör till står äratt somvemse
fullgörasmäklaruppdrag bör vidare inteansvarig mäklare. Ett utan att

registrerademellan kunden och denförevarit direkt kontaktdet
förvissa denkontakt bör mäklaren sigmäklaren. Vid sådan attom

tillfredsställan-försäkringsbehovutredning gjorts kundens ärsom om
fullo införstådd med villkoren ochde och kunden till äratt

Kontakterförutsättningarna för den föreslagna försäkringslösningen.
dokumenteras skriftligen. Slutligen detdetta slag bör alltid angesav

överlåtai de allmänna råden för den händelse mäklaren önskar åtatt,
fullgöra framgår också dennågon uppdraget, det FML attatt avannan

registrerad försäk-till vilket uppdraget överlåts måste vara som
ringsmäklare.
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7.3 Assistenters medverkan i praktiken

enkäten tillI samtliga mäklarföretag har mäklarna tillfrågats de iom
mäkleriverksamheten anlitar anställda icke-mäklare, utomstående
icke-mäklare eller ombud och i fallså för vilka uppgifter. På den
första frågan har 76 195 mäklare ja. De arbetsuppgiftersvaratav som
dessa anställda icke-mäklare utför dels traditionella sekreterargöro-är
mål inklusive bokföringsarbete, dels vad kan betecknassom som
mäklaruppgifter. Till sistnämnda uppgifter hör inhämta informa-att

ition olika avseenden, begära och sammanställa offerter,att att
kontrollera och vidarebefordra försäkringsbrev till kunden, bestånds-
vård, pensionsutredningar, marknadsföring mäklartjänsten,av om-
skrivning inför förfallodag, och verkställa ändringaratt ta påemot
befintligt försäkringsskydd, skattekalkyler,att upprätta skötaatt
bevakning teckna försäkring påsamt uppdragatt mäklaren. Iblandav
sköts dessa arbetsuppgifter kontorsassistenter, ibland mäklar-av av
assistenter med pågående eller avslutad mäklarutbildning. I några fall
har mäklarföretaget icke-registrerad personalsvarat att deltar i allt
förekommande försäkringsarbete.

När det gäller anlitande utomstående icke-mäklare har 22av
mäklare det förekommersvarat att anlitar sådana "experter",att man
ofta brandingenjörer, för få hjälp med riskbeskrivningaratt och tek-
niska beskrivningar. Värderingar byggnader, larmtekniska bedöm-av
ningar, information riskhanteringsprogram och juridiska bedöm-om
ningar ytterligare exempelär på tjänster ibland köps mäkla-som av

Även på kontorssidan förekommer det köper tjänster,ren. att man
telefonväxel och telemarketing.t.ex.

Endast tolv mäklarföretag har de biträds andrasvarat att av
mäklare inte registrerade förär mäklarbolaget. Det handlarsom
uteslutande tips mellan sak- respektive livmäklare, iblandom mot
andel provisionen.av

överväganden7.4 och förslag

Mitt förslag: Någon särskild bestämmelse i vilken ut-om
sträckning mäklare kan delegera arbetsuppgifter påen en
oregistrerad medhjälpare inte i lagen. Frågan fårtas bedömas
utifrån kravet på god försäkringsmäklarsed, i detta avseendesom
innebär centrala och för försäkringstagarenatt betydelsefulla

i förrnedlingsarbetet intemoment får delegeras.



98 Mäklarverksamhet assistenter SOU 1997:x79genom m.m.

Skälen för mitt förslag: I FML uppställs vissa krav på bland annat
mäklarens allmänna lämplighet och utbildning. Kraven uppställdaär
i uppdragsgivarens, försäkringstagarens, intresse. uppenbartDet är att
syftet med lagens bestämmelser kringgås mäklaren delegerarom
egentliga mäklarsysslor till i detta avseende okvalificerad,annan,

ochpersonal risken för fel därmed ökar. Om något fel begås ochatt
ansvarsförsäkringen behöver i anspråk, kan fråga uppkommatas om
försäkringen omfattar skador orsakats icke mäklarutbildadsom av
personal. Med mitt förslag ansvarsförsäkringen skall täcka allatt
verksamhet i mäklarbolaget undanröjs den osäkerhet kan hasom
funnits dennapå punkt.

Mäklaruppdraget inrymmer emellertid också arbetsmoment av
mindre kvalificerat slag. Självfallet måste mäklaren kunna delegera
sådana arbetsuppgifter till personal inte mäklare.ärannan som
Mäklaren måste också kunna köpa specialistkunskap i form t.ex.av
brandingenjörskompetens och teknisk kompetens, det be-närannan
hövs. i försäkringstagarensDet intresse dessa delar uppdragetär att av
utförs någon särskilt kunnig på området.är Gentemot försäk-av som
ringstagaren det dock mäklarföretaget ansvarigtär förär ensamtsom
hur uppdraget utförs. Den omständigheten mäklare låteratt en en

utföra vissa sina uppgifter innebär inte någonannan person av
begränsning mäklarens för uppdragets utförande. Sammaav ansvar
problematik aktualiseras for övrigt fastighetsförmedlingvidäven se

fastighetsmäklarlagNy Ds 1992:87.
Som framgått redogörelsen för enkäten praxis skiftandeär närav

det gäller användningen oregistrerade medhjälpare i det egentligaav
förmedlingsarbetet. det förhållerAtt sig så kan kanske delvis förklaras

det lättare i mäklarföretagatt är delastörre arbetsuppgiñer-attav upp
så oregistrerad personal regelmässigt föratt vissana moment.svarar

Ett skäl till praxis skiftande kanannat det råderatt är att osä-vara
kerhet går för de uppgiftergränsen mäklare får lämnaom var som en
till medhjälpare eller vilka förmedlingsarbetetiomvänt, momenten

så centrala och betydelsefullaär den registrerade mäklarenattsom är
skyldig själv utföra dem. Ansvaret för uppdragetsatt utförande ligger
visserligen på mäklaren han utför allt arbete själv elleroavsett om om
han använder sig oregistrerade medhjälpare vid utförandeav av
uppdraget. Frågan emellertid försäkringstagarenär och ävenom -
försäkringsgivaren skall behöva i olika skedenacceptera att av-
uppdraget hänvisade till biträde saknar den formellaettvara som
kompetens förutsättning förär yrkesmässigt få bedrivaattsom en
försäkringsförmedling. Mäklaren säljer kvalificerad yrkestjänst.en
Uppdragsgivaren har därför förvänta sigrätt uppdraget utförsatt att

kunnig och oberoende mäklare. Gränsdragningen mellan sådanaav en
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arbetsmoment alltid bör utföras registrerad mäklare ochsom av en
sådana bör kunna delegeras därför i grunden fråga godärsom en om
försäkringsmäklarsed.

Tyngdpunkten i mäklaruppdraget ligger i anskaffa föratt en
uppdragsgivaren "bästa" försäkring, försäkringensdär omfattning,
villkor i övrigt och pris vad bäst därefter fort-avgör är samt attsom
löpande bevaka och uppdatera försäkringsskyddet. Centralt vid an-
skaffning det "bästa" försäkringsskyddet utreda och bedömaär attav
kundens försäkringsbehov, analysera inhämtade offerter ochatt att
välja lösning rekommenderas kunden. Dessa börut momenten som

utförasalltid under överinseende registrerad mäklare. En assistentav
kunna biträdabör mäklaren preliminära sammanställ-göraattgenom

ochningar analyser lämna förslag på olika lösningar.ävensamt
Mäklaren måste dock alltid gå igenom och kontrollera assistentens

Mäklarenarbete. också den skall välja den försäkrings-är utsom
lösning skall föreslås kunden.som

Andra uppgifter mycket viktiga för försäkringstagarensärsom
skydd information till kunden försäkringenvad omfattarär samtom

försäkringsvillkoren i övrigt, vidarebefordran premieavier ochom av
information sista betalningsdag för premien, den inte klartom om
framgår, fortlöpande bevakning försäkringsskyddet. Omsamt av

åtgärderdessa enligt den arbetsfördelning finns i mäklarbolagetsom
utförsinte försäkringsmäklare, ankommer det på mäklarföreta-av en
ledning till det finns tillförlitliga kontrollrutiner.gets att attse

detNär gäller andra arbetsuppgifter, inte lika centrala förärsom
förmedlingsuppdraget, kan det under vissa förutsättningar vara
acceptabelt uppgifterna delegeras till mäklarassistenter och andraatt
anställda i mäklarföretaget. En generell förutsättning mäklarfö-är att

ledning bedömer medhjälparen har tillräcklig kompetensretagets att
uppgiften.för Den mäklare förhar uppdraget i frågaansvaretsom

ocksåmåste ha kontroll utförandet för vid behov kunnaöver att
ingripa. fårDet inte överlåtas på medhjälparen fatta beslut elleratt

självständiga bedömningar i viktiga frågor. skall ocksågöra Det göras
förklart kunden ansvarig mäklare.ärvem som

Det anförda sikte på det mäklarbolagetsnärmasttar ärnu som
huvudsakliga verksamhetsområde, nämligen förmedlingsverksam-

Ävenheten. vid sådant bistånd i försäkringsfrågor och riskfrå-annat
med anknytning till försäkring, enligt mitt förslag skallgor som

under begreppet försäkringsmäklarverksamhet § andrase lrymmas
stycket lagförslaget2 vid förmedling fondandelar börsamt av
mäklaren kunna biträdas personal i mäklarbolaget. skallDetav annan

alltiddock finnas ansvarig mäklare under överinseendeen vars
arbetet utförs.



SOU 1997:x79Mäklarverksamhet assistenter100 m.m.genom

mäklar-sidoverksamhetartfrämmandesådandet gällerNär sommer
från Finansinspektionen börmedgivandesig efterkanbolaget ägna

till denmäklarbolagetforpå ledningenankomma attdet att se
arbetsuppgifter den kunskap ochharanlitas för dessapersonal som

erfordras.erfarenhet som
uppgiftermellanbör drasriktlinjer för hurdessaMed gränsen som

medhjälpareoregistreradetillkan delegerasrespektive intekan en
och överinseendeutföras under ledninguppgifter börvilkasamt som

lagbestäm-särskildbehov någondet inte finnasmäklare bör avav en
bestämmelse kansådanmedverkan. Enmäklarassistentersmelse om

viktigainnebördhållen regelallmäntbliändå inte attän avenmer
Även sådanmäklare.får utförasuppgifter inte än enannanav

förbör gällavadi belysningmåste tolkasbestämmelse attsomav
Enligt minuppfyllt.försäkringsmäklarsed skallpå godkravet vara

§finns i 13 FMLregel redantillräckligt med dendetmening är som
iaktta-och medomsorgsfulltutföra sitt uppdragskallmäklarenatt

i någotRegeln återfinnsförsäkringsmäklarsed.godgande av
§.lagförslag se 19omarbetad form i mitt
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oberoende8 Kravet på

Inledning8.1

Oberoendet försäkringsgivarintressen det karaktäristiskaär mestav
draget hos försäkringsmäklaren har kommit uppfattaattsom

ihonom Sverige. söker sig till försäkringsmäklareDen måstesom en
litakunna på mäklaren arbetar helt i hans intresse seatt prop.

1988/892136 15.s.
Kravet på oberoende kommer endast till uttryck i denumera

bestämmelser i vilkaFML krav fysiska och juridiskasom anger som
skall uppfylla för kunna registreras försäkrings-attpersoner som

mäklare ochse 4 FML. mäklarföretagens5 För del uttrycks det
mäklaren fårså inte beroende försäkringsgivarintressenatt vara av

"ägarförhållande eller på sätt". de fysiska mäklarnasFörannatgenom
del intemäklaren "anställning eller uppdrag hossägs någotatt genom
försäkringsföretag eller på får beroende försäk-sätt"annat vara av
ringsgivarintressen.

kravdet allmännaI finns i 13 § försäkringsmäklarenFML attsom
skall utföra sitt uppdrag med iakttagande god försäkringsmäklarsedav

ocksåligger mäklaren inte får några otillbörliga hänsyn. Attatt ta
mäklaren kan få högre provision hos viss försäkringsgivaret.ex. en en
får inte påverka valet försäkring. Mäklaren skall alltså obero-av vara

inteende, bara försäkringsgivarintressen, också sinautanav av egna
intressen.

Enligt direktiven för denna har det allmänt hållnaöversyn
oberoendekravet lett till tolkningsproblem. direktivenI särskiltnämns

det finns frågetecken kring hur skall på s.k. flerbolagsom-att man se
buds verksamhet på mäklarens aktiviteter på gruppsakför-samt
säkringsområdet.

Olika förhållanden kan således skapa beroende försäkrings-ett av
givarintressen. kanDet fråga försäkringsföretags ägande,ettvara om
direkt eller indirekt, i mäklarföretag, eller mäklares ägande iett etten
försäkringsföretag. Ett beroendeförhållande kan också uppstå som en
följd ombudsavtal och uppdrag, tidigare anställning, närståendesav
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försäkringsbolag, olika provisionssat-eller ställning iägarintressen ett
från försäk-olika förmåner och belöningaremellan ellerbolagenser

det följande kommer jagsida, datastöd ochringsbolagens It.ex. resor.
medföraolika förhållanden typiskt kanigenomgå sett attatt som

helt fri i valet försäkringsgivaremäklaren inte övervägaär samt attav
lagregler.behovet av

Gällande ordning8.2

allmänna rådoch inspektionensFML

försäkringsmäklarebli registreradjuridisk skallFör att sompersonen
ägarförhållanden eller pådenjuridiska intekrävs att personen genom

§ 1. Medförsäkringsgivarintressen 4beroendesätt ärannat av
försäkringsföretags ägande i mäk-bådeägarförhållanden ettettavses

försäkringsföretag.mäklarföretagets ägande i EttIarföretag och ett
får ledautifrån det inte tillägarförhållande skall bedömas kravet att

1989/90:NU22 3.försäkringsgivarintressen s.lberoendeett av
hanregistrerad krävs intefysisk skall bliFör attatt en person
ellerförsäkringsföretag påeller uppdrag hos någotanställninggenom

försäkringsgivarintressen 5 § 2. Detberoendesätt ärannat av
påtagliga ägarintres-mäklaren inte får inneha någrainnebär att mera

aktieinnehav kanförsäkringsbolag. vilken mån begränsati I ettettsen
hänsyn börtill praxis varvid tillgodtas har överlämnats avgöra, tasatt

förhållan-och ekonomiskaförmögenhetsställning övrigamäklarens
får godtasexempel aktieägandeden totalt Som nämnssett. ett som

aktierinnehar enda eller fåtal iförsäkringsmäklare någon ett ettatt en
få ökadsyfte deltagande i bolagsstämmaförsäkringsbolag i att genom

Även ägarintressen kan behöva beaktas,närståendesinsyn i detta.
försäkringsbolag 1989/90:NU22ställning iliksom närståendes ett

13.s.
samband med regi-skall uppfyllt redan ioberoendeKravet vara

i sambandOberoendet skall styrkasoch därefter fortlöpande.strering
mäklarförordningen och §§.ansökan registrering 3 5med om

försäkringsmäklare fannsmed förslag till lagpropositionenI om
villkor för registrering. Närings-oberoendekrav med Närett som

de ifrågavarandebehandlade propositionen konstateradesutskottet att
gicksidan i vissa hänseenden längre nöd-bestämmelserna å änena

slagandra sidan inte hänsyn till vissa andravändigt, å tog av
samman-uppmärksamhet iberoendeförhållanden kunde förtjänasom

1988/89:NU29 Utskottet nämnde två beroende-hanget 9. typers. av
propositionen.förhållanden inte berördes i Den närena varsom en
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fleraägarintressen i ellerförsäkringsmäklare beaktansvärdahar ett
närstående tillandra någonförsäkringsföretag. Den närvar

försäkringsbolagförsäkringsmäklaren innehar sådan ställning i attett
helt obundenpåstås intemäklaren till följd därav kan avvara
alltså ansågNäringsutskottet,försäkringsgivarintressen. attsom

förordadeväl avvägda,bestämmelserna i och inte alldeles4 5 var
ändras fick utgåför kompletteras ochbestämmelserna i stället attatt

Så skedde också.lagtexten.ur
hadetid efter det MLsamband med Näringsutskottet kort FI attatt

definitionenfrågani kraft återkom till ärträtt av vem somom
oberoende-utskottet1989/90:NU22 föreslogförsäkringsmäklare att

oberoendekrav idefinitionen ochskulle bort frånrekvisitet atttas
Näringsutskottetregistreringsbestämmelserna.borde införas istället

då följandeanförde a.a. 12:s.
vederbörande skall kunnajuridisk bör förfråga attpersonom en

uttryckli-försäkringsmäklare gälla, vadregistreras utöver som nusom
ägarrelation"den juridiska intei lagen, att genompersonenangesgen

försäkringsgivarintressen". Enberoendepåeller sätt ärannat av —
ifrågavarandeslag kan innebära antingen detägarrelation attavsettav

eller det självtförsäkringsföretagtill någon delföretaget ägs attettav
uppmärk-båda fallen bör, såsomägarintressen i sådant.har Iett nu,

närstående till ettderaägarrelation till någon äräven somsammas
gäller defi-direkt hänvisning till konkurslagen såvittföretaget. En
sådannärstående torde inte motiverad initionen meravara enav

frågaoberoendekravet dethållen bestämmelseallmänt ärom som nu
jämförtbetydande preciseringLagändringen innebär likväl enom.

kannuvarande utformning. Uttrycket "eller på sätt"med lagens annat
beroendeskapande ekonomiska relationerbl.a. andratäcka än en

motsvarande bestäm-börägarrelation. Beträffande fysisk personen-
uppdrag hosanställning ellermelse ställa krav på han "inteatt genom

försäk-beroendeförsäkringsföretag eller pånågot sätt ärannat av
ringsgivarintressen". den allmänna-Inom som anges genom enram

torde gränsdrag-komplettering föreslagetoch på här4 5 sättav
oberoendetill kravet påmellan vad med hänsynningen avsom
få hänskjutasförsäkringsgivarintressen kan och icke kan accepteras

till praxis.
utskottsförslagetenlighet med SFSRiksdagen beslutade i

1990:812.
harRegeringen, den myndighet regeringen bestämmer,eller som

föreskrifter villkoren§ bemyndigats meddelai 6 FML närmareatt om
registrering. bemyndigande för regeringen har stöd i 8 kap.för Detta

regeringsformenförsta stycket och kap. § RF. Det§ 3 8 ll7 är
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alltså inte fråga sådana föreskrifter verkställighet lagom om av som
RF.i 8 kap. 13 §sägs

Med stöd detta bemyndigande har regeringen i mäklarförord-av
ningen meddelat föreskrifter registreringsvillkoren såvittnärmare om

Regeringenansökan, ansvarsförsäkring och utbildning. haravser
också i vissa avseenden det gäller kravet ansvarsförsäkring ochnär
utbildning 6 § sista stycket och §7 andra stycket mäklarförordning-

överlåtit vidareen på Finansinspektionen meddela föreskrifter.att
Något sådant bemyndigande finns inte beträffande kravet på oberoen-
de. Regeringen har dock möjlighet lämna sådant bemyndigan-att ett
de. viktigt styrmedelEtt har Finansinspektionen också i möjligheten

allmänna råd hur inspektionen tolkar lagens krav påatt genom ange
oberoende.

Enligt de allmänna råden FFF kap. fårS 1995:52 1 4 § en
försäkringsmäklare inte företräda något försäkringsföretag skallutan

fri upphandla försäkringar hos vilken försäkringsgivareattvara som
helst oberoendekravet. innebärDetta mäklare regel inteatt en som
bör förmedla försäkringar från endast fåtal försäkringsgivare. Enett
mäklare normalt inte uppfylla oberoendekravet provisioneranses om
och andra ersättningar till tredjedel härrör från endastänmer en en
försäkringsgivare eller från flera försäkringsgivare inom samma
försäkringsgrupp. Enligt de allmänna rådens kap. får1 § mäklarens5
möjlighet till högre provision eller andra ersättningar från viss för-en
säkringsgivare inte påverka valet försäkringslösning.av

Finansinspektionens allmänna föregicksråd allmänna rådav
utfärdade dåvarande örsäkringsinspektionenF BFFS 1989:24. Iav
dessa detaljerade riktlinjer i olika ägarfrågor för kravet påattgavs
oberoende enligt Försäkringsinspektionens mening skulle vara
uppfyllt. betonadesDet dock det i det enskilda fallet fick bli frågaatt

samlad bedömning alla omständigheter. Ett mäklarbolagom en av
kunde enligt råden inte heller ha samarbetsavtal med eller fleraett
försäkringsföretag. Försäkringsinspektionen kunde dock medge
undantag för provisionsavtal.t.ex.

8.3 EG-rekommendationen

Enligt i3 EG-rekommendationen 92/48/EEGart. förmedlareär av
försäkring skyldiga till försäkringstagaren allaatt eventuellauppge
juridiska eller affärsmässiga anknytningar till försäkringsföretagnågot
liksom alla aktier han innehar eller sådana företag inneharsom som -
och skulle kunna inskränka hans frihet välja försäkrings-attsom
företag. Förmedlaren skall också till behörigt medlemssta-organ, som
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bestämmer, hur hans affärsverksamhet under föregåendeten uppge
fördelatår sig på olika försäkringsföretag. Rekommendationen tar

sikteenbart på fysiska anställda eller företagare,personer, egna men
alltså inte på juridiska personer.

BIPAR år resolution1992 angående implementeringenantog en
oberoendekra-EG-rekommendationen. Enligt resolutionen måsteav

definieras utifrån den allmänna fullständigprincipen frihet vidvet om
försäkringsföretag.valet Vid registrering oberoende och bero-av av

förmedlareende måste ha objektivt kriterium för skiljaett attman
dessa åt. enda relevantaDet kriteriet spridningen affärerärgrupper av
mellan olika försäkringsföretag. skall kunna bliFör registre-att man
rad oberoende förmedlare måste kunna visa inteatt änsom man mer

provisionema eller andra ersättningar från35 liv-procent av resp.
sakaffärema under år har placerats hos och försäk-ett ett samma
ringsföretag. den siffranOm överskrids måste kunnaman ge en
godtagbar förklaring till fördetta få stå kvar i registretatt över
oberoende förmedlare. Eftersom det fråga resolution förär om en
implementering EG-rekommendationen, endast fysiskaav som avser

får det också resolutionen enbart fysiskaantas attpersoner, avser per-
soner.

I resolutionen också varje medlemsstat börattanges vara
uppmärksam på risken för förmedlarens oberoende hotasatt genom
någon legal, ekonomisk eller faktisk bindning såsom aktieinnehav i
försäkringsföretag, datastöd eller dataprogram försäkringsföre-som

förser mäklaren med, kreditvillkortaget etc.

Oberoendekravet8.4 i några andra länder

Oberoendekravet tillmäts betydelse i andra länder. Enävenstor mer
fullständig redogörelse de regler mäklarverksamheten istyrav som
andra länder finns i bilaga

samtliga nordiska länderI finns krav på försäkringsmäklareatt en
skall oberoende försäkringsgivarintressen. får för-I Norge ettvara av
säkringsföretag eller företag försäkringskoncerni inteett annat ägaen

tio aktiekapitalet i försäkringsmäklarföretag.än procent ettmer av
Kredittilsynet kan särskilda skäl föreligger undantag frångöraom
ägarbegränsningen § forskrifi4 forsikringsmegling. Försäkrings-om
mäklarföretaget får inte avtal med försäkringsgivare ellergenom en
på inrätta sig så det kan påverka försäkringsmäklar-sättannat att
företagets oavhängighet mäklare § 23. F örsäkringsmäklarföre-som

skall upplysa uppdragsgivaren eventuell dispens från regelntaget om
ägarbegränsning § Slutligen24 2. skall mäklarföretaget årli-om p
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fördelarförsäkringarnade förmedladeKredittilsynet hurmeddelagen
försäkringsgivare § 25.olikasig på

bådamäklarlagstiñning. Deingen särskildDanmark finnsI
reglerantagitdock självaDanmark harimäklarföreningarna om

fördelning derimligskallinnebär detoberoende. Dessa att avvara en
försäkringsföretag. Enfrån olikamäklaren uppbärprovisioner

Mäk-försäkringsföretag.imindre aktierkanmäklare post ettäga en
bestämmande inflyt-mycket han harsåfår dock intelaren ettäga att

försäkringsgivaresreglermotsvarandeNågraande i företaget. om
mäklarföretag finns inte.ägande imöjligheter till

försäkringsgivareoberoendedenFinland får endastI är avsom
fysiskförförutsättningförsäkringsmäklare. En att personenvara

grunddenne intemäklareregistrerasskall kunna är att avsom
beroendeförhållandeavtal ellerombuds- ellerarbets-, ärannat av en

kunnaskalljuridiskförsäkringsgivare. Förfleraeller att personen
ombudsavtalägarskap,grundinte pådennaregistreras krävs att av

flera försäkrings-ellerberoendeförhållandeeller något ärannat enav
hanministeriettillskyldig ägerMäklarengivare. rapporteraär att om

ministeriet skallförsäkringbolag. Tillaktier ieller förvärvar ett
affärer mellanfördelningenbeskrivningdessutom avavenges

försäkringsgivare under året.olika
ansökermed hani sambandIsland skall mäklarenI att om
försäkrings-oberoende fråntillstånd deklarera hanregistrering äratt

grundfinansiella kopplingar påhan inte har någragivare och att av
får inteeller andra intressen. Detförsäkringsgivareägarskap med
försäk-ochförbindelser mellan mäklarenekonomiskanågraföreligga
försäk-förmedlingensådana följerringsgivaren änannat avsom av

ringsavtal.
kalla sigförmedlare hardeStorbritannien måsteI rätt attsom

mäk-försäkringsgivare. Omoberoendeförsäkringsmäklare avvara
ochaffärerna hosplacerat 35laren har än procent sammaenavmer
förhållandetill dettaförklaringmåste han lämnaförsäkringsgivare en

också upplysaMäklaren måsteregisterförande organisationen.dentill
fallet kani det enskildaomständighetersådanakunden somom

påverka oberoendet.
bero-fördefinitivt kriteriumTyskland finns inget närI ett
iOberoendet detföreligga.endeförhållande skall prövasanses

omständigheter. Vidalla relevantafallet med beaktandeenskilda av
föreligger något eko-huruvida detbedömningen det intresseär av

andra anknytningaravtalsförhållanden ellernomiskt beroende, några
försäkringsgivare.till en

Oberoen-mäklare oberoende.kräver lagstiftningenItalienl äratt
för-får bundna till någotmäklarna intedekravet innebär bl.a. att vara
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ersättningarna från försäk-säkringsföretag och de totalaatt av
tvåårsperiodringsgivare mäklaren uppbär under inte änmerensom

försäkringsgivare. Omfår komma från30 procent samma grupp av
mäklarregistret.regler inte iakttas stryks mäklarendessa ur

funda-oberoendet från försäkringsgivarintressenSpanienI är
till försäkringsgivarementalt. Mäklaren måste fri från bindningarvara

oberoen-professionell rådgivning baserad på dettaoch skall erbjuda
de.

överväganden och förslag8.5

inte iprecisering oberoendekravetNågonMitt förslag: görsav
föreligga, bemyndi-Finansinspektionen kan, behovlag. om anses

föreskrifter innebörden obero-meddela närmareatt om avgas
endekravet.

Allmänt

från försäkringsgivarintressenpå oberoende framstår detKravet som
viktigaste inslaget i de förutsättningar gäller för möjligheten attsom
verka försäkringsmäklare enligt den gällande mäklarlagen. Detsom

framför oberoendeallt den ställningen mäklaren kanär gör attsom
försäkringsmarknaden.spela viktig roll på och detDenen person

anlitar försäkringsmäklareföretag måste kunna säker påensom vara
mäklaren arbetar helt i kundens och såledesintresseatt utan att

påverkas andra intressen. Enligt min mening måste oberoendekra-av
i fortsättningen draget lagstiftningendet viktigaste iävenvet vara om

mäklare.
på oberoende från försäkringsgivarintressen kanKravet sägas

inrymma flera olika aspekter. lagen framhålls särskiltI att ett
mäklarföretag fårinte beroende ägarförhållanden och attvara genom

fysisk inte får beroende anställning elleren person vara genom
uppdrag hos försäkringsföretag.något dessa tydligaFörutom om-
ständigheter tecken på beroendeförhållande i lagenär ett sägssom
också allmänt mäklaren inte heller fårpårent att sättannat vara
beroende försäkringsgivarintressen. Under detta allmäntav mer
hållna oberoendekrav förfaranden förmåneroch för mäklare,ryms en

försäkringsföretag i sin verksamhet erbjuder för förmåett attsom en
mäklare anlita det försäkringsbolaget. Sådana erbjudanden kanatt
medföra mäklaren kommer i beroendeförhållande till försäk-att ett
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ringsbolaget. dessa fall där mäklaren i sitt val försäkringsgivareI av
främst vinstintressen förfarandenkommer mäklarensstyrs egnaav
uppenbarligen också i strid med kravet god försäkringsmäklarsed.på

bakgrund det sagda bör alltså från försäk-kravet på oberoendeMot av
ringsgivarintressen tillsammans med kravet god försäkringsmäklar-

för grundläggandesed kunna heltäckande uttryck detettanses ge
kravet mäklare vid fullgörandet sina uppdrag skall arbetaatt en av

förmed kundens intressen ögonen.
fallet jag oberoendekravetlikhet med vadI är attsom nu anser

också fortsättningsvis bör komma till uttryck i lagen endast ettgenom
fårallmänt hållet krav. ankomma Finansinspektionen vakaDet att

mäklarna dels inte har sådana allmänna kopplingar ochöver att
förbindelser försäkringsgivarintressen oberoendet med fogmed att
kan ifrågasättas, dels inte heller i förmedlingsverksamheten på annat

sig intressen har utgångspunktlåtersätt änstyras av som en annan
kundens intresse.

det följande behandlar vissa frågor och aspekterI närmare som
oberoendekravet. vill erinra det bemyndigandeJagrör attom genom

finns i § och bör behållas, kan regeringen eller den6 FML,som som
föreskriftermyndighet regeringen bestämmer meddela närmaresom

villkoren för registrering.bl.a.om

lerbolagsombudF

framgått avsnittSom i det behandlar avgränsningen detavsom
lagreglerade området kap. föreslår jag endast sådan förmedling4, att

försäkring, utförs förmedlare fria för-helt i valetärav som av som av
säkringsgivare, skall omfattas lagstiftningen. Flerbolagsombudenav
kommer därmed inte, lika litet enbolagsombuden, omfattasattsom av
lagstiftningen. Enligt min mening omfattas de inte heller för
närvarande den definitionen iFML, gällande l §ävenav om nu
FML, inte innehåller något krav på oberoende, kan skapa visssom
osäkerhet lagens räckvidd.om

definitionMed klarare vad förmedling försäkringären av som av
och därmed tydligare tilllämpningsområde för lagen,ett avgränsat
behöver ingen tvekan uppstå hur skall flerbolagsombu-påom man se
dens verksamhet. Eftersom dessa ombud på grund avtalen medav
vissa försäkringsbolag inte kan fria i försäkringsgivare,valetanses av
omfattas de inte mäklarlagstiftningenl säljareegenskapIav av av

i.FRLförsäkringar omfattas deras verksamhet de bestämmelserav
bolagens anskaffningsverksamhet. De vållar därmed interörsom
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heller några problem det gäller tolkningen oberoendekriterietnär av
i FML.

jag redogjort för tidigareSom i avsnitt 3 jag det kan finnasattanser
anledning i sammanhang sådan Försäkrings-att ett annat överse
förmedling försäkringsrådgivningoch bedrivs andra katego-som av
rier mäklare.än

Frivillig gruppförsäkring

gruppavtal, också kallatGenom paraplyavtal, kan försäkrings-ett en
lösning meddelas fysiska eller juridiskaen grupp personer.
Gruppavtalet träffas mellan försäkringsgivaren och den s.k. grupple-
daren. Försäkringslösningen erbjuds därefter gruppmedlemmarna

individuellt ansluts till gruppavtalet.som
mäklare förmedlatEn gruppavtalet ibland aktiv ocksåär närsom

det gäller ansluta de enskilda gruppmedlemmarna till avtalet. Omatt
sådan aktivitet sker på uppdrag försäkringsgivaren kanen av

mäklarens oberoende ifrågasättas. Han uppträder då närmast som
säljare viss försäkring. Som jag anförde i det föregåendeav en
avsnittet sidoverksamhet avsnitt 6 bör det normalt intesettom anses
förenligt försäkringsmäklarsedmed god försäkringsmäklare,att en

sig det fråga fysisk eller juridisk inneharärvare om en en person,
uppdrag från försäkringsföretag. En särskild regel dettaett om
föreslås förmedladockså. Vid gruppförsäkring får mäklaren alltsåen
inte på uppdrag försäkringsgivaren åta sig ansluta de enskildaattav
medlemmarna avtalet.till däremotDet inget hindrar mäkla-är attsom

på gruppföreträdarens uppdrag och led i själva förmed-ettren, som
lingen gruppavtalet, informerar de enskilda gruppmedlemmarnaav

möjligheten ansluta sig till gruppavtalet. oberoendesyn-Urattom
punkt medför det inga problem.

/fgarfrågor

försäkringsföretagsEtt ägande i mäklarföretag, mäklarföretagsett ett
ägande i försäkringsföretag och fysisk mäklares ägande i för-ett etten
säkringsföretag, kan sig det fråga direkt ellerär ett ettvare om
indirekt ägande, leda till mäklarföretaget eller den fysiske mäkla-att

hamnar i beroendeförhållande till försäkringsföretaget. Det iettren
sin kan medföra mäklaren inte fritt kan välja mellantur olikaatt
försäkringsgivare.
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ägarför-intefår mäklarföretagEnligt nuvarande regler ett genom
försäkringsgivarintres-beroendehållande eller sättannat avvara

försäkringsmäklare får intefysiskEn är genomperson somsen.
påförsäkringsföretag ellerhos någoteller uppdraganställning annat

Näringsutskottetsförsäkringsgivarintressen. Avberoendesätt vara av
uttalanden någotdet inte föreliggerframgår1989/90:NU22 13 atts.

mäklarbolagiförsäkringsföretags ägandeförbudabsolut ettmot ett
eller intekan tillåtassådan ägarrelationenHuruvidaviceoch enversa.

beroendetillden inte får ledautifrån kravetfår bedömas ettatt av
förbudabsolutdet ingetPåförsäkringsgivarintressen. sätt ärsamma

försäkrings-imindre aktiepostfysisk mäklareför ettägaatt enen
Även försäkringsföretagställning inärståendes ägande ellerbolag. ett

skall beaktas.
upphävda allmänna rådFörsäkringsinspektionens numera

detaljeradeinnehöll1989:24försäkringsmäklare BFFSangående
försäkringsföretag.mäklare ochägandeförhållanden mellanregler om

råd FFFSFinansinspektionens allmännaråd harDessa ersatts av
beträffandereglerinnehåller några särskildainte1995:52 ettsom

harmäklarföretag och Detförsäkringsföretags ägande i omvänt.ett
fram tyderheller kommit någotmitt utredningsarbete inteunder som

gällerproblem detägande skulle orsaka någrasådantpå när attatt
oberoende.mäklaresbedöma en

exempelvisskulle visserligen kunnaMan överväga att, mansom
regel lagen eller mäklarförordningeni införa igjort Norge, aven

försäk-företag iinnebörd försäkringsföretag eller annatatt ett en
ifår tio aktiernaringskoncern inte äga än procent ettt.ex. avmer

enligt min meningförsäkringsmäklarföretag. sådan regel kan dockEn
reglerasformer ägande måste dåinte införas isolerat; andraäven av

finna något behovingående. har inte kunnatJag sagt avmer som
möjliggörsådana regler. allmänt hållna oberoendekravetDet som en

ägarförhållanden andra omständigheterfriare bedömning och somav
därför föredra.kan påverka mäklarens oberoende är att

bemyndigandeFinansinspektionen har för närvarande inget att
oberoendekravet.meddela föreskrifter den innebördennärmareom av

allmännamöjlighet står inspektionen till buds meddelaDen är attsom
i frågan. behov därav föreligga kan regeringen medråd Om anses

stöd bemyndigandet i mäklarlagen delegera till inspektionen attav
föreskrifter oberoendekravet. sådanmeddela innebörden En iom av

föreskriftsform preciserad innebörd oberoendekravet kan geav en
auktoritet Finansinspektionens uppfattning frågor.i dessastörre

får därmed säkrare stöd för återkalla registreringen förMan ett att ett
försäkringsmäklarföretag eller fysisk försäkrings-ären person som
mäklare med hänvisning till oberoendekravet uppfyllt.inte äratt
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örsäkringsmäklaren försäkringsgivarensF ombud ellersom
uppdragstagare

kraven för fysiskEtt skall kunna bli registreradattav en person som
försäkringsmäklare han eller hon inte anställd eller inneharär att är av
något uppdrag hos något försäkringsföretag. Anställning eller upp-

hosdrag försäkringsföretag medför typiskt risk förett sett stor atten
mäklaren står i beroendeförhållande försäkringsgivarentill ochett är
därmed diskvalificerande. Någon prövning i det falletenskilda huru-
vida anställningen eller uppdraget medför sökanden beroendeäratt

inte.behövs
Normalt bör inte heller mäklarföretaget kunna inneha uppdragsett

från försäkringsgivarsidan. Uppdrag innebär mäklarföretagetattsom
sigåtar skadereglera försäkringsbolagnågot inteatt är t.ex.

acceptabelt. Om mäklarföretaget, led i den serviceettsom som er-
bjuds försäkringstagaren, utför viss administration i anslutning till
skaderegleringen bör det dock kunna avsnittse 4.3.accepteras

Det skulle också kunna tänkas mäklarföretag, enbartatt ett som
förmedlar skadeforsäkring, med bibehållet oberoende kan uppträda

ombud för livbolag och vice Eller mäklarföretagett att ettsom versa.
förmedlar alla slags försäkringar också återförsäljare beträf-ärsom

fande någon speciell försäkring mäklarföretaget inte förmedlar.som
nuvarande lagstiftningenDen inget för någon sådanutrymmeger

verksamhet. Enligt min mening bör inte heller någon sådan möjlighet
kan inteDet uteslutas mäklarföretaget, det inteöppnas. att även om

förmedlar försäkring det skulle återförsäljaretypsamma av som vara
fårför, ändå sådan bindning till försäkringsbolaget frågai detatten

påverkar förmedlingsverksamheten.
harJag i samband med mäklarens möjlighet driva sidoverk-att att

samhet behandlades se avsnitt föreslagit6 generellt förbud förett
mäklaren inneha uppdrag från försäkringsföretag. följer alltsåDetatt
redan det förslaget det i mäklarbolaget inte tillåtet bedrivaatt är attav
ombudsverksamhet eller liknande. Enligt min mening detär ur
oberoendesynpunkt inte heller acceptabelt mäklaren i närståen-att ett

bolagde driver verksamhet ombud eller uppdragstagare åtsom
försäkringsföretag, skadereglering. det skulleOm inträffa kant.ex.
mäklarföretagets oberoende ifrågasättas och Finansinspektionen kan
återkalla registreringen för bolaget.
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försäkringsföretagTillräcklig spridning olikapå

försäkringsbolag de försäkringarkoncentration till visstEn ett av som
formhar förmedlat viktig indikation på någonmäklaren utgör atten

mäklaren och försäkringsgivaren iberoende föreligger mellanav
olika bolag objektivtfråga. mäklaren sprider affärerna påHur är

bedömningdärför värdefull information vidmätbart och utgör av om
beroende föreligger.

mäklareEnligt Finansinspektionens allmänna råd normaltanses en
uppfylla oberoendekravet provisioner och andra ersättningarinte om

tredjedel härrör från endast försäkringsgivare ellertill än enmer en
nämnda resolutionenförsäkringsgivare. Enligt den tidigareavgrupp

antagit avsnitt krävs för oberoende skallBIPAR se 8.2 att ansessom
provisio-föreligga mäklaren kan visa inte 35änatt att procent avmer

respektive sakaffärerna under har placerats hosfrån liv- årettnerna
överskridsförsäkringsföretag. denna siffra måsteoch Omett samma

förklaring till denna koncen-mäklaren kunna lämna godtagbar atten
tration har uppstått. regel sikte hur de fysiskaDenna tar personer

provisionsintäkter, tordemäklare sprider sina vilket gällaär ävensom
Finansinspektionens allmänna råd. det enbart mäklarbolagetOm är

skall godtagbar spridninghålla provisionsintäkterna kan,som en av
fall de enskilda bolageti teoretiskt mäklarna i specialiseravart sett,

sig på eller försäkringsbolag och placera alla sina affärerett ett par
där.

i Stockholm har nyligen ärendeKammarrätten prövat ett som
rörde tillämpningen kravet på oberoende dom den 24 1997av mars
i mål mäklarbolag,2810-1996. Ett kommanditbolag med fyraettnr
registrerade försäkringsmäklare, hade enligt till Finansinspek-en
tionen lämnad redovisning under sitt första verksamhetsår år 1994
fått 96 sina provisioner från och försäkrings-procent av en samma
givare. Provisionerna härrörde från förmedling personförsäkringav
och då viss barnförsäkring. Bolaget anförde detnärmast atten var
kundernas val fördelningen provisionsintäktema. Inspek-styrtsom av
tionen återkallade registreringen för mäklarbolaget och de två bolags-

under hänvisning till bolaget uteslutande förmedlatmännen nästanatt
försäkringar från endast försäkringsbolag, två mäklarnaett att av
tidigare hade varit anställda i försäkringsbolaget mäklar-samt att
bolaget hade tecknat sin ansvarsförsäkring hos försäkrings-samma
bolag. Kammarrätten ansåg det förhållandet provisionsintäkter-att att

under bolagets första verksamhetsår till delen kommit frånstörrena
och försäkringsgivare och bolaget hade gjortatt etten samma

uttalande tydde på bolaget i praktiken föratt agerat agentsom som
försäkringsbolaget det gällde den aktuella bamförsäkringen intenär
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tillräckligt för bolaget inte uppfyllt oberoendekravet.att attvar anse
förhållandetDet två mäklarna varit anställda i försäkringsbola-att av
och mäklarbolaget hade tecknat sin ansvarsförsäkringget att där

ändrade inte bedömningen. Kammarrätten upphävde därför inspek-
tionens beslut. I ärende har Finansinspektionen återkallatett annat-
registreringen for mäklarbolag och den fysiske mäklareett som var
registrerad för bolaget med hänvisning bland tillannat att
provisionsfördelningen visade bolaget inte oberoendeatt var av
försäkringsgivarintressen. det falletI hade i fall 80 enligtvart procent,
inspektionens bedömning 98 provisionsintäkterna erhållitsprocent, av
från enda försäkringsbolag.ett

1996Finansinspektionen har under våren genomfört enkät tillen
samtliga mäklarföretag. Mäklarna har fått redogöra för vilka provisio-

de mottagit under 1995 och från vilka bolag. Enkäten harner
resulterat i antal mäklarföretag har ålagts särskildatt ett rapporte-en
ringsplikt. Inspektionen har, bakgrund mäklarlagen intemot attav
innehåller någon precisering oberoendekravet det gällernärav
spridningen affärerna, sig förhindrade avregistrera mäk-ansett attav
larna.

Med hänsyn till inte heller förarbetena till FMLatt någonger
ledning det gäller bedöma vilkennär betydelse spridningenatt av
affärer skall ha vid bedömningen oberoendekravet, det förståe-ärav
ligt inspektionen rättssäkerhetsskälatt inte har sig kunna till-ansettav
gripa avregistrering, i uppenbara fall, koncentrationenannat än när av
provisionsintäkterna medfört mäklarens oberoende kunnat ifrå-att
gasättas.

Jag har uppfattningen det förhållandet tredjedelatt att änmer en
kommer från och försäkringsgivare eller för-en samma grupp av
säkringsgivare kan lämplig signal för inspektionen att när-vara en

granska oberoendefrågan. vill dockJag understryka detmare att
bli frågamåste prövning i det enskilda fallet och enbart detattom en

förhållandet överskridits integränsen tillräckligatt grund förär
avregistrering. Utredningen får visa det finns godtagbara förklar-om
ingar från mäklarbolagets sida. Exempelvis kan uppdragsgivareen
med kostsamma försäkringar slagsida åt provisionsfördelningenge

det för den skull kan misstänkasutan att något beroendeförhållande.
sådantI anmärkningsvärt fall prövadesett Kammarrättensom av

framstår det för mig högst osannolikt korrekt hanteringattsom en av
förmedlingsuppdragen med genomgång olika försäkringsal-en av-
ternativ med hänsyn till respektive kunds särskilda förhållanden -
skulle lett till samtliga försäkringarnästan förmedlatsatt till endaett
bolag. harJag föreslåövervägt lagregel innebärandeatt att etten
mäklarbolag har visa beroendeförhållandeatt inte föreligger,att ett
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kommit från endaprovisionsintäkternaväsentlig del ettnär aven
framfrån läggahar dock slutligen avståttförsäkringsbolag. Jag att ett

bevisbördanpreciseradet svårtförslag, eftersomsådant närär att
detockså börmäklarbolaget.övergå på Jagsålunda skulle attmenar

framfåundersökninginspektionenmöjligt för att engenomvara
bli klartprövningen skallför det vidunderlagtillräckligt med attatt
förutsätter.lagenoberoendearbetat på detmäklarbolaget inte sätt som

hankan visa harmäklarensammanhangetViktigast i attär att
försäkringsmäklarsed, inbe-enlighet med godsina uppdrag ifullgjort
enskilda fallen skett sedanförsäkring i devaletgripet bl.a. att av

från skildaförsäkringsalternativlämpligaförelagts olikakunden
provisionsintäkterna behöversnedfördelningförsäkringsgivare. En av

föreligger. synnerhetberoendeförhållande Ibetydai sigdå inte att ett
aktuellabindning till detkonstateras någonheller kandet inteinte om

från detta.oacceptabel påverkaneller någonförsäkringsbolaget
lämpligt i lagtextmindreenligt min mening taDet attär

provisionsintäkterna. Bortsettspridningendetaljerade regler avom
leda tilldetaljregleringotymplig kan sådanblirfrån lagtextenatt en

eller inspek-stället bör regeringenmotsatstolkningar.avsedda Iicke
innebörden obero-föreskriftermeddelakunnationen närmare avom

mäklarbolagenåläggaInspektionen bör också kunnaendekravet. att
sig på olikaprovisionsintäkterna fördelarde samladeredovisa hur

finnsrapporteringsskyldighetsådan iförsäkringsgivare. krav påEtt
92/48/EEG.EG-rekommendationen

oberoendetomständigheter kan påverkaAndra som

högre provisionssatsdel försäkringsgivare erbjuder mäklarnaEn en
försäkringsbola-försäkringar detvolym hosde placerar störreenom

introduktionockså, oftast i samband medförekommerDetget. av en
mäklarna s.k.försäkringsgivarna erbjuderprodukt, ettatt mar-ny

bonus mäklaren väljer just denknadsföringsbidrag, dvs. extra omen
säljtäv-Andra öka försäljningen anordnaförsäkringen. ärsätt att att

mäklarnalingar och bjuda påatt resor.
förmedlade försäkringar kan i och för sigvolymerStörre av

och därmed motiveramedföra lägre kostnader för försäkringsbolagen
riskprovisionssats för mäklaren. föreligger dock förhögre Det enen

möjligheten få volymprovision ellermäklaren påverkasatt attav
marknadsföringsbidrag och försäkring detta.låter valet styras avav

fallMäklarföretaget eller den enskilde mäklaren handlar i så i strid
försäkringsmäklarsed. Förfarandet flagranta fall ledamed god bör i

till avregistrering mäklarforetaget. företagsledningen visarOm attav
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den gjort vad ankommer på den för förhindra företagetsatt attsom
mäklare sådana förmåner kan i stället den enskilde mäklarentar emot
avregistreras på grund visad olämplighet.av

Vissa försäkringsgivare betalar inte provision till mäklare, vilket
tilllett del mäklare inte förmedlar försäkring till dessa försäk-att en

ringsbolag. Det givetvis inte acceptabelt urvaletär försäkrings-att av
begränsasgivare på grund mäklaren inte kan påräkna ersättningattav

i form provision. Mäklaren får i stället i uppdragsavtalet medav
kunden klart för den händelse provision för förmedlingengöra inteatt

frånutgår försäkringsgivaren kunden skyldig erlägga arvode jfrär att
hovrättens för Västra Sverige, avd dom 1995-10-03, f.n.DT 56,
under prövning domstolen.Högstaav
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Specialisering och utbildning9

Registrering9.1

Bakgrund9.1.1

försäkringsmäklareVarje skall registrerad hos Finansinspektio-vara
Registrering försäkringsmäklare, såväl juridisknen. av person som

fysisk kan alla slag försäkring, enbart personförsäk-person, avse av
eller enbart skadeförsäkring §ring 3 FML.

Indelningen i och skadeförsäkring anknyter till denperson-
indelning fanns i försäkringsrörelselagentidigare TillFRL.som per-
sonförsäkring räknades enligt livförsäkring,FRL sjuk- och olycks-
fallsförsäkring, avgångsbidragsförsäkring arbetslöshetsför-samt
säkring. försäkringAnnan skadeförsäkring.var

följd införlivandetSom EG:s första skadeförsäkrings- ochen av av
livförsäkringdirektiv finnsförsta begreppet personförsäkring sedan

1994 inte längre kvar i IndelningenFRL. sker i stället i direkt
skadeförsäkringsrörelse och direkt livförsäkringsrörelse kap.2 3a

3boch Koncession för direktFRL. skadeförsäkringsrörelse skall
eller flera följande försäkringsklasser eller risk hänförenavse av som

tillsig sådan klass:en

olycksfall, dock inte försäkring i b § första stycket3som avses
klass
sjukdom, dock inte försäkring i b första3 § stycketsom avses
klass
landfordon andra spårfordon,än
spårfordon,
lufifartyg,
fartyg,
godstransport,
brand och naturkrafter,

sakskada,annan
motorfordonsansvar,
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luftfartygsansvar,l
fartygsansvar,1

ansvarighet,allmän13.
kredit,14.
borgen,15.

förmögenhetsskada,16. annan
rättsskydd17. samt
assistans.18.

fleralivförsäkringsrörelse skall ellerKoncession för direkt avse en av
hänför sig till sådanförsäkringsklasser eller riskföljande ensom

klass:

försäkringsbelopp engångsbe-försäkring där utbetalninga1 av
periodiska utbetalningar beroendelopp eller är personsav en

försäkringar enligt klasseller flera liv, dock intepersoners
enligtmeddelas tillägg till försäkringb försäkring somsom

försäkring utfaller vid giftermål,a2 som
försäkring utfaller vid födelse,b som

klasserna och anknuten tillförsäkring i 1 2 ärsomsom avses a
värdepappersfonder,
sjukförsäkring olycksfallsförsäkring gäller för längreoch som

försäkradetid fem år, under obestämd tid eller till dess denän
viss ålder och inte får försäkrings-uppnått sägasen som upp av

eller får endast under särskilda förhållandenbolaget sägas upp
i försäkringsavtalet.angessom

sidan skadeförsäk-Försäkringsavtalslagen FAL skiljer mellan å ena
försäkring förlust sakskada,ekonomiskring, motsom avser genom

ersättningsskyldighet främst vid ansvarsförsäkring ellergenom
och olycksfallsförsäk-förmögenhetsskada, och liv-, sjuk-genom ren

tillsammans personförsäkring. departementspro-Iring, utgörsom
föreslås indel-memorian försäkringsavtalslag Ds 1993:39Ny att

skillnadrespektive skadeförsäkring behålls. Till frånningen i person-
klassindelningförsäkringsavtalslagens systematik innebär den som

enligt sjuk- och olycksfallsförsäkringFRLgörs attnumera som
huvudregel skall hänföras till skadeförsäkring.

tillståndet förPå grund någon uppdelningattav annan av
skadeförsäkring förförsäkringsmäklare i och närvarandeän person-

inte kan ske, måste den mäklare ansöker registrering visa attsom om
han behärskar alla skadeförsäkring respektive alla typertyper av av
personförsäkring. visat sigDet har i den praktiska tillämpningen att
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förfinns behov kunna tillstånd begränsatdet ettattav ge mer
försäkringsområde.

överväganden och förslag9.1.2

för försäkringsmäklarna knyts tillRegistreringenMitt förslag:
skadeförsäkringsrörelseindelning i livförsäkrings- ochden som

försäkringsrörelselagen. Registrering för försäkrings-finns i
livförsäkring ellermäklarbolag kan beviljas för skadeförsäkring,

fysiska försäkrings-alla slag försäkring medan registrering förav
för antingen skadeför-mäklare huvudregel endast kan skesom

livförsäkring. kan, skäl föreligger,säkring eller Registrering om
eller flera försäkringsklasser ellerbegränsas till grupper aven

klasser.

framgått finns behovSom detSkälen för mitt förslag: ett attav
för begränsat försäkringsområde skade-tillståndkunna änett merge

möjligheter tillpersonförsäkring. För åstadkomma det står tvåoch att
tillståndsindelningen knyts till rörelsebegreppetbuds. Den är attena

kan då ansöka och beviljas tillstånd förenligt MäklarenFRL. om
all livförsäkring, skadeförsäkring ellerantingen förmedling allav -

förekommande fall alla slag försäkring. Mäklarbolaget eller deni av-
enskilda kan också, bolaget eller mäklaren har speciali-mäklaren om

försäkring, marinförsäkring,sig på viss ansökaserat typ t.ex.en av
tillstånd för de försäkringsklasser specialise-motsom svararom

möjlighetenandra den traditionella uppdelningenringen. Den är att
och skadeförsäkring behålls med möjlighet skäli att,person- en om

föreligger, begränsa ansökan respektive tillståndet till visst eller vissa
försäkring. skall dock det för närvarandeslag Det noteras attav

uppställd definition personförsäkring.saknas någon i lagen Denav
försäkringsavtalslag under beredning kommer troligenär attnya som

innehålla definition.sådanen
infört ordningenSom jämförelse kan har denNorgenämnas atten

tillståndet knyts till försäkringsklasser medan Finland och Islandatt
skadeförsäkringhar och indelningsgrund. Danmark harperson- som

ingen mäklarlagstiftning.nämntssom
tillstånd driva försäkringsförmedling registreringenDet att som

innebär inriktningen den rörelse mäklaren skall bedriva. Detavser av
rörelsebegreppredan det skälet naturligt ansluta till detär attav mer

finns i Till detta kommer det osäkert och i så fallFRL. ärattsom om,
begreppen och skadeförsäkring fåkommer legalnär, attperson- en
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definition i försäkringsavtalsrätten. definieraAtt begreppen i mäk-
larlagen mindre lämpligt med hänsyn till sådan definitionär att en
skulle kunna komma avvika från definitionden den för-att som nya
säkringsavtalslagen kan komma innehålla.att

Om tillstånd huvudregel skall ske för antingen liv- eller ska-som
deförsäkring såvitteller, mäklarbolagen, båda slagen och endastavser

undantagsvis för vissa försäkringsklasser eller inomriskermer en
klass, behöver anknytningen till klasser inte medföra någon större
uppsplittring tillståndsgivningen åtföljande oöverskådlighetmedav

följd. Eftersom krav fortfarande kommer ställasatt attsom
mäklaren normalt har bred utbildning finns emellertid ingensett en

ansökningarnaanledning utsträckningi någon störreatt tro att
kommer begränsas till indelning i skade-någon denänatt annan
respektive livförsäkring. förordar alltså tillståndetJag föratt
försäkringsmäklarna livförsäkrings-knyts till och skadeförsäkringsbe-

enligt FRL.greppen
det gäller de fysiska mäklarna bör registrering i fortsättningenNär

huvdregel ske för livförsäkring skadeförsäk-antingen eller försom
ring. snabba produktutvecklingen på försäkringsområdet ochDen den
ökande internationaliseringen medför det svårtmycketäratt att
upprätthålla hög kompetens på både Iiv- och skadeförsäkring. Meden
hänsyn till uppdragsgivarens intresse få kvalitativt godatt en
vägledning bör huvudregel registrering endast kunna ske försom
antingen liv- eller skadeförsäkring. En möjlighet bör finnas för
inspektionen i enskilda fall medge registrering för båda slagenatt av
försäkring.

En överenstämmelse måste i fortsättningen föreligga mellanäven
registreringen för den juridiska för fysiskaoch depersonen personer

förmedlar försäkring för den juridiska räkning. Densom personens
juridiska skall alltså inte kunna registrerad för störreettpersonen vara
försäkringsområde den har kompetens för i form registreradeän av
fysiska mäklare. fysiskOch mäklare registrerad enbart förären som
livförsäkring kan inte verksam mäklarbolagänannat ettvara genom

registrerat för livförsäkring.ärsom
Med anknytning till skadeförsäkrings-FRL:s respektive liv-en

försäkringsbegrepp måste de livmäklare, önskar förmedla sjuk-som
och olycksfallsförsäkring, särskilt de förutom livförsäkringattange
också ansöker tillstånd för klasserna och inom1 2 skadeförsäk-om
ring. På får sakmäklama i förekommande fallsätt deattsamma ange
ansöker tillstånd för all skadeförsäkring klasserna och1utomom
Finansinspektionen kan också begränsa tillståndet till de klasser som
mäklaren har dokumenterad utbildning för.
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En tillståndsindelning medför redan registrerade mäklareattny
måste registreras Någon ansökan behövs emellertid inte.om. ny
Tillståndet för personförsäkring automatiskt kunna förasbör tillöver
livförsäkring klasserna och inom skadeförsäkring medan1 2samt
tillståndet för sakmäklarna förs till skadeförsäkring med undan-över

för klasserna och avsnitt de mäklarel 2 se 15. Förnärmaretag som
förhar tillstånd båda slagen krävs ingen ändring än attannan

tillståndet liv- skadeförsäkring.och dock viktigtDet är attanges avse
mäklarna för sin ansvarsförsäkringsgivare klargör vilka försäkringar

förmedlar.han

Utbildning9.2

Bakgrund9.2.1

fysisk önskar bli registrerad mäklare skall haEn person som som en
tillfredsställande utbildning för den verksamhet skall bedrivas 5som

första kursiverade orden lades till i samband§ stycket 4 FML. De
med ñck möjlighet förmedlamäklarna andelar i värdepappers-att att
fonder. Därigenom markerades mäklare, verksamhetatt en vars
omfattar förmedling,sådan skall ha utbildning honomgören som
lämplig för det 1994/95:50prop. 333.s.

stället för utbildning godtas beträffandeI sökande har variten som
verksam mäklare varmed skall likställas ombudsverksamhet isom

land har förvärvathan kunskap på tilläggetDetett annat att sätt.annat
§ medi FML har gjorts anledning års mäklardirektiv5 1976av

77/92/EEG. Enligt direktivet skall kunskap sådanäven änannan
förvärvats utbildning mäklare varit verksamgodtas närsom genom en

EES-land.i Finansinspektionen har med stöd bemyn-ett annat ettav
digande i 7 § andra stycket mäklarförordningen meddelat föreskrifter

utbildningskrav för den försäkringsmäklareverkat utan-om som som
för Sverige föreskrifterFFFS 1996:18. Genom dessa har artiklarna

i rådsdirektivet4-8 införlivats med svensk 1994/952184serätt prop.
310. Direktivet finns intaget bilagas. som

Kravet på tillfredställande utbildning vad förmedlingavser av
försäkringstjänster har preciserats i § mäklarförordningen. Enligt7

skall, såvidaden inte Finansinspektionen i det särskilda fallet bestäm-
mäklarnas utbildning uppfylla de krav allmänt ställsannat,mer som

utbildning förpå falttjänstemän försäkringsbolag.i krav,Dessa som
skiftakan något mellan olika försäkringsbolag, allmäntanses

innebära fältmannen skall ha s.k. diplomkursgenomgåttatt samten
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för-ha och halvt års praktisk erfarenhet tjänstgöring inomettett av
säkringsbolag.

Finansinspektionen har sin tillämpning kravet tillfreds-i påav en
ställande utbildning godtagit diplomutbildning inom sak- eller

eller utbildning med inriktning försäkring,livförsäkring påannan
juridik och ekonomi. Utbildning från universitet eller högskola i
kombination erfarenhet från försäkringsmäklerimed har också

inte har uppfyllt de formella utbildnings-Personeraccepterats. som
kraven haft lång erfarenhet från försäkringsbolag harmen som en
också blivit registrerade.

angåendeEnligt inspektionens allmänna råd FF FS 1996:19
utbildningskrav för försäkringsmäklare bör ansöker regi-den som om
strering försäkringmäklare förete bevis utbildning i antalettsom om

relevantbilaga 6. samtliga sökande krävs kunskapse Förämnen om
lagstiftning inom bland försäkringsområdet, de reglerannat som

för bedrivande försäkringsmäklarverksamhet, försäkrings-gäller av
ekonomi och företagsekonomi försäkringsväsendets betydelsesamt
för samhällsekonomin.

skadeförsäkringsmäklare krävs dessutom bevis utbildningFör om
i olika slag skadeförsäkring, försäkringsrätt och skadeståndsrätt,av
entreprenadjuridik, riskhantering, riskanalys och risksamt manage-
ment.

personförsäkringsmäklare krävs, det samtligaFör utöver som
mäklare skall kunna, kunskap inom livjuridik inklusive be-relevanta
skattningsregler, lagstadgad och avtalsenlig försäkring, livförsäkrings-
teknik grundläggande privatekonomisk rådgivning.samt

Förden ansöker registrering för förmedling andelar isom om av
värdepappersfonder eller utländska fondföretag tillkommer krav på
kunskaper bland relevant lagstiftning inom värdepappers-annatom
området.

de teoretiska kunskaperna bör sökanden haUtöver vissäven
praktisk erfarenhet. Enligt inspektionens allmänna råd bör sökanden
ha tjänstgjort minst år i följd under kvalificerad handledning hostre

försäkringsmäklare eller försäkringsmäklarföretag. beräk-Videtten
ning tjänstgöringstiden kan kvalificerad tjänstgöring fåav annan
tillgodoräknas, tjänstgöring försäkringsbolagpå med arbets-t.ex. ett
uppgifter likvärdiga med arbete hos försäkringsmäklarföre-är ettsom

Tjänstgöringstiden försäkringsmäklarehos eller försäk-tag. etten
ringsmäklarföretag bör dock inte understiga månader. Tjänst-sex -
göring tidigare fem år fore det ansökanutövats än attsom om
registrering till inspektionen beaktas inte.gavs

rekommendationDen angående praktik i de allmännasom ges
råden mindre väl med regeringens föreskrifter mäklarför-istämmer
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ordningen utbildningen för försäkringsmäklare skall uppfyllaattom
krav allmäntde ställs på utbildning för fälttjänstemän i försäk-som

ringsbolag. redanSom innebär sistnämnda krav i praktik-nämnts
hänseende fálttjänstemannen skall ha och halvt års praktiskatt ett ett
erfarenhet från försäkringsbolag.

Befintlig utbildning9.2.2 för försäkringsmäklare

Utbildning för försäkringsmäklare anordnas idag huvudsakligen av
utbildningsföretag,två utbildnings och ScandinavianIFU AB Com-

Svenska försäkringsmäklaresAB. förening Sfm anordnarpetence
också viss utbildning för sina medlemmar.

anordnar utbildning fleraIFU för olika yrkeskategorier inom
försäkringsområdet. försäkringsmäklarnas del finnsFör två separata
utbildningar eller studieplaner, för livförsäkring och för före-en en
tagsförsäkring. Utbildningarna anpassade efier Finansinspektionensär
allmänna råd angående utbildningskrav för försäkringsmäklare FFFS
1996:19. utbildningenDen genomgått med godkänt resultatsom er-
håller försäkringsdiplom.ett

Några formella krav på förkunskaper i form genomgångent.ex.av
gymnasieutbildning för få delta i utbildningen finns inte. Däremotatt

förkrävs få delta innehar anställning elleratt att personen en en
praktikplats försäkringsmäkleri eller försäkringsbolag. Antaletett
kursdagar, inklusive repetition och för företagsforsäkringärprov,

dagar38,5 motsvarar timmar280 och för livförsäkring 42 dagarca
timmar.motsvarar 294 Antalet dagar för studier beräknasca egna

likatill många antalet kursdagar,som
Vissa de i utbildningen ingående avsnitten följs dagsav av en

repetition och skrivning dagen efter. några kurserna skrivning-I ärav
integrerad i kursen. falletSå med kurserna Aktuella perspektivären

på försäkring, Företagsekonomi och företagsvärdering Mäklar-samt
rollen. Under kursen Försäljningsteknik förutsätts aktiv ochnärvaro
deltagande i de övningar förekommer. kunskaperDesom som som
inhämtats under avsnittet Företagsförsäkring vid dagarstestas treen
tillämpningskurs, varvid praktikfall genomgås. före-Dessutomett
kommer skriftliga och muntliga enskilt och iprov grupp.

Diplomutbildningen för mäklare företagsförsäkring inleds medav
kurs ijuridik syftar till deltagarna inblick i juridiskatten som ge en

systematik och orientering de svenska rättsreglerna på etten om
flertal områden. Avsnitt avtals-, skadestånds- och konsumenträttom
med betoning försäkring ingår. allmänEn övesikt denges av
rättsliga regleringen försäkringsverksamhet. Fördjupade kunskaperav
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försäkringsavtalsla-beträffande konsumentförsäkringslagen ochges
Avsnittet företagsförsäkring föregås kurs i företagseko-gen. om av en

nomi.
utbildningen för livförsäkringsmäklare ingår översiktligI en

behandlar lagbundet och avtalsenligt försäkrings-grundkurs som
skydd, livförsäkringsteknik, riskbedömning, juridik och beskattning.
Därefter följer kurser ingående behandlar de olika ämnena.som mer

för livmäklare tillvalsmöjlig-utbildningen ingårI numera som en
lagstiftningenhet kurs i fondandelsförmedling. behandlarKursenen

skillnaden mellan unit linked och vanlig fond, mäklarensområdet,
informationsplikt skatterättsliga och familjerättsliga konsekven-samt

fondförsäkring.ser av
anordnar diplomutbildningar i liv-Scandinavian Competence och

Utbild-skadeförsäkring för mäklaraspiranter och mäklarassistenter.
ningen i skadeförsäkring innehåller grundläggande kurser i skade-
försäkring och företagsekonomi dessutom kurser i företags-samt

konsultativ rådgivning, skadeförsäk-försäkring, risk management,
ringsjuridik, foretagsvärdering, mäklarrollen, entreprenadjuridik, sjö-
och transportförsäkring, återförsäkring försäkring i EU-samt ett

detperspektiv. 43 dagar i anspråk. Till kommer tillämp-Kursen tar
ningsövningar och skrivningar under sju dagar.

Utbildningen för livförsäkringsmäklare innehåller grundläggande
livförsäkringkurser i och företagsförsäkring därutöver kurser isamt

lagbundet och avtalsenligt försäkringsskydd, livförsäkringsteknik och
former, individuella pensionsplaner och unit link, livförsäkrings-
juridik, beskattning i Sverige och utomlands, konsultativ rådgivning,
mäklarrollen, foretagsvärdering försäkring i EU-perspektiv.samt ett

dagar i anspråk. TillKursen 38 det kommer skrivningar under fyratar
dagan

Som redan anordnar också Sfm viss utbildning för sinanämnts
Sfmmedlemmar. anlitar ellerIFU Scandinavian Competence för

genomförandet utbildningen. utbildningDen anordnas Sfmav som av
uppdelad i delar, obligatorisk del för bådeär tre ären som gemensam

sak- och livmäklare därutöver kurs riktar sig speciellt tillsamt en som
livmäklare och riktar sig speciellt till sakmäklare. Med-en som
lemskap i föreningen förutsätter mäklaren fått godkänt på denatt
skrivning följer på kursen.som

obligatoriska,Den kursen behandlar mäklarlagstift-gemensamma
ningen, mellanmansrätten, och skadeståndsfrågor, Finansin-ansvars-
spektionens Sfmzsroll, etiska regler, kvalitetssäkring, EU-regler om
försäkring och försäkringsekonomi beskattningsregler. Kur-samt
slängden för den obligatoriska delen vecka.är en
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frivilligaDen kursen för sakmäklarna innehåller risk management,
offertupphandling, återförsäkring, skadehantering och internationell
sak. Sistnämnda avsnitt behandlar regler gäller vid tecknandesom av
försäkring och eventuella risker kan finnas vid upphandlingsom m.m.
utomlands.

frivilligaDen kursen för livmäklarna innehåller avsnitt denett om
internationella livförsäkringsmarknaden inklusive de regler gällersom
vid tecknande försäkringar utomlands och genomgång beskatt-av av

för livförsäkringarningsregler olika i utlandet, inom och EU.utom
ingårVidare avsnitt de i Sverige verksamma utländskaett om

bolagen, uppdelat på marknadsinformation hur försäkringskoncer-
placeringsstrukturenuppbyggda, hur konsoliderings-är ut,nerna ser

grad och produktinformation vilka produkter erbjuds, skillna-m.m.
der mellan försäkringsbolagens produktutbud etc..

Som följd kurser motsvarande Sfm:s obligatoriskaatten av
utbildning kommer erbjudas och Scandinavian Compe-IFUatt av

Sfm siktpå upphöra med anordna utbildning förtence att attavser
sina medlemmar.

kan sammanhangetDet i intresse jämföra omfattningenattvara av
beträffandeoch nivån de utbildningskrav ställs försäkrings-påsom

mäklarna omfattningenmed och nivån beträffande de krav ställssom
fastighetsmäklarna.på
En lag fastighetsmäklare kraftträdde i den oktober1 1995.ny om

Enligt den skall varje fastighetsmäklare registrerad hos Fastig-vara
hetsmäklamämnden. Nämnden skall enligt sin instruktionen SFS
1995:1029 inrikta sin verksamhet på fastighetsmäklarna följeratt

fastighetsmäklarsed,god information sprids fastighets-vad godatt om
mäklarsed innebär fastighetsmäklarna har god utbildningsamt att en
för sin uppgift.

Vid sin förnyade behandling propositionen med förslag tillav ny
fastighetsmäklarlag 1994/95:14 framhöllprop. lagutskottet detatt

angeläget utbildningsfrågorna uppmärksammas i tillräcklig gradär att
och de förhållandevis blygsamma kunskapskrav då ställdes påatt som
den önskade bli registrerad fastighetsmäklare inte kundesom som
bibehållas. utbildning då fanns för denDen önskade blisom som
fastighetsmäklare yrkesinriktad kurs inom kommunal vuxenut-var en
bildning på 340 lektionstimmar. Kurslitteraturen omfattade 1.500
sidor. Förutom inom Komvux bedrevs utbildning också Statensav
skolor för och Liber-Hermods. Utbildningsanordnarna hadevuxna av
också examinationsrätt.

F astighetsmäklamämnden har antagit föreskrifter registreringom
fastighetsmäklare KAMFS Enligt dessa utfärdar1996:1. nämn-av

den själv bevis sökanden har genomfört godkända centralaattom
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förutsättning förnämnden.skriftliga anordnas En attprov som av
fullgjort föreskrivendessutom sökanden harbevis skall utfärdas är att

krävs vissafå delta i de centrala skriftligayrkespraktik. För att proven
eller medutbildning från gymnasium Komvuxförkunskaper i form av

tvåårigi treårig svenska,alternativt godkäntminst betyget tre
matematik och samhällskunskap.engelska,

uppfyllda godtar nämndenbevis för kunskapskravenSom äratt
vid Högskolanfrån fastighetsmäklarprogrammetslutbetygäven

Övergångsvis eller intyggodtas avgångsbetygGävle-Sandviken. även
från kommunal och statligfastighetsmäklarutbildninggodkändöver

vuxenutbildning.
fram fas-högskolan har nämnden tagitsamarbete medI en

Utbildningen,tighetsmäklarutbildning omfattande 60 poäng. som
tillämpade kurserochteoretiska kurser 45 poängbestår bådeav

för fastighetsmäklare. Närfram till yrkesexamenleder15 poäng, en
examinationgenomförd kan nämndensutbildningen heltär egen

upphöra.komma att

överväganden förslagoch9.2.3

tillfredsställande utbildning preciseras iförslag: Kravet påMitt
ämnesområdenmäklarförordningen uppräkning degenom en av

skade-vilka mäklaren måste ha kunskap vid registrering förinom
livförsäkring fondförmedling. Vid registreringrespektive samt

tillräckligtför enbart någon eller några försäkringsklasser detär
allaförsäkringsmäklaren, de ämnesområdenutöveratt som

mäklare måste behärska, har tillfredsställande kunskaper inom
de områden han söker registrering för. Finansinspektionen be-
myndigas meddela föreskrifter utbildningensnärmareatt om

och omfattning, förkunskaperinnehåll eventuella krav påom
erfarenhetden praktiska bör krävas. Finansinspek-samt om som

tionen i uppdrag undersöka möjligheternanärmareatt attges
införa oberoende examination för försäkringsmäklare.en

Skälen för förslag: ställda krav mäklarnas kunnandemitt Högt på
den bästa garantin för kunden får kvalitativt god vägledningär att en

och i förlängningen också för försäkringsmäklarverksamhetenatt
utvecklas på mäklarkårEn goda yrkeskunskapersätt.ett sunt men
borde också ha bättre möjlighet teckna ansvarsförsäkring på rim-att
liga villkor. höjningEn mäklarnas kompetens bör ske attav genom
den förhållandevis korta utbildningen förlängs så möjlighet tillatt ges
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fördjupade kunskaper, uttryckligt krav på praktisk erfarenhetatt ett
införs oberoende införs.examination Eventuellt bör ocksåsamt att en
krav på vissa förkunskaper införas för den vill påbörjasom
utbildningen.

allmänt hållnaDet kravet på tillfredsställande utbildning bören
behållas i lagtexten. Den innebörden kravet kan då lättnärmare av

till utvecklingen på försäkringsområdet någonutan attanpassas
lagändring behöver ske. viss precisering kravet börEn igörasav
mäklarförordningen så de ämnesområden inom vilka mäk-sätt att
laren skall ha kunskaper förordningen vidareI tas ettanges.
bemyndigande för tillsynsmyndigheten meddela föreskrif-att närmare

utbildningens innehåll och omfattning.ter om
kopplingDen till utbildningen för fälttjänstemän, försom

närvarande finns i mäklarförordningen, bör inte behållas. förDet är
förstadet oklart det finns några enhetliga krav på utbildningen förom

fälttjänstemän söka ledning inte hellerDet självklartatt är att
identiska krav skall ställas på mäklarna och på försäkringsbolagens
säljare. Medan de sistnämnda endast behöver behärska det egna
bolagets produkter, måste mäklaren behärska flera bolags produkter.

bör dessutom framgå direkt förordningstextenDet vilka kravav som
ställs på de blivande mäklarna, kraven förklarliga skäläven om av

få allmän utformningmåste i förordningen.en
Finansinspektionen har i de allmänna råden utbildningskravom
försäkringsmäklareför vad bör krävas den mäklareangett som av som

ansöker registrering för förmedling fondandelar. Utredningen,om av
haft förslaget till allmänna råd på remiss, kraven välatt ärsom anser

avpassade för denna verksamhet. Något behov ytterligareattav
klargöra utbildningskraven dennai del föreligger inte. börDäremot

förordningstextendet framgå den mäklare ansökerattav som om
registrering för fondförmedling skall förete utbildningsbevis eller

intyg visar han har kunskaper inom värdepappersför-annat attsom
medling.

internationellaDen roll försäkringsmäklare kan komma attsom en
spela i framtida ställer ytterligareEU krav på mäklarens kunska-ett

Inspektionens allmänna råd innehåller ingen rekommendation iper.
denna del. hellerInte kursplanerIFU:s innehåller något avsnitt om
internationella förhållanden. den utbildningI i livförsäkring som
anordnas Scandinavian Competence ingår kursavsnitt heterettav som
Beskattning i Sverige och utomlands. kursen syftarDen till att ge
kunskaper de svenska och utländska beskattningsreglerom som
påverkar det svenska livförsäkringsomrâdet. Efter kursen skall
deltagarna ha goda kunskaper allmän Skatterätt i Sverige ochom
utomlands. Scandinavian Competence kurser mäklarrollen syftarom
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mäklarnaslagar och reglertill kunskaper de styratt somge om
mäklarnas rollbåde Sverige och utomlands isituation i samt om

inne-för livmäklareoch inom övriga Sfm:s utbildningSverige EU.
livförsäkringsmarknadeninternationella medavsnitt denhåller ett om

försäkringartecknanderegler gäller vidgenomgång de avsomav
för olikabeskattningsregler gällerutomlands desamt somav

i utlandet.livförsäkringar
framgådet förordningstexten sak-Enligt min mening bör attav

internationell skadeförsäkring ochskall ha kunskapermäklarna om
preciseraslivförsäkring. bör ilivmäklarna internationell Kravenom

föreskriftsform.
mäklarförordningenföreslår det idenna bakgrund jagMot att
försäkringsmäklareutbildning i lagenden sägsatt som omanges

omfattafall medgerFinansinspektionen i särskiltskall, inte annat,om
försäkringsför-försäkringsmäklare:följande områden. samtligaFör

avtals- och skadeståndsrättcivilrätt med försäkrings-,medling, samt
skadeförsäkrings-försäkringsekonomi och företagsekonomi. För

skadeförsäkring,mäklare kunskap de olikadessutom: typerna avom
riskhantering,internationell skadeförsäkringentreprenadrätt, samt

livmäklare livjuridikriskanalys och risk dessutom:Förmanagement.
avtalsenlig för-beskattningsregler, lagstadgad ochinklusive relevanta

livförsäkringsäkring, livförsäkringsteknik, internationell grund-samt
privatekonomisk rådgivning. redan bör detläggande Som nämnts

fdreskrifisform detaljankomma inspektionen i i vadpå att angemera
under skilda rubrikerna.bör krävas desom

tillbakgrund registreringen bör kunna begränsasMot attav en
flera försäkringsklasser mitt förslag i avsnitt bör ocksåeller se 9.1.2

utbildning, frånsett de ämnesområden alla mäklarekravet på som
mäklaren skallmåste behärska, kunna begränsas till de områden som

framgå mäklarförordningen.verksam inom. börDettavara av
flestaInspektionens allmänna råd, i och för sig täcker desom

anvisningarmäklaren bör ha kunskap inom, saknar heltområden som
i kurstimmar eller akademiskavilken nivå, uttryckt poäng, somom

försäkrings-kunskaperna bör ligga. utbildning idag skerDen som av
till helt övervägande delen inommäklare sker, redan dennämnts,som

för mäklardiplomför privata utbildningsföretag. timplanIFU:sramen
livförsäkringinom företagsförsälaing omfattar timmar och inom240

timmar. Motsvarande siffror för Scandinavian272 Competence
utbildning respektive timmar. kan jämföras med den301 266 Detär
utbildning på 340 lektionstimmar och sidor kurslitteratur1500 som

Själv-för fastighetsmäklarnas del har bedömts klart otillräcklig.som
fallet kan dock inte bara antalet undervisningstimmar draman av
några säkra slutsatser utbildningens kvalitet och tillräcklighet.om
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Enligt min mening det angeläget det i föreskriftsformär slåsatt
hurfast omfattande, uttryckt i kurstimmar eller utbildningenpoäng,

skall eller det i föreskrifternaatt vad utbildningennärmarevara anges
skall innehålla. allmänEn riktpunkt naturligtvis utbildningenär att
skall anpassad till de arbetsuppgifter mäklarna normalt åtarvara som
sig. Utbildningen bör dessutom anpassad till de formella kravenvara
för registrering försäkringsmäklare. Det också viktärsom attav
utbildningen hela tiden hålls aktuell vad bestämmelser ochavser nya
praxis på de områden ingår i utbildningen. Utbildningen börsom
också syfta till alla har genomgått den uppfylleratt som samma
grundläggande kunskapskrav. Den anlitar mäklare måstesom en
kunna lita på mäklaren har nödvändiga grundkunskaper.att Kun-
skapsproven bör därför lika för alla och lyftas bort från utbild-vara
ningsanordnarna. Med hänsyn till möjlighet bör föratt öppnasen-

begränsa registreringen till någon elleratt några försäkringsklasser
bör Finansinspektionen ha möjlighet i det enskilda falletatt göra en
friare bedömning utbildningskravet uppfyllt.ärav om

Det anförda talar för för utbildnings- ochatt ansvaret ex-
aminationsfrågor bör ligga på centralt Det naturligasteett är attorgan.
tillsynsmyndigheten förtar över även examinationenansvaret av
försäkringsmäklarna. Finansinspektionen har emellertid redan med
befintliga arbetsuppgifter beträffande försäkringsmäklarkåren svå-

Ävenrigheter få räcka till.att inspektionenatt kanresurserna om an-
lita oberoende examinatorer för genomförande kunskapsprovenav
kommer det krävas vissa arbetsinsatseratt från inspektionensäven
sida. denMot bakgrunden jag inspektionen bör få i uppdragattanser

undersöka möjligheternanärmareatt inrätta oberoendeatt en ex-
amination mäklarna. En sådant uppdrag kan lämpligen utförasav

utbildningsrådatt ett inrättaspartssammansatt under ledninggenom
inspektion. rådetI bör ingå företrädare för Finansinspektionen,av

försäkringsmäklarna, utbildningsanordnarna försäkringsbran-samt
schen.

Ett alternativ inomannat utredningenövervägts inrättaär attsom
särskild F örsäkringsmäklarnämnd. En sådan nämnd skulle,en

förutom de uppgifter redan på sikt kunnanämnts, även övertasom
registrerings- och tillsynsuppgifterna från inspektionen. Av skäl som
redovisats under avsnitt har jag5 emellertid kommit fram till att

för mäklarfrågorna tillsansvaret vidare till fullo bör ligga kvar hos
inspektionen.
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10 Ansvarsförsäkring

Bakgrund10.1

Enligt § skall14 FML mäklare uppsåtligen eller oaktsam-en som av
åsidosätterhet sina skyldigheter enligt 13 § den skada tillersätta som

följd därav drabbar uppdragsgivaren eller försäkringsgivaren eller
någon härleder sin från uppdragsgivaren. säkerställaFörrätt attsom
den skadelidandes till skadestånd skall mäklaren ha ansvarsför-rätt en
säkring täcker den skadeståndsskyldighet kan åläggassom som
mäklarbolaget eller den enskilda mäklaren. på ansvarsför-Kravet
säkring viktig del skyddet för uppdragsgivaren.är Av mäk-en av
larförordningen framgår hur försäkringen skall utfor-närmare vara
mad.

FVK konstaterade det försäkringstekniska skäl nödvän-att av var
digt begränsa ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp.att Kommitté-

hade utgångspunkter dels den anlitade mäklareattsomen som en
skulle hållas skadeslös långtså möjligt, dels försäkringskravetattsom

fick ledainte till så höga premier det i praktiken blev frågaatt ettom
Övervägandenaslags näringsförbud. ledde fram till förslagett som

innebar försäkringsbeloppet skulle täcka skadeståndsskyldighetatt
intill 600 gånger basbeloppet för varje skadefall. örsäkringskravetF

lika för fysisk och juridisk Kommittéen tillade attvar person person.
hindradeinget mäklare frivilligt försäkrade sig för högreatt etten

förbelopp minska risken betala skadestånd med medelatt seatt egna
SOU 1986:55 144s.

I propositionen försäkringsmäklare prop. 1988/892136 fl 8om s.
förklarade föredragade statsrådet han inte hade någon invändningatt

försäkringsskyddet lades på den föreslagnamot att FVK nivånav
det skulle kunna medföraäven ansvarsbeloppet i vissa fallattom

visade sig otillräckligt. obligatoriskaDet ansvarsbeloppet bordevara
enligt föredraganden inte alltför mycket överstiga vad kan blisom
aktuellt skadestånd för mäklare inriktad påt.ex. ärsom en som
personförsälcring för privatpersoner. ändringenDen i förhållande till
utredningsförslaget gjordes någon bestämning försäk-att närmare av
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skulle i ställetskedde i lagtexten. Detutformning interingens
försäkringen.kravenutformaregeringenpåankomma närmareatt
försäkrings-nödvändigtsigdet kunde visatill dettaSkälet att avvar

för hur mycketocksåskäl godtatekniska gränsatt som sam-en
under år. Utanfrån försäkringenutgåmanlagt kan ytterstaettt.ex. en

ansvarsförsäk-försvårtkunde det visa sigåtagandetförgräns
återförsäkring.tecknaringsbolaget att

försäk-riktlinjer för hurvissaredovisades ocksåpropositionenI
5.34regeringsförordningenkommandei denborde reglerasringen

utformad så denförsäkringen måsteinnebarRiktlinjerna attatt vara
helakanförsäkringsbeloppet,förskadelidande, inom utramen

försäkringen,meddelatförsäkringsbolag harersättningen det somav
utformasvillkoren såbordeför självrisk e.d. Vidareavdragdvs. utan

viss tid eftergälla förränupphöraansvarsförsäkringen inte kan attatt
och så harupphörandet påunderrättatsinspektionen sättdet att om

bordeskadelidandeingripa mäklaren. Denmöjlighetfått motatt
och alltsåansvarsförsäkringsbolagetrikta direktkravockså kunna mot

skulleSlutligenanmält skadefallet.mäklarenberoendeinte attavvara
ansvarshänseende kansvårigheter ide särskildauppmärksammas som

långvarigtupprättandetbiträder medmäklareuppkomma ettnär aven
också utfor-möjligtFörsäkringen bordepersonförsäkringsavtal. om

där hansituation iuppdragsgivaren inte hamnade iså att enmas
skallhan riktadärför han inteblir ersättningpraktiken att vetutan om

mäklaren.försäkringsbolaget ellersitt anspråk mot
innebär i lagenpropositionen.Riksdagen följde förslaget i Det att

försäk-mäklaren skall haregistreringskravendast attett enangessom
fysiskmäklaren,skadeståndsskyldighet kan åläggasring för ensom

skyldigheter åsidosätts.mäklarenseller enjuridiskperson person, om
för mäklareförsäkring inte krävslagenI ävensägs att somen

regi-uteslutande för juridiskförmedlar försäkringar ärperson somen
försäkringsmäklare.strerad som

ansvarsförsäkring iföreskrifter kravet påRegeringens togsom
försäkringsmäklare. grund-Somförordningen 1989:8546 § ettom

gällaförsäkringsskyddet skulle förslogs fastläggande villkor att
varit i kraft.tid då försäkringen harskada har orsakats under densom

den s.k. orsaksteorin. Denalltså utformat i enlighet medVillkoret var
efter det försäkringen gåttinnebär finns kvar ävenansvaret att ut.att

ansvarsförsäkring använd princip, den s.k.Enligt inomannanen
för de skadormade-teorin, gäller ansvarsförsäkringen endastclaims

anmäls till försäkringsgivaren under den tid då försäkringen ärsom
i kraft.

skade-villkor föreskrevs i förordningen denAndra attsom var
enligt försäkringsavtalet direktlidande får rikta krav på ersättning mot
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den försäkra-försäkringsbolaget, i den mån ersättning inte utgetts av
självrisk,skall betalas avdrag förersättningde, attatt ut utan

månad efter detförsäkringsskyddet kan upphöra tidigast atten
försäkringsskyddetunderrättats upphörandetinspektionen samt attom

föravseenden betydelseövrigt tillfredsställande i dei ärär som av
skadelidandesden rätt.

ersättningsbeloppen föreskrevs den högstaVad gäller ersätt-att
skadefall skulle minst 600kunde utgå vidning ett motsvarasom

fick kännedomgällde den skadelidandedet basbeloppgånger närsom
före-med flera mäklareskadan. fråga juridiskaI om personerom

undersammanlagda ersättning kunde utgåden högstaskrevs att som
mäklare minst 6000skulle för varje påbörjat tiotalår motsvaraett

föreskriva högreInspektionenbasbeloppet.gånger rätt attgavs
omfattade juridiskade angivna. Om försäkringminimibelopp än en

medgeinspektionen kunnadvs. flera mäklarbolag, skulle attpersoner,
bestämdes påunder årför sammanlagd ersättning annatgränsen ett

möjligheten låg idéeni förordningen. Bakom denänsätt angettssom
tecknaförsäkringsmäklares förening skulle kunnaSvenska ettatt

mildra effekternagruppavtal för sina medlemmar och på så sätt attav
orsaksteorin.försäkringen måste bygga

den svenska försäk-visade sig emellertid inte möjligt påDet att
träffafinna försäkringsgivare bereddaringsmarknaden attsom var

i förordningen.försäkringsavtal på de förutsättningar som angavs
företrädare för mäklarförening-åtskilliga överläggningar mellanEfter

försäkringsgivarna, Försäkringsinspektionen Finans- ochsamten,
försäkringsbeloppetustitiedepartementen överenskoms delJ att en av

skulle från orsaksteorin del skulle baserasutgå och däravatt en
enlighet infördes i förordningenclaims made-teorin. härmedI en

avvek bl.a.möjlighet i fråga gmppavtal godkänna villkorenattatt om
Ändringen novemberorsaksteorin. trädde i kraft den 1990från 13

mäklar-de mäklare medlemmar iSFS 1990:979. För som var
föreningen försäkringskravet gruppförsäkringsavtallöstes ettgenom

försäk-mäklarföreningen träffade med antal samarbetandeettsom
ringsgivare.

mäklarföreningenförsäkringsgivare i koassurans meddelatDe som
ansvarsförsäkring för dess förklarade sig emellertidmedlemmaren

under hösten inte förnya försäkringen1992 beredda påattvara
oförändrade villkor. Efter överläggningar mellan berörda parternya
gjordes ändring i förordningen för något mildra kraven.atten ny
Sålunda sänktes minimibeloppet för ersättning vid skadefall frånett

till600 200 basbelopp. aggregerade ersättningsbeloppet förDet varje
tiotal mäklare under år sänktes från 6000 basbelopp till 2000ett
basbelopp. begränsades den högsta ersättningen underDärutöver ett
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år till 6000 basbelopp för varje juridisk omfattadesperson som av
försäkringen. Finansinspektionen frågamedgavs irätt att om
verksamhet förmedling skadeförsäkringar till näringsid-som avser av
kare med fler tio årsanställda föreskriva awikelser såväl beträffan-än

i förordningende de angivna ersättningsbeloppen i fråga desom om
däri angivna allmänna försäkringskraven, däribland det krav som ger

Ändringarnaföruttryck orsaksteorin. innebar inskränkningen av
möjligheten för inspektionen frånavvika orsaksteorin. Denatt
möjligheten, tidigare varit generell vid gruppförsäkring, komsom nu

enbart nämnda förmedling skadeförsäkring till näringsid-att avse av
Ändringarnaflerkare med tio årsanställda. trädde i kraft den län

januari 1993 SFS 1992:1549.
anslutning till de gjorda ändringarna i förordningen utfärdadeI

föreskrifterFinansinspektionen ansvarsförsäkring för försäkrings-om
mäklare innebär från förordning-FFF S 1992:36. Dessa avvikelser

krav i fråga angivna förmedling näringsidkaretill medom nyssens
fler tio årsanställda. föreskrifterna innebär försäkrings-Enän attav
villkor inte bygger på orsaksteorin på claims made-teorinutansom
godtas det finns inbyggt s.k. efterskydd. Efterskyddet skall in-ettom

försäkringennebära täcker skador till försäk-anmälsävenatt som
ringsgivaren inom fråntvå år det försäkringen kraft ochatt trätt ur

inte täcks försäkring.någon Inspektionen föreskrevsom av annan
vidare för sådan ansvarsförsäkring skulle gälla andra, högre minstaatt
ersättningsbelopp, nämligen 600 basbelopp vid skadefall och 3000ett
basbelopp under förår varje tiotal omfattasmäklareett som av
försäkringen, dock högst basbelopp.9000

för försäkringsmäklarnaRepresentanter har därefter gjort ytterliga-
framställningar ändringar de föreskrivna villkoren se avsnittre om av

10.2. Enligt utredningsdirektiven bör det därför undersökas be-om
stämmelserna försäkringsmäklares ansvarsförsäkring kanom
reformeras i linje med mäklarnas önskemål samtidigt till-som en
fredsställande konsumentskyddsstandard upprätthålls.

10.2 Framställningar ändringom av

försäkringsvillkoren

försäkringsgivareDe i koassurans meddelat gruppansvarsförsäk-som
ring till Svenska försäkringsmäklares förening för dess medlemmar
ville inte de gjorda författningsändringarna förnya-trots grupp--
försäkringen. Denna upphörde därför, efter viss förlängning, den

aprill 1993. Med anledning härav föreslog mäklarföreningen i en
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ytterligaretill Finansdepartementetden 1993skrivelse 19 attmars
förförsäkringsmäklareförordningenskulle iändringar attgöras om

försäkringsbehovfå sittfor mäklarnamöjligheterrealistiskaskapa att
innebärförsäkringsmarknaden. Förslagenden svenska atttäckt på

made-teorin medden s.k claimshelt baseras påskulleförsäkringen
visstminskades påförsäkringsbeloppen sättefierskydd, samtvisst att

gruppförsäkringvidmöjlighetskulle haFinansinspektionen attatt
Finansinspektionenvillkor.gällandefrånavvikelsergöra annars

1993.yttrande den 24iföreslagna ändringarnatillstyrkte de ett mars
framställning harmäklarföreningensberedningenfortsattadenI av

inspek-för departementet,företrädarehållits mellanöverläggningar
förekom-ocksåskriftväxling harVissmäklarföreningen.ochtionen

mit.
augusti 1995 tilldeni skrivelse 30harMäklarföreningen senast

rådandepå deföreningenredovisat hurFinansdepartementet ser
försäkringsskydd.tillgångenansvarsförsäkring och påpåkraven

meddeladesAnsvarsförsäkringenföljande.framhålls bl.a.skrivelsen1
konsortiummedlemmartill föreningensursprungligen endast ettav

föremellertid verkatFöreningen harförsäkringsgivare.svenska attav
kanförsäkringsgivarelindras så fleraskallförsäkringskraven att

alla hos in-Därmed skulleförsäkringar i konkurrens.tillhandahålla
till försäkringenfå tillgångregistrerade mäklare kunnaspektionen

har lyckatsi föreningen. Föreningenoberoende medlemskapav
sålundatillhandahöllsbit på Försäkringengodkomma väg. aven

konsortium beståendeSkandia och Trygg-Hansa samt ett avavav
föreningen vidareskrivelsen framhållerFolksam, och WASA. ILF

attraheraförsäkringslösning kanföreningen eftersträvaratt en som
förnuvarande premienivånförsäkrare.utländska Denäven ansvars-

avregistre-har valtFlera mäklareförsäkringen mycket hög. attär som
för sitthuvudskälkostnadsnivånsin verksamhet har ettangett somra
företaguteslutas dessakan intebeslut avregistrering. Det attom

registrerings-uppfylla föreskrivensin verksamhetfortsätter attutan
försäkringskra-iskyldighet. Enligt föreningen kan mindre

förkostnaderoch därmed minskaderesultera i ökad konkurrensven
acceptabelkonsumentsskyddet behålls påmäklarna samtidigt ensom

n1va.
förmedlingFöreningen föreslår beträffande verksamhet som avser

får tecknas påskadeförsäkring dels ansvarsförsäkringatt renaav
dels försäkringsbeloppet till minst 600claims made-villkor, sättsatt

och basbelopp försäkringsår. Vadbasbelopp skada minst 1200 perper
livförsäkringsområdet föreningen inspektionengäller önskar att ges

möjlighet godkänna lösningar effektatt som ger samma som en
tecknade claimsorsaksbaserad försäkringslösning, individuelltt.ex.
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made-försäkringar i förening med mäklarföreningen tecknaden av
orsaksbaserad försäkring för mäklarföretag upphört med sinsom
verksamhet, gått i konkurs eller andra skäl saknar betalningsförmå-av

vid skadeståndskrav.ga
När det gäller det nämnda samarbetet kring ansvarsförsäk-ovan

ringen kan det tilläggas konsortiet Folksam, LF och WASA hosatt
Konkurrensverket har ansökt s.k. icke-ingripandebesked enligtettom

konkurrenslagen20 § undantag enligt §8 lag. Kon-samt om samma
sortiet har därvid hänvisat bl.a. till återförsäkringsskydd inte gåratt

uppbringa för denna ansvarsförsäkring. Konkurrensverketatt typ av
har beslut den juni18 1996, dnr 1874/93 avslagit ansökan både
såvitt icke-ingripandebesked och undantag enligt § konkur-8avser
renslagen. Konkurrensverket anförde därvid det inte visatatt attvar

samarbete mellan de aktuella bolagen nödvändigt förett till-är att
handahålla ansvarsförsäkringen i fråga. Samarbetet ansågs därför
konkurrensbegränsande och med hänsyn till bolagens marknadsandel
ca 20 den relevanta% produktmarknaden, bedömde Konkurren-
sverket konkurrensen påverkades på märkbart Näratt detett sätt.
gällde undantag enligt 8 § ansåg Konkurrensverket bolagen inte iatt
tillräcklig grad påvisat de positiva verkningar krävs för attsom
undantag enligt 8 § konkurrenslagen skall kunna medges desamt att
dessutom inte heller visat det nödvändigt med så långtgåendeäratt ett
samarbete bolagen bedrev.som

Under våren 1997 har antal mäklare haft svårigheter förnyaett att
sina ansvarsförsäkringar. försäkringsbolagEtt WASA har sålunda
funnit skäl vissa mindre mäklare på livförsäkringsomrädetatt vägra

ansvarsförsäkring.en ny

10.3 Inträffade skador

Det uppmärksammade fallet gällt försäkringsmäklaresmest som en
skadeståndsskyldighet det s.k. Södertälje Stadshotell-fallet,är som
avgjordes Högsta domstolen år 1992 NJA 1992 s.782. domenIav

försäkringsmäklarenvarfastställdes skadeståndsskyldigatt gentemot
försäkringstagarna. Enligt villkor i den förmedlade företagsför-ett
säkringen hade försäkringsgivarens upphört till följd attansvar av
premien inte hade betalats. fannHD mäklaren underlåten-att genom
het informera försäkringstagarenatt premievillkoret och vad detom
innebar hade eftersatt sina skyldigheter försäkringstagaren deatt ge
upplysningar mäklaruppdraget förutsatte.som
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Svea hovrätt, avd har nyligen mål gälldeprövat ett som en
försäkringsmäklares dom 1996-12-20 i mål 2057/94.T Iansvar nr
domen fann hovrätten mäklarbolag i likvidation skyldigtatt ett var

uppdragsgivaren för den skada åsamkats denne påersättaatt som
grund uppdragsgivarens anläggningar, förstörtsattav som genom
brand, under perioden helvärdeförsäkrade i stället för fullvär-var
deförsäkrade. Kostnaden för återuppföra anläggningen tillatt angavs

miljoner kr medan51,4 endast 28 miljoner utbetalades från försäk-
ringen. fann mäklaren haftHovrätten anledning uppdrags-att anta att

vidgivaren tecknandet tidigare engelsk försäkring,av en som
förmedlats mäklare, fått felaktig information försäk-av en annan om
ringens helvärde i stället fullvärdeför uppdragsgivarenart som
begärt. Mäklaren måste därför också, enligt hovrätten, haft stark an-
ledning misstänka uppdraget till honom gällde tecknaatt att att en
fullvärdeförsäkring. När han ändå lät uppdragsgivaren teckna en
likadan helvärdeförsäkring, förgällt tidigare år, ansågs han hasom
handlat givna instruktioner.mot

sammanhanget bör också fall frånI Svea hovrättnämnas ett annat
förde försäkringstagare,RH 1994:123. måletI på grunden som av

brand orsakats skador för miljoner kr, talan det försäk-17 moten ca
ringsbolag meddelat honom lantbruksförsäkring. Försäk-som en
ringstagaren hade vid tecknandet biträtts försäkringsmäklare,av en

tidigare varit ombud för försäkringsbolaget fråga.i Någonsom
fullmakt för mäklaren fanns inte. Mäklaren underlät till försäk-att
ringsgivaren vidarebefordra upplysningar från försäkringstagaren om
dennes skadehistorik. På grund fullmakt saknades för mäklarenattav
kunde dennes underlåtenhet dock inte tillräknas uppdragsgivaren.
Försäkringsgivaren fick i stället riskenstå för det godtog mäk-att en

fullmaktlare mellanhand.utan som
Under 1995 gjorde Finansinspektionen förfrågan hosen ansvars-

försäkringsgivarna antalet anmälda ersättningsanspråk under tidenom
april 1993 maj visade sig1995. Det tiotal anspråk hadeatt ett-
anmälts till försäkringsbolagen.

Uppgifter fåttutredningen från de försäkringsbo-tre störresom av
förlagen tiden 1989 1995 tyder på antalet anmälda skadoratt var-

drygt stycken.50 inget dessa fallI det fråga några mycketav var om
belopp.höga

Antalet anmälda skador dock inte rättvisande bildger en av
skadeutfallet. För det första finns det anledning inte allaatt anta att
ersättningsanspråk anmäls till ansvarsförsäkringsgivaren. detFör
andra inte alla anmälningar skada orsakad mäklaren.motsvarar en av
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föreligger käntendastdet hittillstilläggas ersätt-kan ettDet att
personförsäkring.förmedlingsitt upphov iningsanspråk har avsom

någraansvarsförsäkring påpå10.4 Kravet

områdenandra

Revisorer10.4.1

Kommerskolle-hargodkända revisorerauktoriserade ochfrågaI om
1973:22förordningenbemyndigande imed stödgium ett omav

föreskriftermeddelatgodkännande revisorerochauktorisation omav
kanskadeståndsskyldighetansvarsförsäkring för denkrav på som

intagna i 26 §Föreskrifternarevisionsverksamheten.uppkomma i är
ändradesrevisorsföreskriñer 1986:8,KFSKommerskollegietsi som

KFS 1993:2, KK: 2.ljuli 1993densenast
made-principenclaimsansvarsförsäkring bygger påRevisorernas

verksammavilket antaletföretag iföljande krav. Föroch bl.a.
gälla medskall försäkringentill minst femuppgårrevisorer ett

försäkrings-skada ochbasbeloppförsäkringsbelopp lägst 200 perom
understiger skallfem 50antalet revisorer överstigerår. Om men

basbeloppförsäkringsbelopp lägst 200gälla medförsäkringen ett om
Motsvarande beloppförsäkringsår.och basbeloppskada 400 perper

skada ochbasbeloppmed eller fler revisorer 200för företag 50 är per
försäkringsår.basbelopp600 per

avtal träffasföreskriftenförsäkringsgivare skall enligtVid byte av
försigförsäkringsgivaren denne påtarmed den ansvaretattomnye

vid försäkringensförsäkringstiden ochskador orsakats innan somsom
tecknande okända.var

godkäntsskall villkorgäller försäkringen haövrigtI att avsom
upphörför det fall företagKommerskollegium. Villkoren skall ett

efterskyddinnebära försäkringenmed sin verksamhet ettatt ger
för helaskada ochförsäkringsbeloppet basbeloppfem år med 100 per

försäkringstiden.

Fastighetsmäklare10.4.2

äldreFastighetsmäklarlagen tillkom efter1995:400 översyn enen av
fastighetsmäklare 1994/95:14. § föreskrivslag prop. I 6 attom

försäkring skadeståndsskyldighetfastighetsmäklaren skall ha fören
kan drabba honom han sina skyldigheter enligtåsidosättersom om
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vidarelagen. Det föreskrifter registreringsvill-närmareattanges om
meddelaskoren regeringen eller myndighet regeringenav som

bestämmer. Sådana föreskrifter har meddelats regeringen iav
fastighetsmäklarförordningen 1995:1028.

försäkringsvillkorDe preciseras i förordningen bygger påsom
orsaksteorin. Det sålunda förskyddet skall gälla skadorattanges som
har orsakats under den tid försäkringendå varit i kraft försäk-samt att

skallringen täcka skador intill för1,5 miljoner kr varje skadefall.
Vidare föreskrivs ersättningen skall betalas till den skadelidandeatt ut

avdrag för självrisk, försäkringsskyddet kan upphöra tidigastutan att
månad efter det tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklamämn-atten

har underrättatsden, upphörandet försäkringsskyddetsamt attom
i övrigt skall tillfredsställanden i de avseendenäven ärvara som av

betydelse för den skadelidandes rätt.
försäkringenKravet skall bygga orsaksteorinpå inte absolut.att är

Enligt förordningen får astighetsmäklamämndenF medge undantag
från det kravet godtagbart skydd kan uppnås påett sätt.annatom
Enligt uppgift har något sådant undantag förekommit.inte

bör slutligenDet i förordningen ansvarsför-nämnas att attanges
säkringen skall tecknas hos försäkringsgivare har tillstånd atten som

försäkringsrörelsedriva inom eller i land medlem iEU ett ärsom
OECD.

10.4.3 Värdepappersbolag

kap. 2 § lagen 1991:981I 1 2 värdepappersrörelse definieras ettom
värdepappersbolag svenskt aktiebolag fått tillstånd enligtettsom som

lagen drivaden värdepappersrörelse, dvs. verksamhet beståratt som
yrkesmässigti tillhandahålla tjänster avseende handel medatt

finansiella instrument kap.2 8 § föreskrivs till ansökanI attm.m. en
tillstånd driva värdepappersrörelse skall fogas plan denatt överom en

tilltänkta rörelsen. Regeringen eller, efter bemyndigande,dess Fi-
nansinspektionen får meddela föreskrifter frågai denna plan.om

Finansinspektionen har med stöd bemyndigande förord-iettav
ningen 1991:1007 handel och tjänster på värdepappersmarkna-om

meddelatden föreskrifter handel och tjänster värdepappers-påom
marknaden FFFS 1996:33. Regler verksamhetsplan finns i 7om

Reglernakap. innebär såvitt ansvarsförsäkringen bolaget tillattavser
skallplanen foga kopia de försäkringsavtal bolaget ingåtten av som

kap. 10 §. Uppgift skall7 lämnas hur självriskbeloppet ärstortom
för varje fall. skall ocksåDet vilka överväganden gjortsanges som
beträffande det maximala ersättningsbelopp kan utgå i varjesom
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kan utgå underersättningsbeloppfall och det maximalaenskilt som
år.ett

ansvarsförsäk-ytterligare reglerföreskrifterna finnskap. iI 9 om
försäkring förvärdepappersbolagsdärringskravet. Det ettattanges

uppgift det ersättningsbe-innehållaskadeståndsskyldighet skall om
ersättningsbeloppdet maximalaskada ochkan utgålopp sompersom

skallföreskrivs försäkringen§. Vidareunder år 1kan utgå attett
Försäkringsvillkoren skalldomstol §.inför svensk 2kunna åberopas

för skada harförsäkringsskyddet gällerinnebäravidare att orsa-som
skadelidande fårkraft, denförsäkringen varit iunder den tidkats att

han inte fåttförsäkringsgivaren, i den måndirektrikta krav mot
skall betalasersättningenvärdepappersbolaget, ochersättning attav

för självrisk 3 §.avdragden skadelidandedirekt till utanut
dockorsaksteorin. 4 §skall alltså bygga på IFörsäkringen sägs att om

skadorhuvudregel baraförsäkringeninnebärvillkoren ersätteratt som
i kraft, fårförsäkringenförsäkringsgivaren medananmälts till ärsom

orsakssteori.kravet på Enför försäkringen avvika frånvillkoren
såledesmade-villkor harförsäkring med claimsmöjlighet tecknaatt

försäkringenförutsättning dockdetta tillägg. En är attöppnats genom
försäkringeneñerskydd innebärförenad med även täc-attär ett som

från dettill försäkringsgivaren inom två årskador anmältsker attsom
för-har kraft och inte täcks någonförsäkringen trätt annansom avur

förekommerför utredningen isäkring. Enligt vad uppgettssom
ansvarsförsäkringar på värde-praktiken enbart claims made-baserade

papperssidan.
inteansvarsbeloppens storlek finns ipreciserade krav påNågra

ansökan tillståndföreskriñerna. inspektionens allmänna rådI omom
värdepap-värdepappersrörelse enligt lagen 1991:981drivaatt om

kap. §.dock följande 2 l7 Be-persrörelse FFFS 1996:34 anges
lagenansöker tillstånd enligt kap. 3 § 2träffande bolag 1ett som om

ersättningsbelopp kan utgåvärdepappersrörelse bör de persomom
maximalatill minst miljon kr och detskada normalt uppgå en

fem miljonerkan under år till minstersättningsbeloppet utgå ettsom
tillstånd enligt kap.det gäller bolag ansöker 1 3 §kr. När ett som om

ersättningsbeloppetlagen värdepappersrörelse böreller4 5 om
till minst miljoner kr och det maximalaskada uppgå två ersätt-per

till minst tio miljoner kr.ningsbeloppet kan utgå under årettsom
diskute-Ansöker bolaget flera tillstånd bör beloppsnivåerna förstom

med inspektionen.ras
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Överväganden förslag10.5 och

AnsvarsförsäkringenMitt förslag: för förmedling livförsäk-av
ring skall i fortsättningen grundad på den s.k. orsakste-även vara
orin. försäkringsskyddEtt skall alltså finnas för skada harsom
orsakats under tid då försäkringen eller har varit i kraft. Vidär
förmedling skadeförsäkring bör ansvarsförsäkringen kunnaav
grundas claims-madeprincipen.på Försäkringsskyddet skall i så
fall gälla för skador till försäkringsgivarenanmäls under tidsom
då försäkringen i krafi. Vid försäkringsgivarebyte skall,är av om
claims made-teorin tillämpas, den försäkringen fullgottettnya ge
retroaktivt skydd och för det fall mäklarföretaget upphör med sin
verksamhet finnasskall det efterskydd minstpå år. Deett tre an-
givna kraven bör i mäklarförordningen medan det allmänttas
hållna kravet på ansvarsförsäkring behålls i lagtexten.en -
Ansvarsförsäkringen för verksamhet förmedlingbestår isom av
fondandelar skall kunna grundas på antingen orsaksteori eller
claims made-teori med minsta eñerskydd på tvâ år.ett

Skälen för mitt förslag: Ett viktigt inslag i FML:s regler till skydd
kunden försäkringsmäklareför skall ha ansvarsförsäkringär att en en
den skadeståndsskyldighetför han kan åläggas för falldet hanattsom

skyldigheter.åsidosätter sina redovisningDen lämnats i det före-som
gående rörande skador försäkringsmäklare gjorts ansvariga försom
illustrerar det finns goda förmotiv upprätthålla krav påatt att ett
ansvarsförsäkring. I sammanhanget kan också erinras i EG-attom
rekommendationen 92/48/EEG försäkringsförmedlareattanges en
skall ha ansvarsförsäkring eller därmed jämförlig säkerhet för
skadestånd kan komma utkrävas på grund försummelse iattsom av
yrkesutövning.

jagInnan går vidare i granskning försäkringskravet, finnsen av
anledningdet mäklarens skadeståndsskyldighet kanövervägaatt om

säkerställas på andra ansvarsförsäkring. Tillsätt än genom en en
början vill jag då erinra om jag i det föregående se avsnitt 5 före-att
slagit dels försäkringsmäklarverksamhet endast får drivas ak-att av
tiebolag, dels dessa försäkringsmäklarbolag skall ha aktiekapi-att ett
tal på minst 200.000 kr. Därutöver har jag föreslagit regeringenatt
eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall
kunna meddela föreskrifter aktiekapitalets storlek. sådantEttom
allmänt kapitalkrav inverkar dock enligt min mening inte på ett
avgörande på behovet särskilda reglersätt till skydd för eventuellaav
skadeståndskrav. Däremot skulle försäkringskravet helt eller delvis
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kunna bankgarantier. Med tanke på de särskildaersättas t.ex.av
för fortlöpande få godtagbart försäk-lösningar krävs att ettsom

ringsskydd liksom för få skydd under viss tid efter det attatt ett ett
mäklarföretag har upphört med sin verksamhet, det dock enligt minär

ändamålsenligt ersättningsskydd i formmening medmest ett av en
ansvarsförsäkring.

införandet varit förenatframgått har det redan frånSom FMLav
med svårigheter lägga fast försäkringskrav olikastora att som ur

mäklarnasynpunkter varit lämpligt avvägda. Med hänsyn till att
de gångna åren i allmänhet allt lyckats få sitt försäkrings-under trots

behov täckt det, enligt min mening, svårt bedöma hur allvarligaär att
problem reglerna för ansvarsförsäkringen orsakat mäklarna närsom

försäkring. emellertiddet gällt deras möjlighet teckna kanDetatt
tillsynsmyndighetenkonstateras regeringen och på sättatt angettssom

det föregående sig föranlåtna vid två tillfällen ändra reglernai sett att
för få Försäkringsfrågor lösta.för underlätta mäklarna sina Detatt att

framförallt omständighet gjort mig övertygad detär atten som om
finns anledning såsom i utredningsdirektiven, övervägaatt, anges nu

syftar omständighe-ytterligare ändringar i regelsystemet. på denJag
det, vilket omvittnat från såväl mäklarhåll frånärten att som

försäkringsbolagen, fortfarande inte möjligt eller i fall mycketär vart
anskaffa försäkringensvårt på den internationella marknaden. Uratt

konkurrenssynpunkt det inte tillfredsställande mäklarna hän-är äratt
visade till fåtal svenska försäkringsgivare känt sig manadeett attsom
tillhandahålla försäkringen.

på ansvarsförsäkringen bör läggas fast utifrånKraven den all-
utgångspunkten enskilda konsumenter, vänder sig tillmänna att som

mäklare för få hjälp med ordna försäkringsskydd,sitt inte påatt atten
grund oaktsamhet från mäklarens sida skall komma i lägesämreettav
jämfört med vad kan fallet han vänder sig direkt till ettsom vara om
försäkringsbolag. Försäkringsskyddet bör också för att ettavpassas ge
godtagbart skydd för de enskilda näringsidkare och mindre företag

anlitar mäklare. Däremot kan det enligt min mening kommaintesom
i fråga lag kräva försäkringsskydd täcker deatt ett ävengenom som

tänkbaramycket ersättningskrav i samband medstora är attsom en
mäklare biträder företag vid upphandling försäkringar.större Enav

sak den mäklare sig företags försäk-är att ägnar störreannan som
ringar kan ha behov teckna ansvarsförsäkring täckerattav en som
väsentligt vad följer det obligatoriska kravet. Det fåränmer som av
för övrigt förutsättas sådana kundföretag själva uppmärksammaratt
ansvarsförsäkringsfrågan de anlitar mäklare. Såsom framhöllsnär en
vid mäklarlagens tillkomst nämnda 18 bör inspektionen i sinprop. s.
tillsyn kunna kräva ansvarsbeloppen höjs, mäklare arbetaratt om en
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försäkringunder sådana förhållanden det uppenbart störreatt är att en
behövs. möjligheten bör behållas.Den

det gäller utformningen de krav bör ställas påNär av som ansvars-
försäkringen för den skall fylla avsedda funktionen skydddenatt av

den enskilda konsumenter, enskilda företagare och mindre företag,för
det framför allt de obligatoriska ansvarsbeloppen och konstruktio-är

tid försäkringsskyddetförsäkringen med avseende på den dånen av
tilldrar sig intresse. sistnämnda avseende detkan utnyttjas I ärsom

fråga försäkringen skall utformas enligt den s.k. orsaks-närmast om
claims ansvarsförsäkringteorin eller enligt made-principen. En

baserad på orsaksteorin har den fördelen för försäkringstagaren att
gerettför gällande preskriptionsregler, skydd förden, inom ramen

skada orsakats under tid då försäkringen eller varit i kraft,har ärsom
skadeanmälan orsaksbaserad försäkring har denEnnär görs.oavsett

försäk-nackdelen för den skadelidande det, enligt den teorin, äratt
dockringsbeloppet det år då skadan orsakades gäller. bör på-Detsom

gällande måklarförordningen försäkrings-pekas det enligt den äratt
fick skadanbeloppet det år då den skadelidande kännedom om som

gäller. försäkringsbolaget det självfallet- med orsaksteoriFör är -
försåkringsårunder efter kannackdel det lång tid visstatt ettenen

skadeanmälningar hänför sig till skada orsakatskomma som en som
under det och till och med kan försäkring haråret som avse en som

anmälanupphört gälla sker.näratt
särskilt problem i sammanhanget preskriptionstidernaEtt är att -

enligt min tolkning bestämmelserna beräknas på olika enligtsättav -
preskriptionslagen 1981:130 och enligt Enligt § preskrip-FAL. 2
tionslagen, bestämmer preskriptionstiden för försäkringskundenssom
skadeståndsanspråk mäklaren, räknas preskriptionstiden frånmot
tillkomsten, dvs. handlingen. Enligtdagen för den skadegörande 29 §

bestämmer preskriptionstiden för kravet försäkrings-FAL, som
ersättning, räknas tioåriga från den dag dåden preskriptionstiden
fordran tidigast kan liggakunnat gällande. dagDennagöras senare,
ibland till och med långt dagen för skadans uppkomst. Detänsenare,
innebär kundens skadeståndsanspråk mäklaren kanatt mot vara
preskriberat medan fordran på försäkringsersättning inte det. Jagär
förutsätter denna problematik kommer uppmärksammas vid denatt att

för närvarande pågår inom justitiedepartemen-FALöversyn av som
tet.

ansvarsförsäkring grundad claims made-principen innebärEn på
den nackdelen för skadelidande möjligheten i anspråkatt att taen
mäklarens försäkringsskydd dels försäkringenberoende iär ärattav
kraft då skadeanmälan dels endast skador orsakatsgörs, avser som
från och med den retroaktiva dag angivits försäkringsvillkoren.isom
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flera tillbaka i tiden.s.k. retrodag kan i och för sig ligga årDenna
startadelika med den dag då mäklarföretaget sinOfta retrodagenär

claims made-villkorNormalt innebär försäkringar påverksamhet. sett
tillbakaverkande tid vad följer orsaksteo-dock kortare än som aven

träffasförsäkringsgivare förekommer det avtalrin. Vid byte att omav
nackdelen förtillbakaverkande skydd. kanske markantaDen mestett

mäklarenclaims made-villkor uppstårförsäkringsmäklare med omen
då iverksamhet. Enligt villkorspraxis upphör regelmed sinupphör

vad skerefter år, dvs. långt tidigareförsäkringsskyddet änett sompar
försäkrings-för skadelidandefördel denenligt orsaksteorin. En är att

skadeanmälan ochknutet till vad gäller det årbeloppet görsär som
tidigaretillämpning orsaksteorin, år.kan bli fallet vidinte, ettsom av

claims made-prin-innebär lösning enligtförsäkringsgivarenFör en
skade-det blir lättare bedömafördelarcipen att attstora genom

och behövliga reserveringar.utvecklingen göra
ansvarsförsäkringsyftet med kravetgrundläggandeDet ären

bra skyddrimliga försäkringskunderna såinom gränser ettatt somge
vårdslösafall skada uppkommer mäklarensmöjligt i de genom

avseende på den tid underförfaranden. starkaste skyddet medDet
försäkringsskyddet kan nyttjas försäkringar tecknadevilken påger

det för fullgottorsaksteorin. Samtidigt det inte självklartär att ett
för försäkringskunderna alltid motiverat med så långtskydd är ett

feltillbakaverkande skydd orsaksteorin Eventuellasom ger. av
regelmässigt i fall vid skade-mäklaren upptäcks ganska snabbt, vart

försäkring. Vid den intresseavvägning måste skall ocksågörassom
beaktas mäklarnas möjlighet huvud kunna tecknaöveratt att taget
försäkring kostnaderna för denna påverkas vilka kravsamt av som- -
ställs på försäkringsvillkoren dels i nämnda avseende, dels beträffan-
de försäkringsbeloppens storlek.

Enligt vad har försäkringsgivarnakan de svenskauppgettssom
utlandet återförsäkrainte i ansvarsförsäkringar baserade påärsom

orsaksteorin. Med den ökade risk det innebär för försäkringsgivarna
driver det kostnaderna för försäk-ansvarsförsäkringen. Utländskaupp
ringsgivare regel inte villiga teckna ansvarsförsäkringar påär attsom
orsaksteorin. mäklarförsäkringenFör skall kunna upphandlasatt
utomlands i konkurrens den svenska marknaden erbjuder,större änen

vadvillkorenmåste till gäller internationellt sett.anpassas som
Skyddsbehovet generellt förmedling livförsäk-vidär sett större av

ring vid förmedling skadeförsäkring. kan därför finnasDetän av
anledning diskutera olika lösningar för förmedling livförsäkringatt av
respektive skadeförsäkring.
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För närvarande skall ansvarsförsäkringen enligt huvudregeln, lika
förmedlingför och skadeförsäkring, baserad påav person- vara

orsaksteorin och ha minsta ansvarsbelopp förett skadefallett mot-
svarande 200 basbelopp, dvs. 7,2 miljoner kr. Fel begås ica som sam-
band med förmedling livförsäkring kan få ekonomiskastoraav en
konsekvenser för den enskilde försäkringstagaren. Eftersom dessa
försäkringar ofia tecknade på lång tidär kan det dessutom dröja ända
tills det dags försäkringenär i anspråk innanatt ta eventuella fel av
mäklaren upptäcks. Det också framför allt livsidanär på mäklar-som
marknaden visar tecken påännu omognad och där det kan förväntas

antal mäklarföretag kommeratt ett slås denMot bakgrundenatt ut.
detbör inte, det hittills endast finns kändtrots att ansvarsskada påen

livsidan gruppliv, komma ifråga för närvarande ändra skyddet föratt
försäkringskunderna med den försämring skyddet i visst hänseendeav

följer tillåta claims made-villkor. Det kanatt konstaterasävensom av
det först i år del livmäklareatt fått problem medsynes vara attsom en

förnya sina försäkringar. Det kan inte uteslutas den oviljaatt att
förnya försäkringen, märkts från några försäkringsgivares sida,som
inte har orsak de krav ställs försäkringsvillkorenpåsom utan yt-som

bedömningen mäklarensrör förutsättningarterst driva verksam-attav
heten på uthålligtett sätt.

Vad därefter gäller ansvarsbeloppen i fråga livförsäkring kanom
konstateras den nivå på 200 basbelopp avseendeatt ochen samma
skada gäller efter sänkningen från 600 basbelopp i in-ävensom nu ett
ternationellt perspektiv framstår rimlig. särskiltEtt problem,som som
bör i detta sammanhang,nämnas den i försäkringspraxisutgör
tillämpade principen flera skador orsakatsatt ochsom av en samma
skadevållande handling betraktas enda skada, s.k. serie-som en en
skada. En tillämpning den principen innebär 200 basbelopp blirattav
den maximala sammanlagda ersättning kan iävenutges t.ex. ettsom
fall där mäklares hantering gruppförsäkring vållar skador fören av en

antalstörre Vid grupplivförsäkringett det sig emellertidrörpersoner.
ofta förhållandevis små belopp skada. Enligt uppgift frånom per
försäkringsbranschen och mäklarna det osannoliktär enskildatt en

skulle drabbas skada överstiger femton basbeloppperson av en som
vid denna försäkring. detI enda kändatyp fallet skadaav av som
föreligger det sig 5-10 basbelopprör individ. Möjlighetenom attper
ha särskilt och väsentligt högreett ansvarsbelopp för serieskador har
avvisats branschens företrädare i utredningen eftersom det då blirav

högredetta belopp läggs till grund för premieberäkningen ochsom
för återförsäkrarens bedömningar. Med hänsyn till skadornaatt per
individ enligt vad utvecklingen hittills visat- mycket begränsade,är-

ansvarsbelopp på basbeloppär 200ett enligt min mening tillräckligt.
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bakgrundflera mäklare bör detmäklarbolag medFör motett av
ansvarsbe-det samladeerfarenheter tillräckligthittills gjorda attvara

belopptillminst uppgårlivförsäkring under årrörandeloppet ettett
mäklare, dockpåbörjat tiotalbasbelopp för varjemotsvarande 1000

ersättningsnivån.totalabasbelopp den högstaminst 4000med som
tillkomst varitmäklarlagstiftningensända sedanproblemDe som

föransvarsförsäkringengälltdiskussion harföremål för närmast
Problemen har iskadeförsäkringsområdet.verksamhet påmäklarnas

fåkunnaöverhuvuddels svårigheterhuvudsak gällt tagetatt en an-
ellerföreskrivits regeringenvillkordesvarsförsäkring avsom

premieralltför högaenligt mäklarnadels deFinansinspektionen, som
alltfå svenska bolag,försäkringsbolag, någradetagits trotsut somav

försäkringsmäklarna.ansvarsförsäkring de svenskameddelat
i konstruktionenliggaproblemen harOrsaken till uppgetts av

försäkringsbeloppmed deförsäkringen,ansvarsförsäkringen, dvs. att
medförbaserad på orsaksteorin. Dennamåstegällt, i princip varasom

tid fram-under långför försäkringsgivarnaosäkerhetnämnts ensom
kommermöjligheten skadeståndskravgällervad att presente-attöver

made-teorin, därgrundas claimsförsäkringen i ställetOmras.
försäkringsbolaganmälan till detersättningskrav utlöses somgenom

betydligtförsäkringsgivarenför försäkringen, harför tillfället svarar
från reserveringsmässigfrån försäkringsteknisk ochlättare att

synpunkt hantera försäkringen.
eventuella felskadeförsäkring visar sigVid förmedling av

försäkringenvanligtvis det för vilkenmäklaren under årbegångna av
drabbasi samband med försäkringstagarentecknats och då att av en

försäkringstiden kort, vanligtvis år, börskada. Eftersom är ett eventu-
upptäckas i samband för-fel oftast kunna medella dessutom att ny

skade-finns därför vad förmedlingsäkring tecknas. Det avavser
tillbakaver-inte så långtförsäkring allmänt behov ettsett samma av

bakgrundlivförsäkringssidan. dennakande skydd på Mot ansersom
made-villkoransvarsförsäkring claims ijag baserad påatt en -

området bör kunnaöverensstämmelse med internationell praxis på -
inklusive sådanagenerellt vid förmedling skadeförsäkringgodtas av

olycksfallsförsäkringar i kap. §sjuk- och 2 3a Förstaavsessom
Skilda förutsättningar bör alltså i fortsättningen intestycket och1

allteñer kundföretagens särskilt den gällandetillämpas storlek, som
förordningsregeln claims-madevillkor utifrånanvändarätt attom
antalet årsanställda i praktiken visat sig tillämpa.svår att

jag föreslår det vid förmedling skadeförsäkring skallNär att av
finnas generell ansvarsförsäkringanvända sig medrätt atten av en
claims-madevillkor jag till början från finnsutgår detatt etten
tillfredsställande tillbakaverkande skydd retrodag såtillvida täck-att
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ning också för skador orsakats under år före det året dåges som
skadeanmälan Detta integörs. något egentligt problem såsynes vara
länge försäkringsgivaren densamma, eftersom enligt praxisärsom
försäkringen brukar täcka tidigare orsakade skador det skettäven om
efter viss i försäkringsbrevet angiven dag, ofta den dag dåen
försäkringen ursprungligen tecknades i bolaget. förutsätterJag vidare

det vid byte försäkringsgivare går fåatt till stånd överbryg-att ettav
gande försäkringsskydd innebär ingen mäklarkund fåratt ettsom
påtagligt skydd grund mäklarens bytesämre försäkrings-av av
givare. Detta kan ske den försäkringsgivaren åtar sigattgenom nye

för dessa skador. Enligt minäven mening bör inteatt några de-svara
taljerade regler för utformningen försäkringsskyddet i dettaav
avseende i lagen eller regeringsförordningen.tas Det angelägetär

Finansinspektionen vakar ansvarsförsäkringenatt över att ettger
fortlöpande skydd för kunderna i sambandgott med byteäven av
försäkringsgivare.

Det i visst avseendeär där dennärmast claimsett made-baserade
försäkringen uppenbarligen skydd densämre grundatsett änger som
på orsaksteorin. Jag syftar på det fall försäkringsmäklaren upphöratt
med sin verksamhet. Genom den ändring i kraven genomfördessom
år 1992 öppnades möjlighet för de försäkringsmäklare,en som
förmedlade försäkring till företag med fler tio årsanställda,än att
teckna försäkringar med claims made-villkor. Problemet med
upphörandeskydd löstes krav eñerskydd under två årett ettgenom
räknat från det försäkringen upphört gälla. Enligt min meningatt är
det nuvarande kravet på två års efterskydd väl kort. föreslårJag att

förutsättning för använda claims-madevillkoratt bör gällasom att
efierskyddstiden utsträcks med i fall år, dvs. till år.vart ett tre

Från mäklarhåll har det under utredningsarbetet upplysts högaatt
ansvarsbelopp inte något problemär kostnadssynpunktur om
försäkringen tecknad på claimsär made. Jag därför medattanser -
den föreslagna generella övergången till claims made på
skadeförsäkringsområdet det i och för sig kan motiverat attvara-
tillämpa enhetligt bestämda försäkringsbelopp i nivå med de högsta
belopp tillämpas. Enligt min mening bör de generella minimi-som nu
krav i mäklarförordningen dock kunna sänkas vad desom anges avser
aggregerade beloppen. Jag föreslår sålunda ersättning för skadaatt en
skall uppgå till minst belopp motsvarandeett 600 basbelopp. blirDet
således detta belopp, f.n. 21,5 miljoner kr, står till förfogandeca som
vid serieskada. Det totala ansvarsbeloppet under år föreslåsen vi-ett
dare minst l 800 basbelopp för varje påbörjat tiotal mäklarevara
med tak på 6 000 basbelopp.ett likhetI med vad gäller börsom nu
Finansinspektionen ha krävarätt ansvarsbeloppetatt för visstatt ett



SOU 1997:79Ansvarsförsäkring148

Inspektio-det sagda.följerhögre vadmäklarföretag änsätts avsom
tillämpasansvarsbeloppmedge lägremöjlighetbör ha attattävennen

för det.starka skältillräckligtfall kan anförassärskiltdet i ettom
det finns behovgranskat frågansärskiltUtredningen har attavom

skadeförsäkringar,gäller visssagda vadmodifiera det typ avennu
dentämligen klartframståransvarsförsäkringar. Detnämligen attsom

under lång tidföreliggakandet här frågaskadorrisk för är omsom
produktskador.fallet medsåsomenskildaoch drabba är t.ex.personer

sådantillkomstenmedverkat vidmäklareden månI av enen
mäklarenförsumlighet kanskyldig tilldärvid gjort sigochförsäkring
produkt-riktatsskadeståndskravdrabbas motkomma att somav

dennai frågakanskadade Detfrån typföretaget avompersoner.
år mäk-efterskyddfog för längrefinnsförsäkringar än treett om

den samladebakgrundupphör.verksamhet Motlarföretagets attav
leda tillbörhelhet rimligenutredningsförslageneffekten ensomav

slutligenjagmäklarområdet harstabilitet påväsentligt ökad stannat
mäklarverksamhetförsärskilda reglerföreslå någrainteför att som

försäkringar.innefattar sagda typ av
omfattasskallmäklarföretagetdrivs iverksamhetAll avsom
fondandelarförmedlinginnebäransvarsförsäkringen. Det ävenatt av

tillstånd, ocksåefter särskiltverksamhet drivsochnedanse som
försäkringsskyldigheten. Dettaföreskrivnaden i lagskall omfattas av

biträdsförsäkringsmäklare i sitt arbeteockså i den måninnebär att en
mäklarenseller andra, så måsteassistenterandra ansvars-av personer,

mäk-mäklarverksamhetutformad all denförsäkring så att somvara
inbegripsåtgärder ieller medhjälparesförlaren genom egnasvarar

redanuppfattning följer dettaEnligt minförsäkringsansvaret. av
det finnsemellertid visat sigharnuvarande försäkringskrav. Det att

avseende. böri detta Lagenförsäkringskravenolika tolkningar av
försäkringsvill-genomgångförtydligas denna punkt. Mindärför av

mig anledningmäklarförsäkringenförkor förekommer attgersom
granskaFinansinspektionendet får ankomma påframhålla att attatt

krav ställsförenliga med dei alla delarvillkoren är upp.som
i denföreslår jaglagtekniska utformningendet gäller denNär att

förskyldighetnärvarande, slås fastliksom förlagen, ettennya
ansvarsförsäkring förhaförsäkringsmäklarbolag att en

dess skyldigheterskadeståndsskyldighet kan drabba bolaget omsom
bestämmelserna i lagen åsidosätts. Deenligt de civilrättsliga närmare

Finansinspektionenbemyndigande för ireglerna, inklusive att
liksomkompletterande föreskrifter, börangivna hänseenden meddela

föreslår deregeringen i mäklarförordningen. Jag attnu anges av
jag anförtföreskrifterna modifieras i enlighet med vad inuvarande

det föregående.
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Mitt förslag syftar till åstadkomma lämplig avvägningatt en
mellan försäkringskundernas, enskilda konsumenter ochnärmast
mindre företag, och mäklarnas intressen. Samtidigt kunden skallsom

tillförsäkrad skydd mäklarenskall kunna skaffa sig denett gottvara
nödvändiga ansvarsforsäkringen rimliga villkor och under god-

förutsättningar.tagbara det sistnämndaI ligger mäklare skallatt en
anlita marknadkunna där det finns valmöjligheter för mäklaren nären

gäller finnadet lämplig försäkringslösning. marknadenOm iatt en
praktiken begränsad till några få svenska försäkringsgivare finnsär

uppenbar risk det från försäkringsgivarens sida kan ställas kravatten
eller önskemål mäklaren i viss omfattning förmedlar försäk-attom

riskfrånringar just det bolaget. finns med andra 0rd förDet detatten
begränsadpå marknad för ansvarsförsäkringar bindningaruppståren

mellan mäklare och försäkringsgivare inte förenagår atten en som
med kravet på mäklaren skall oberoende från försäkrings-att vara
givarintressen. frånJag utgår de föreslagna modifieringarnaatt nu av
ansvarsförsäkringskravet skall medföra försäkringsmäklarna iatt ~—

fall vad skadeförsäkringsområdet skall kunna söka sinvart avser ——
försäkringslösning på den internationella marknaden.även

Försäkring för fondförmedling

möjlighetenNär infördes för försäkringsmäklare sidoverk-att som
samhet till mäklarrörelsen förmedla fondandelar ställdes det krav på

den delen verksamheten skulle omfattasatt även ansvarsför-av av en
säkring. I propositionen 1994/95:50prop. 97 Finansin-atts. angavs
spektionen borde ställa krav ansvarsforsäkringensamma som
tillämpas i fråga värdepappersbolag sig förmedlingägnarom som

fondandelar. Någon ändring i mäklarlagen gjordes dock inte påav
undantaget från kravet på ansvarsförsäkring försättannat än att en

fysisk uteslutande förmedlar försäkring för juridiskperson, som en
räkning, utvidgades till omfatta verksamhetävenattpersons som

består i förmedling fondandelar.av
iKraven 4 och 5 FML försäkringsmäklaren skall haatt en an-

varsförsäkring för skadeståndsskyldighet gäller således både förmed-
ling försäkring och fondandelar. precisering försäk-Denav av av
ringskraven finns i 6 § mäklarförordningen gäller därmed ocksåsom

förmedlingvid fondandelar, vilket innebär försäkringen skallattav
orsaksteori. Det inte med de krav tilläm-överensstämmervara som

i fråga värdepappersbolag sig förmedlingägnarpas om som av
fondandelar. Enligt Finansinspektionens föreskrifter handel ochom
tjänster på värdepappersmarknaden FFFS 1996:33 skall ansvars-
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förförsäkringen värdepappersbolag baserad orsaksteorinpåvara
kap. eller, under förutsättning finns,9 3 § tvåårigt efterskyddatt ett

på claims made kap. §. inspektionens allmänna råd9 4 I FFFS
vilka1996:34 ansvarsbelopp bör gälla for värdepappers-anges som

bolag avsnittse lO.4.3..
delar uppfattningen likartade krav bör ställasJag på ansvarsför-att

säkringen för förmedling fondandelar verksamhetenoavsettav om
utförs i mäklarbolag eller i värdepappersbolag. innebärDetett ett att
ansvarsförsäkringen för fondförmedling bedrivs sidoverk-som som
samhet i mäklarbolaget skall baserad antingen orsaksteoripåvara
eller på claims made med minsta efterskydd på två år. Sammaett
valmöjlighet finns för värdepappersbolagen bör alltså finnas försom

förmedlar fondandelar.de mäklarbolag praktiken kommer detIsom
säkerligen innebära försäkringen uteslutande meddelasatt att
claims made-teorin.

det gäller ansvarsbeloppen bör de förNär belopp närvarandesom
förkrävs inspektionen mäklare förmedlar fondandelar alltjämtav som

gälla, dvs. minst 30 basbelopp skada och basbelopp100per per
forsäkringsår. Försäkringsskyddet bör liksom hittills tecknas i en

ansvarsförsäkring.separat
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Försäkringsmäklarens ersättning11

Bakgrund1.11

bestämmelser hurförsäkringsmäklare finns inte någralagenI om om
Utgångspunkten vid tillkomstenmäklaren skall för sitt arbete.ersättas

försäkringsmäklaren -ilagstiftningen emellertid överens-attvarav
oftanormalt tillämpades internationelltstämmelse med vad som ——

från försäkringsgivarenskulle komma få betalt provisionatt genom
han arbetade på uppdrag försäkringskunden.trots att av

ff påpekade i sitt betänkande SOU 1986:55 155FVK atts.
får dubblaprovisionssystemet medför vissa risker för mäklarenatt

sidan skall uppdragsgivarensroller han åatt represen-genom ena vara
försäkringsgivaren han andra sidan skallågentemot atttant men

för utfört arbete försäkringsgivaren. Kommittéen överväg-ersättas av
föreslå för provisionssatserna mäklarna inte skullede regler såatt att

försäkringsgivarebeskyllas för placera försäkringar hos denkunna att
det fickbetalar den högsta provisionen. menade dockFVK attsom

försäkringsgivare inom för kravetankomma på mäklare och att ramen
försäkringssed försäkringsväsendetgod och sund utvecklingen av

komma fram till lämpliga lösningar. självregleringen skullesjälva Om
inslag utgick frånleda till osunda i mäklarnas verksamhet FVK att

riktlinjer skapadesinspektionen skulle till någorlunda enhetligaattse
menade vidarefastställande provision i olika fall. Kommittéenför av

gällautflöde kravet god försäkringssed bordeett attatt som av
mäklaren skyldig vid upphandlingsförfarandet informera sinaattvar
uppdragsgivare försäkringsgivarnas provisionssatser, dessaomom

från omfattning.skiljde sig varandra i någon större
Föredragande propositionenstatsrådet uttalade i a. 13prop. s.

försäkringssedhelt kort det inte borde strida godatt mot att ettanses
försäkringsbolag lämnar provision eller ersättning tillannan en
mäklare. underströk samtidigt detta inte innebarHan att att ett
försäkringsbolag skyldigt samverka med mäklare underär att en
sådana betingelser. propositionen avvisades förslagI 5.24 FVK:s om

allmän upplysningsplikt för beträffande provisionen.mäklareen en



152 Försäkringsmäklarens 1997:79ersättning SOU

F öredraganden ansåg sålunda den föreslagna upplysningspliktenatt
uppdragsgivaren inte skulle verksamt hinder förgentemot ettvara en

mäklare avsiktligt föreslår sin uppdragsgivare oförmånligsom en
förlösning själv få högre provision. ansåg det iHan ställetatt atten

borde införas regel i lagen skyldighet för mäklaren påatten om
begäran upplysa uppdragsgivaren vilken provison ellerom annan
ersättning, mäklaren kunde påräkna vid olika försäkringsalterna-som
tiv. Uppdragsgivaren skulle därmed lättare kunna få igång en
diskussion förpriset mäklarens tjänster. Lagregeln utformades såom

mäklaren skyldig på begäran uppdragsgivaren upplysaäratt att av
denne storleken den ersättning formi provision eller arvodeom av av

fårhan från försäkringsgivaren §.1 1som
särskild frågaEn i sammanhanget s.k. returprovisionvar om

skulle tillåtas. Med returprovision provision helt elleravses som
delvis går tillbaka till kunden/uppdragsgivaren för locka denneatt att
teckna försäkring. ansåg förFVK sin del returprovision i principatt
inte förenlig med god försäkringssed inom mäklarverksamhetenvar
liksom inom anskaffningsverksamhet a. 159. Inslagannan prop. s.
med returprovision i mäklarverksamheten skulle enligt kommittéen
kunna leda till osunda konkurrensförhållanden på mäklarmarknaden
och skulle inte heller förenligt med sund utvecklingvara en av
försäkringsväsendet. Provisionen avsedd förersättning utförtvar som
arbete och skulle självfallet inte få utnyttjas så mäklarenatt genom
returprovision lockade uppdragsgivare anlita just honom. vissaIatt
fall borde dock returprovision kunna godtagas. Som exempel nämnde
kommittéen mäklaren på arvodesbasis utför vissa utredningsupp-att
drag för kunds räkning och detta leder till upphandlingatten en av
försäkring. fallFör det mäklaren då uppbär provision från försäk-
ringsgivaren borde provisionen överlämnas till uppdragsgivaren.

Vid remissbehandlingen FVK:s betänkande ifrågasatte Försäk-av
ringsinspektionen det avsedda förbudet returprovisionmotom var
förenligt med konkurrenslagstiftningen. Näringsfrihetsombudsman-

NO avvisade helt det föreslagna principförbudet. NO motivera-nen
de utförligt sin inställning se s.101 Slutsatsen att etta. prop. var
förbud returprovison skulle skadligt inte bara från konkur-mot vara
renssynpunkt det skulle dessutom försämrautan ägnat attvara
mäklarens möjligheter uppnå förtroendefullt förhållande till sinatt ett
uppdragsgivare.

I propositionen s.27 framhöll föredragande statsrådet hanatt
hade svårt inse hur tillåtande returprovisioneratt skulle kunnaett av
leda till osunda konkurrensforhållanden. Han avvisade således tanken
på uppställa förbud returprovision. framhöllatt Han ocksåett mot att

skyldigheten på begäran informera försäkringskundenattgenom om
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förutsättning för anlita mäk-provisonen så kunde kunden attsom en
kräva han fick del provisionen, någotlaren ägnat attatt som varav

främja konkurrens och effektivitet på mäklarmarknaden a. prop.
s.26.

utredningsdirektiven frågor försäkringsgivar-I ävenattanges om
mäklarna framhålls försäk-provision till skall Dettas attnas upp.

försäkringspremienringskunden bekostar provisionen attgenom men
storlek förmäklaren begäran skyldig provisionenspå är att uppge

bakgrund uppdragsgivaren oftast haruppdragsgivaren. Mot attav
kontroll eller kännedom provisionens storlek börvarken över om

lämpligt skärpa detenligt direktiven undersökas det är attom
information försäkringskunden.gällande kravet på till

Nuvarande praxis11.2

föregående avsnitt har redovisats vad Finansinspektionensdet 2I
försäkringsmäklarsedallmänna råd FFFS 1995:52 angående god

innehåller vad mäklaruppdraget. Bl.a. framhålls mäklarenattavser
lämna information till kunden vilka omfattasbör tjänsterom som av

särskiltuppdraget och avtal bör för det fallupprättasatt ett att upp-
draget omfattar förmedling försäkring, bestånds-än t.exmer ren av
vård under försäkringstiden och skadereglering. Beträffande mäkla-

ersättning för uppdraget kunden begärt beskedattrens anges om om
den ersättning mäklaren uppbär från försäkringsgivaren så börsom
upplysningen principerna för hur ersättningen beräknas.ävenavse
Upplysningsplikten gäller såväl vid begäran framställts innanen som

uppdragsavtal ingås begäran framställs efter detett när attsom en
avtal har träffats eller sedan mäklaruppdraget har slutförts. Upplys-
ningsskyldigheten gäller samtliga försäkringsalternativ mäklarensom
tagit fram kap.3 l §.

det fallFör mäklaren debitera kunden arvode böratt att ettavser
detta enligt de allmänna råden avtalas skriftligt. avtalet bör mäklarenI

sina ersättningsanspråk eller de principer dessa kommer attange som
grundas på. gäller i fallDet det arvode kommer påäven att tas ut
grund den provision mäklaren erhållit inte täcker hans kostna-attav

förder uppdraget eller något försäkringsavtal inte ingåtts.om
Mäklaren bör alltid förvissa sig kunden har tagit del ochattom av
förstått innebörden i sådant avtal kap. §.3 2ett

Av på den enkät utredningen gjort bland mäklarna kansvaren som
den slutsatsen dras det flertalet mäklare aldrig eller endastatt stora
sällan får ersättning i form arvode uppdragsgivaren detsamt attav av

tämligen ovanligt returprovision tillämpas.är Vidare iatt anges
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ungefär tredjedel alltid eller ofia informerarmäklarenattav svarenen
kunden sin möjlighet begära besked provisionens storlekattom om

det ganska sällan sådan uppgift begärs kunden.ärattmen som en av
drygt tio mäklaren lämnar nämndaI procent attav svaren anges

information det har begärts. fram-I 90utan att procentca av svaren
förs uppfattningen provision lämplig ersättningsform. någraIäratt en
få fall drygt fem arvode lämpligareansågsprocent av svaren vara- -

provision ersättningsform.än som
det gäller ordningen för hur provisionssatsernaNär bestäms torde

det skadeförsäkringssidanpå och då framför allt vid företags-större
försäkringar i princip så provisionens storlek överenskomsattvara

försäkringsbolagetmellan och mäklaren i samband med offertenatt
lämnas. övrigt torde provision oftast efterI utgå procentsatsen som
försäkringsbolagen allmänt tillämpar försäljningvid mäklare.genom

för närvarande i allmänhet femtonProcentsatsen är procent av
premien.

fråga livförsäkringar fastställer försäkringsbolagI respektiveom
för olika försäkringsprodukter provisionssatser generellt tilläm-som

för de mäklarförmedlade försäkringarna. därvid huru-Detpas anges
vida provisionen skall utgå helt förstapå årets premie front""up
eller under antal följande år. villkor skall gällaDe vidett som
annullationer från försäkringskundens sida också. provi-Deanges
sionsvillkor försäkringsbolag tillämpar för sina säljareettsom egna
kan i olika hänseenden frånavvika vad tillämpas för mäklarna.som
Storleken den premiepå betalas livförsäkringstagare inteärsom av en

provisionberoende den utgår i det enskilda fallet.av
Vid sidan den provision utgår för viss förmedling sökerav som en

vissa försäkringsbolag olika åtgärder locka mäklarnaatt attgenom
favorisera just det bolaget. förekommerDet sålunda försäk-att ett
ringsbolag ovanpå den egentliga provisionen för viss förmedlingen
betalar ytterligare ersättning, exempelvis i form s.k. marknads-ettav
föringstillägg. metodEn förekommer höja provi-är attannan som
sionssatsen mäklare har placerat viss volym hos bolaget, s.k.när en en
tröskelprovision. del mäklarföretagEn placerar volymerstörresom
hos försäkringsgivare har förhandlakunnat sig till generellten en
högre nivå på provisionen betalas till andra mäklare, s.k.än som
prioriterade mäklare eller VIP-mäklare. Ytterligare exempel påett
förmåner kan förekomma den säljtävling bolag inbjödär ettsom som
livförsäkringsmäklarna till och där belöningen bestod tillav en resa
Florida. Finansinspektionen avstod från ingripa med sanktioneratt

bolaget i fråga och de 23 mäklare deltog, bolagetsedanmot som
försäkrat händelsen inte skulleatt upprepas.
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provision betalas till för nytecknadDen mäklaren en pen-som
sionsförsäkring del försäkringstaga-normalt beräknadutgörs av en av

premier. den mån försäkringsbolag någon anledningI ettrens av
"sockrar" provisionen torde "överkompensationen" till mäklaren tas

de medel samlats frånfrån äldre försäkringar inteännusom men som
fördelats förhålleråterbäring till dessa. Vidare det sig intesom
nödvändigtvis utbetalningen provisionen till mäklarnaså att av
korresponderar med inbetalningen premier. kan såDet attav vara
initialkostnaden inklusive från premiernaprovisionskostnaden tas ut
under kanske fem under det provisionen utbetalas omedelbart.år att
Annulationsansvaret innebär då skyldig återbetalamäklaren äratt att
uppburen ersättning med anledning försäkringen blir annulerad.attav

förskott får frånmäklaren så på provisionenDet sägaatt tassom
försäkringstagarnas medel.gemensamma

provisionssatser försäkringsbolag betalar till sinaDe ettsom egna
eller ombud, kan frånsäljare, anställda avvika i olika hänseenden vad

tillämpas beträffande mäklarna. Provisionssatserna generelltärsom
säljarna.lägre för de stället tillkommer andra kostnaderIsett egna

bolaget inte har mäklare förmedlat försäkringen.närsom en
försäkringsbolag bankägda erbjuder inteDe någonärsom pro-

vision har fåttmäklare. Detta till följd vissa mäklare inteatt tar
offerter från sådana bolag avsnittse 8.5.även

överväganden och förslag11.3

försäkringsmäklareMitt förslag: En skall upplysa uppdragsgiva-
den provision eller ersättning han får frånren om annan som

försäkringsgivaren. Upplysningsskyldigheten gäller samtliga
försäkringsalternativ mäklaren tagit fram.som

Skälen för mitt förslag: given utgångspunkt vidEn FML:s tillkomst
mäklaren skulle kunna provision från försäk-att ersättasvar genom

ringsgivaren ankomdet på uppdragsgivaren, mäklaren ochsamt att
försäkringsbolaget vilken ersättningsform provision elleravgöraatt -
arvode skulle tillämpas.som-

I Sverige liksom också i utlandet det, framgår denär ävensom av
undersökning gjorts inom för utredningen, i praktikensom ramen
vanligast mäklaren för sitt arbete provision hanatt ersätts genom som
får från försäkringsgivaren. Särskilt inom området för företagsför-
säkring förekommer det emellertid ersättningen i stället utgåratt som
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Ävenfrån kunden. kombinationer provision ocharvode arvodeav
förekommer.

försäkringsgivarhållFrån bland har kritik riktats provi-annat mot
Kritiken har delvis principiell harsionssystemet. varit Manart.av

det borde åligga den mäklaren dvs.hävdat uppdraget,att som ger
försäkringskunden, direkt betala för de tjänster han avtalatatt som
med mäklaren kritiken har också gått på provisions-Men ut attom.

verkar fördyrande försäkringstjänsterna och detpå ävensystemet att
fört med sig osunda inslag i försäljningssystemet.

det nuvarande i grunden börFrågan ersättningssystemetom
anledningifrågasättas har inte tagits i utredningsdirektiven. Medupp

synpunkter framkommitde skilda under utredningsarbetet påav som
funnits fundera huruvidaprovisionssystemet har det dock skäl överatt

det finns motiv införa reglering frågan hurnärmareatt en enav
mäklare skall ersättas.

Utgångspunkten för mig har varit ordningen,den nuvarandeatt
med vad tillämpas internationellt, medstämmer överenssom som

frihet för de berörda hur mäklaren skallavgöra ersättasparterna att
bör behållas, såvida inte sådana negativa effekter eller missför-
hållanden kan påvisas styrning lag framståratt en genom som
nödvändig.

problem kan finnas vad gäller frågan hur mäklarenDe som om
skall skall bakgrund mäklarens allmänna rättsligaersättas motses av
ställning. Mäklaren försäkringstagarens medhjälpare. Oftastär agerar
han med stöd uppdragsgivaren utfärdad fullmakt. skallHanav en av

medhjälpare försäkringstagaren oberoende försäk-som en vara av
ringsgivare. den bakgrunden kan det sig motsägelsefulltMot te att
mäklaren provision från försäkringsgivaren. Eftersomersätts genom

utförmäklaren arbete i fallautsträckning skulle påstorsom annars
försäkringsbolaget har det emellertid naturligt ersättningansetts att
utgår provision. då inte fråga arbeteDet enbart i sambandärsom om
med upphandlingen försäkringen också ersättning förutanav om
beståndsvården och tjänster under försäkringens löptid, dvs. tjänster

försäkringsbolaget fått utföra det inte funnits mäklare anli-som om en
tad. Provisionssystemet kan framståmed hänsyn härtill i och för sig

godtagbar ordning. dock uppenbart medförDet är att systemetsom en
risk för mäklaren kan komma i beroendeställning försäk-tillatten

ringsgivaren eller för han intresse få högstaatt styrs eget attmera av
möjliga provision forsäkringskundens intresse få bästaän attav av
möjliga försäkring till lägsta möjliga premie.

Sett från utgångspunkt borde det teoretiskt förhållasetten annan
sig så försäkringskundens kostnad för försäkringviss i principatt en

densamma, försäkringen tecknas direkt hos försäkrings-är oavsett om
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skulle innebära försäkrings-bolaget eller mäklare. Det attgenom en
mäklaren i stället förpremien blir lägre kunden själv ersätter attom

tordeersättningen provision försäkringsgivaren. Dettatas ut som av
skadeförsäkringsområdet. Enligt vad utred-praktiken också gälla påi

däremot inte problemningen inhämtat kan nettoprissystem utanett
försäkringskundenlivforsäkringsområdet. innebärtillämpas på Det att

för fallför livförsäkring detfår någon reducering premieninte enav
dockmäklaren med arvode. Kunden harväljer självhan ersättaatt ett

mäklaren, i sinmöjlighet till provision utgår till turatt att somse
uppdragsgivaren returprovision.överlämnar ersättningen till Detsom

försäkringstagaren för försäkring-vanligaste torde emellertid attvara
fallet.del premien vadtillgodoräknas än ärstörreen av annarsen

verkaprovisionssystemetibland gällandeDet ägnatär attgörs att
huvudsakliga motivet förprishöjande försäkringstjänsterna.på Det en

mäklaren utför arbeteförsäkringsgivaren erlagd provision är attav
Provisionen emellertid ocksåankommer på bolaget. utgörannarssom

finna detersättning för arbete mäklaren lägger ned pådet attsom
erbjuda den för kundenförsäkringsbolag i det särskilda fallet kansom

praktiken det också så mäk-lämpligaste forsäkringslösningen. I är att
förprovisionsintäkterna måste täcka kostnadernalaren ävengenom

leder uppdrag. arbetekundkontakter inte till något Detta mot-som
utförs vänder sig direkt tillinte något kundnärsvaras av som en

försäkringsbolaget. det kunden mäklarenYtterst är ersätter ävensom
eftersom provisionen framgått deti provisionssystem,ett som av

föregående princip från premien i den aktuella försäkringen.i tas
fall skälSlutsatsen det sagda det finns i teoretiskaär att vart attav

försäljningskostnaderna,mäklarsystemet allmänt höjeratt settanta
eftersom mäklartjänsten innebär arbetsmoment har tillkommit.att ett

i fråga består analysera offerterArbetsmomentet i hämta ochatt
från olika försäkringsgivare. den enskilde kunden kan emellertidFör
anlitandet får lägre försäkringskostna-mäklare leda till hanattav en

vad han uppgift tillder skulle ha haft. Mäklarensän är att seannars
kunden får försäkring till låg premieändamålsenlig såatt somen en

möjligt. mäklaren för självaMot kostnaderna för ersättningen till
urvalsarbetet minskning försäk-kan därför ställas sannoliken av
ringsbolagets allmänna marknadsforingskostnader. Från mäklarhåll

vidarehar framhållits tillkomsten försäkringsmäklareatt tarsomav
offerterin från olika försäkringsbolag medförthar konkurrensenatt

mellan bolagen har skärpts följdmed premienivån generelltatt rent
har ned. kommerDärtill de försäkringsbolag intepressats att som
betalar provision till mäklare generellt inte har lägre premier änsett
de bolag betalar provision.som
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enligt min meningDet inte möjligt ingående undersök-är att utan
ningar med säkerhet kunna bedöma hur mäklarna och provisionssys-

har påverkat försäkringskostnadernas nivå. Min allmännatemet
bedömning dock det inte framkommit något underlagär att som ger
för påstående mäklarnas inträde den svenska marknadenett attom
verkat kostnadshöjande på försäkringarna. liggerDet närmaresnarare
till hands mäklarna bidragit till ökad konkurrens mellanatt tro att en
försäkringsbolagen och därigenom medverkat till premiernaatt ~
framför allt på skadeförsäkringsområdet ned.pressats-

föreslogFVK ersättningssystemet för mäklarnanämnts attsom
frånborde utgå självreglering. Samtidigt anförde FVK att,en om

utvecklingen visade självreglering leder till osunda inslag iatt en
mäklarverksamheten, inspektionen bör ingripa och verka för detatt
skapas någorlunda enhetliga riktlinjer för fastställande provisonensav
storlek i olika fall. det följande pekarI jag på vissa tendeser till
osunda inslag i provisionssystemet. självklarhet detDet iär atten
första hand åligger ledningarna för mäklarföretagen försäk-och
ringsbolagen till försäkringsverksamheten iutvecklas sundaatt attse
banor och på skapar förtroende från allmänhetens sida.sättett som

detta emellertidYtterst beroende effektiv övervakning frånär av en
tillsynsmyndighetens sida. allmäntRent gäller mäklare iatt en som
sin verksamhet vid valet förslag till försäkringslösning styrsav av
provisionens storlek hos försäkringsgivareolika och inte strävanav en

finna den bästa möjliga lösningen för sin klient har visat sådanatt en
olämplighet för mäklarverksamheten det i allvarliga fallatt mera
direkt bör leda till avregistrering.en

Enligt min mening erfarenheterna provisionssystemet hittillsär av
inte sådana de motiverar ersättningen till mäklaruppdragetatt att
regleras i lag. sådanEn reglering skulle för övrigt innebära klartett

från den praxis tillämpas internationellt. Slutsatsenavsteg är attsom
det inte heller i fortsättningen i lagen bör regler hurtas om en
mäklare skall för sitt arbete.ersättas

övergår härefterJag till behandla den i utredningsdirektivenatt
berörda frågan det lämpligt skärpa det gällande lagkravetär attom

mäklarnas skyldighet informera sin ersättning. Kravetattom om
innebär mäklare skyldig endast på begäran uppdrags-att är atten av
givaren informera denne storleken den provision eller detom av
arvode han får från försäkringsgivaren. skärpning kravetEnsom av
kan innebära attemäklaren alltid självmant skall upplysa ersätt-om
ningens storlek, dvs. inte bara på begäran kunden. sådanEnav
skyldighet finns i England sedan 1995 såvitt förmedlingavser av
livförsäkring. finnsINorge generell regel mäklarföretaget skallatten
upplysa uppdragsgivaren storleken på den provision ellerom annan
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mäklarföretaget från försäkringsgivaren förersättning mottarsom
förmedlingen forsikringsmegling.försäkring se § forskrifi24av om

Till början konstateras mäklaren utför tjänstkan atten en
försäkringskunden direkt uppdrag denne och det kundenärattav

via försäkringspremien betalar ersättningen till mäklaren. Motsom
bakgrunden framstår principiellt mäk-den det naturligtrent attsom

laren informerar uppdragsgivaren vilken ersättningen denneom som
indirekt- betalar för mäklartjänsten.-

Även kravet mäklaren skall oberoende försäkrings-på att vara av
förgivarintressen talar skärpning upplysningsplikten. obero-Ien av

endekravet liksom i kravet god försäkringsmäklarsed ligger att— -
mäklaren vid sin rekommendation lämplig försäkringslösning skallav

få försäkringsfrågaenbart uppdragsgivarens intresse sinstyras attav
på bästa möjliga finns klar risk för mäklarenlöst Detsätt. atten

påverkas förmånliga provisionsvillkor han väljer vilkennär utav
offert föreslåhan skall för uppdragsgivaren. kan iDetsom samman-

konstateras dethanget inte ovanligt försäkrings-att att ettsynes vara
bolag medvetet försöker locka mäklarna välja försäkringslös-att en

från bolaget högrening det ersättning andra försäk-att ängenom ge
ringsbolag. uppmärksammadeFVK framgått problemet så sättsom

kommittén menade det i kravet försäkringssedpå god liggeratt att att
mäklaren redan vid själva upphandlingsförfarandet skall informera
uppdragsivaren försäkringsgivarnas provisionssatser. Informa-om
tionsplikten begränsades emellertid i den regel slutligen togssom

livförsäkringområdeti FML. På det inte ovanligt försäkrings-är att
givarna tillämpar varierande provisionssatser. kan denDet mot
bakgrunden obligatorisk informationsplikt skulle kunnaattantas en
motverka tendenser till mäklarna väljer försäkringslösning efteratt
provisionens storlek och inte efter vad förmånligast förärsom
kunden.

Ett skärpt informationskrav ligger också i linje med de allmänna
strävanden under år fått allt betydelse, inte minst påstörresom senare
området för finansiella tjänster, och gällt ökad öppenhet motsom
marknaden och konsumenter i fråga avgifter, kostnaderom m.m. som

förknippade med viss eller tjänst. Konsumentverket ochär en vara
Konsumenternas Försäkringsbyrå, på försäkringsområdet särskiltsom
bevakar konsumentintresset, har starkt understrukit önskvärdheten av

konsument särskilda påstötningar blir informeradatt utanen om
provisionsvillkoren i de olika försäkringsaltemativen. Vid den
hearing utredningen hållit med företrädare för Industriförbundetsom

dessahar anfört det borde obligatoriskt för mäklarnaatt attvara upp-
kundenlysa provisionens storlek.om
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mäklarpropositionenSlutligen kan erinras vad i a.prop. 24s.om
mäklarmarknadenoch effektivitetframhölls konkurrensattom

får provisionsvillkorenfrämjas uppdragsgivareskulle vetaom en som
till kräva få del i provisionen retrur-utnyttjar informationen att att

provision.
angåendegenomföra skärpning informationskravetMot att aven

anförts internationellt ovanligtstorlek har detprovisionens äratt sett
Vidare har det framhållits provisionen delmed sådana regler. äratt en

och medförsäkringsbolagets försäljningskostnader detatt enav
för mäklaren uppkommer skevhet iskärpt informationsplikt en

inte skyldigatill nackdel för mäklarna, eftersom bolagen ärsystemet
säljareprovision utgår till bolagetsinformera denatt egnaom som
tillskulle livförsäkringsområdet kunna ledaoch ombud. påDetta att

ersättning fördyrande förfelaktigt framställs mäklarensdet ärattsom
premien ungefär densamma vidförsäkringskunden, ärtrots att

jämförbara försäkringar.
livförsäkrings-framhållits försäkringsbolagenhar vidareDet att

principer för beräk-området olika och delvis kompliceradetillämpar
försäk-medför vanligningen mäklarens provision, vilket att enav

meningsfull jämförelse de olikaringskund har mellansvårt göraatt en
därför ha små möjligheterförsäkringsalternativen. Kunden påstås att

provisionsvillkoren vid valetkontrollera mäklaren har styrts avom av
försäkring.

skulle finnas tillräckligahar också hävdats detDet ävenatt om
införa informationsplikt fråga försäkringarskäl skärpt iatt en om

gällerkonsumenter, så saknas skäl för skärpa kravet det andranäratt
försäkringskunder. har sålunda framhållits lagkrav heltDet äratt ett
onödigt beträffande företagskunder eftersom dessa känner till vilka

gäller.provisionssatser som
del anser skäl från principiella och praktiskadeFör attegen

det föregående till för skärptutgångspunkter i redovisats stöd ettsom
förinformationskrav mäklarna vad provisionssatserna vägeravser

beredd hålla med något lagkravJag FVKär atttungt. attom om
skyldighet upplysa kunden provisionssatserna i de olikaatt om
försäkringsalternativen skyldighetinte borde behövas. sådanEn
förelåg enligt kommittén följd försäkrings-kravet på godsom en av

anfördessed. däremot inte övertygad riktigheten i vadJag är om som
i mäklarpropositionen skyldighet intea. 24 sådanattprop. s. om en
skulle kunna verksamt förhinder mäklare avsiktligtettvara en som
föreslår sin uppdragsgivare mindre förmånlig lösning för självatten
få högre provision.en

Enligt min mening bör utgångspunkten därför fullattvara
öppenhet beträffande betalningen för tjänsten skall tillämpas denmot
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kund köper förmedlingstjänst försäkringsmäklare.som en av en
Endast starka skäl börtalar sådan ordning avstå frånmotom en man

krav på mäklaren naturligt inslag i sitt biståndett att ettsom en
kund informerar honom de olika provisioner försäkringsbola-om som

beredda betala. de invändningar anförtsEnär att mot ettgen av som
informationskravskärpt sikte livförsäkringsområdetpånärmasttar

och innebär ifrågasättande det meningsfulla i försäkringsk-ett attav
underna informeras antal olika eller mindre kompliceradeettom mer
provisionsvillkor. vill med anledning härav betonaJag det redanatt
med nuvarande skyldighet på begäran informera provisionenatt om

godtagbart försäkringsbolageninte och mäklarna tillämparär att
provisionsregler inte enkelt förklaraspå någorlunda kansättettsom

försäkringstagarna.för förutsätter sålunda försäkringsbolagenJag att
under Finansinspektionens överinseende försäkringskunder-till attser

fåkan sådan presentation provisionen han har möjlighetattna en av
jämföra villkoren enligt olika offerter.att
Vad gäller invändningen det informationskravskärptatt ettgenom

beträffande mäklarprovisionen uppkommer snedvridning ien
konkurrenshänseende eftersom motsvarande informationskrav inte
ställs på bolagets säljare, vill jag anföra följande. invänd-Dennaegna
ning berör i hög grad aspekt på informationen vidäven en annan
försäljning försäkringar, särskilt livförsäkringar medav sparan-
deinslag, nämligen välmotiverat krav från försäkringskundernaett att
få full information försäkringsgivarnahur använder de premierom

betalas för viss produkt. kan förutsesDet intresset där-attsom en
vidlag från sidakundernas kommer öka försäkringsbolagenatt när

de förslag i regeringskansliet fårövervägs störregenom som nu
Ävenmöjligheter konkurrera livförsäkringsområdet. detatt om en-

vad förutligt finns särskilda för mäklaremotiv redovisarsagts att en
provisionsaltemativsina kund,för jag benägen hålla medär atten om

det finns visst samband informationsfrågorna.mellan de olikaatt ett
skärptOm informationskrav för mäklarna införs bör det därförett

ledaockså till det de krav i dag ställs pågörs översynatt en av som
försäkringsbolagens information vid försäljningen försäkringar.av

bakgrundMot vad anser skärptjag krav vadsagt att ettav nu
informationsplikten bör införas. förklaring god försäk-En attavser

ringssed kräver viss informationsskyldighet inte tillräckligt. Det börär
ställeti direkt lagen framgå vad gäller. Vad gäller utformning-av som

kravet kan två alternativ antingen skyldighet förövervägas,en av en
mäklaren lämna informationen eller skyldighet informeraatt atten
kunden han har begära besked provisionssatserna.att rätt attom om
Vid förmedling till enskilda konsumenter och då särskilt livförsäk-på
ringsområdet med de investeringsmoment ofta ingår i denna typsom
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för regelfinnas starkare skäldet i och för sigförsäkring kan en avav
alltid skall lämnas.ersättningens storlekupplysninginnebörd att om

informationskravdärför haskulle kunnaDet övervägas strängareatt
vid företagsförsäkring. Somkonsumentförsäkringsområdetpå än

framförts önskemålföretagshåll dockhar det frånframgått om en
företagsförsäkring. hardet gäller Jagupplysningsplikt även när

regelinförs enhetligför förorda detslutligen attstannat att en av
provisions-skall informerasuppdragsgivaren alltidinnebörd att om

Regeln bör tvingandeförsäkringsalternativen.villkoren i de olika vara
alltsådispositiv. kankonsumentförhållanden och i övrigt Parternai

upplysning provisio-överenskommadispositiva falleni de att omom
skallstorlek inte lämnas.nens

uppmärksam-särskilda problemvill härefter någraJag ta somupp
användningen s.k.fråga gällerunder utredningens gång. Enmats av

innebär provisionssatsenprovisiontröskelprovision. Denna atttyp av
Sådanaviss volym till bolaget.mäklaren förmedlarblir högre enom

enskilda försäkringstagarnasprovisionsvillkor kan leda till deatt
tillbaka för mäklarensförsäkring får ståfå bästa möjligaintresse att

prestationsantaletdet försäkringsgivarenambition uppnå sattaatt av
skäl förSamtidigt kan det finnas rationellaförsäkringar. upptrapp-en

kostnads-provisionen, nämligen detning motsvarar enomav
uppgift för Finansinspek-minskning hos bolaget. börDet vara en

bakgrundprovisionsvillkorens utformningtionen granskaatt mot av
oberoende försäkringsgivar-mäklare skallkravet att aven vara

ochsjälvklarhet försäkringsbolagintressen. Det är ettatten en
får vidta i praktiken eller mindremäklare inte merarrangemang som

vadbinder mäklare till det bolaget. Med anledningupp en av som
uppgifter från mäklarhåll lämnats till utredningen villiantytts som

framhålla det självfallet heller kan godtas försäk-jag inteatt att ett
förutsättning meddela ansvarsförsäkringringsbolag för attsom-

mäklare ställer krav på mäklaren skall kanalisera vissatten en-
försäkringar tillvolym bolaget.
fråga i sammanhanget också bör beröras denEn avsersom

diskussion uppkommit huruvida kommuners med flerasstatens,som
försäkringsmäklareanlitandet skall föregås offentligav en av upp-

handling. informationsblad Nämnden för offentligI ett utgessom av
upphandling nämnden ansåg försäkringsmäklare bordeatt attangavs
upphandlas konsulter Info oktober Beträffandese NOU 1995.som
ersättningen till konsulten ansåg nämnden det kan ifrågasättasatt om

lämpligtdet konsulten får provision försäkringsgivaren iär att av
samband med offentlig upphandling. Enligt nämnden skulle ett
alternativ konsulten får betalt försäkringstagaren och iatt attvara av
stället försäkringspremiema sänks med motsvarande provisionsersätt-
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ningen. Nämnden framhöll därigenom skulle måhända undanröjasatt
misstänksamhetden kan finnas förordar försäk-konsulten detattsom

ringsbolag med vilket han förhandlat fram de bästa personliga vill-
koren.

Svenska försäkringsmäklares förening kritiserade i skrivelse tillen
nämnden dess uttalande ifrågasättasdet kunde det ärattom om
lämpligt försäkringsmäklare får provision försäkringsbolagetatt en av

samband med offentlig upphandling.i sin svarsskrivelse denI 22
april 1996 till föreningen framhöll nämnden lagen 1992:1528att av

offentlig upphandling följer anlitande försäkringsmäklareattom av
föregåsskall upphandling vid upphandlingen försäk-samt attav av

ringstjänster värdet upphandlingskontraktet skall beräknas medav
utgångspunkt i premiebeloppet. Problemet blir då enligt nämnden att
upphandla mäklare i konkurrens eftersom inte kan känna tillman
vilken premie skall erläggas förrän upphandlingen avslutad.ärsom
Nämnden gjorde ingen ändring i det tidigare uttalandet.

del vill jag framhålla för fallFör det upphandlingattegen av
försäkringsmäklare eller försäkringskonsult skall ske i särskild ord-
ning, vilket följa lagstiftningen på området, så torde detuppgetts av

finnasinte någon möjlighet valet mäklare måsteän attannan av
grundas på bl.a. det arvode de olika anbudsgivande mäklarnasom

för fallbegär uppdraget. För det provision vid upphandlingen för-av
säkringstjänsten ändå utbetalas försäkringsgivaren kan dennaav
ersättning tillfalla försäkringstagaren returprovision.som

det föregående har erinratsI i propositionen försäk-attom om
ringsmäklare klartecken för användning returprovision.gavs av

öredraganden fann sålunda -i till förelågF FVK det intemotsats att-
någon risk för företeelserosunda i samband med användning retur-av
provision. Jag har under utredningens arbete inte funnit skäl för

bedömning.någon avseende vill jag dock peka påI ettannan en
företeelse enligt uppgift förekommit bl.a. i samband med offent-som

upphandlinglig och enligt min mening framstår ickesom som
godtagbar. lär ha förekommit träffatsDet överenskommelseatt attom
den returprovison skall överlämnas mäklaren skall utbetalassom av

till försäkringstagaren,inte kommun, minskningt.ex. en som en av
premien till någon Mottagare returprovisionen börutan annan. av
självfallet försäkringstagaren. Mäklaren bör alltså inte medverkavara
till innebär returprovisonen tillfalleratt änarrangemang som annan
försäkringstagaren eller, det gäller kommuner, organisationernär

tillm.fl., resultatansvarig enhet hos försäkringstagaren änen annan
den har anlitat mäklaren. Det självklarhet mäklareär attsom en en

fårinte medverka vid olagliga förfaranden i syfte undandra medelatt
från beskattning.
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Inforrnationsskyldighet vid12

konsumentförsäkring m.m.

Gällande ordning12.1

ochFML KFL

Försäkringsmäklaren skall till fåruppdragsgivaren denattse
information försäkringsgivare enligt § och § första5 6som en

konsumentförsäkringslagenstycket 1980:38, skyldigKFL, är att
i samband med försäkringlämna tecknas 12 § FML. KF Latt ären

tillämplig de vanligaste skadeförsäkringarpå tecknas konsu-som av
för huvudsakligen enskilt bruk hem-, villa-, fritidshus-,menter rese-,

båt- trafik- eller motorfordonsförsäkring. Utanför KFL:ssamt annan
tillämpningsområde faller livförsäkringar och fristående olycksfalls-
och sjukförsäkringar. Däremot omfattas de personförsäkringsmoment,

olycksfallsförsäkring ochf.n. läkekostnadsförsäkring, kan ingåsom
konsumentförsäkring.i en

Enligt § skall innan försäkring5 KFL tecknas försäkringsbola-en
lämna den information sina premier och andra försäkringsvill-get om

behöverkor konsumenten för kunna bedöma kostnaden ochattsom
omfattningen försäkringen s.k. förköpsinformation. Informatio-av

skall utformas så den underlättar valet försäkringsform.attnen av
Information behöver inte lämnas konsumenten förklarar hanattom

frånavstår den eller det särskilt hinder.möterom
Enligt 6 § första stycket skall försäkringsbolagetKF L sedan för-

säkringen har tecknats, det inte har skett tidigare, skriftligisnarastom
lämnaform försäkringstagaren tydlig information sådana för-om

säkringsvillkor innebär viktigare begränsning försäkringenssom av
omfattning förhållandei till vad konsumenter i allmänhet har anled-

räknaning med.att
Mäklaren har inte något uttryckligt för den övriga informa-ansvar

försäkringsbolagettion skall lämna enligt 6 § andra och tredjesom
styckena och 7 § SistnämndaKFL. bestämmelser sikte informa-tar

skalltion lämnas under försäkringstiden och i samband medsom
förnyelse försäkring.av
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det gäller omfattningen den information skall lämnasNär av som
inte bara ordalydelsen i Ocksådet KFL avgörande. Mark-är ärsom

försäk-nadsdomstolens avgöranden och överenskommelser mellan
denringsbranschen å sidan och och Konsumentverket ochena

Försäkringsinspektionen dennumera Finansinspektionen å andra
omfattninghar betydelse för informationsskyldighetens prop.

1988/89:136 38.s.
Bestämmelserna i både § och närings-12 F ML 5-7 KFL är av

rättsligt Underlåtenhet lämna den angivna informationen kanslag. att
medföra sanktioner enligt marknadsföringslagen. civilrättsligtEtt

följer inte dessa regler följa allmännaansvar av men anses av av-
talsrättsliga regler. mäklare försummar informationspliktenEn som

ådra sig civilrättsligtkan dessutom på grund bestämmel-ett ansvar av
skyldigheti och mäklarens allmänna enligt13 14 FML. Iserna

§ utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med iakttagande13 godatt av
mäklarsed ligger nämligen rådgivnings- upplysnings-allmän ochen

Omfattningenskyldighet. denna skyldighet kan variera beroendeav
på omständigheterna i det enskilda fallet. konsumentförhållandenI

mäklaren skyldig lämna uppdragsgivaren viss allmänattanses vara
information vilka ekonomiska åtaganden livförsäk-t.ex.om som en
ring medför och konsekvenserna försäkringsådan annullerasattav en
i förtid se 1988/89:136 38 Bestämmelsen i 13 § tving-ärprop. s.
ande i konsumentförhållanden se 2 §. Mäklarens för informa-ansvar
tion till försäkringstagaren således långtgående framgårär änmer som

12 § FML sammanställd med och första5 § 6 § stycket KFL.av
försummelseEn lämna nödvändig information till uppdrags-att

givaren kan, med hänsyn till inforrnationsskyldighet följaatt en anses
själva uppdraget, innebära mäklaren blir skadeståndsskyldigattav

enligt § 1988/89:13614 prop. har i praxis förekommit38. Det etts.
fall, gällde företagsförsäkring, där mäklare, fullmakthadesom en som
från försäkringstagarna två bolag, blev skadeståndsskyldig hannär
försummade informera försäkringstagama vad de hadeatt attom
iaktta frågai premiebetalning för undvika försäkrings-att attom
skyddet upphörde se NJA 1992 122.s.

Mäklarens för informationen enligt 12 § innebär inteFMLansvar
han själv lämnamåste infonnationen till uppdragsgivaren. Om hanatt

inte lämnar informationen själv, han dock skyldig förvissa sigär att
försäkringsbolaget lämnar informationen direkt försäk-tillattom

ringstagaren. Försäkringsbolaget och mäklaren måste alltså komma
dem skall lämna informationenöverens till för-om vem av som

säkringstagaren prop. 1988/89:136 38. Det har ifrågasättss. om
detta i praktiken kan medföra risk för informationen på grundatt av
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mäklarenförsäkringsbolaget ochbristande överenskommelse mellan
tillhanda.alls kommer försäkringstagareninte

Övriga informationsregler

reglerar andra försäk-Försäkringsavtalslagen 1927:77, FAL, som
konsumentförsäkringar, innehåller inte några reglerringar än om

följd detinformationsskyldighet. Somförsäkringsbolagets aven
försäkringsavtalslag kan informations-pågående arbetet med en ny

informations-införas nedan. Avsikten deregler komma se attatt var
livförsäkringsdirek-finns i tredje skade- respektiveregler EG:ssom

försäkringsavtalslagen 1993:39skulla i den se Dstiv tas nya
stället idragit tiden har i 7Eftersom arbetet med den289. uts.

försäkringsrörelselagen 1982:713, FRL,§ andra stycketkap. 19
bemyndigande,eller, efter regeringensföreskrivits regeringenatt

föreskrifter vilkenFinansinspektionen får meddela de nämnare om
försäkrings-försäkringsbolag skall lämna tillinformation ettsom

försäkring i bolaget.till den teckna Ioch atttagarna som avser en
försäkringsrörelseförordningen har regeringen bemyndigat Finans-

informations-inspektionen meddela sådana föreskrifter. Eftersomatt
karaktär inte någrahar näringsrättslig har detkraven mötaansetts

föreskrifter stället förhinder de regleras förordning eller iatt genom
1lag.genom

bemyndigandet utfärdat dels före-Med stöd har inspektionenav
samtskrifter och allmänna råd information rörande livförsäkringom

sjuk- och olycksfallsförsäkring meddelats tillägg till sådansom som
försäkring dels föreskrifter information avseendeFFFS 1995:30, om
skadeförsäkring FFFS 1995:32. inspektionens allmänna rådI an-
gående god försäkringsmäklarsed finns också delFFFS 1995:52 en

mäklarens informationsansvar.regler om
Enligt föreskrifterna information avseendei FFFS 1995:32 om

informationskadeförsäkring skall innan försäkringsavtalet ingås läm-
vilket lands lag skall tillämpas försäkringsavtalet, hurpåom somnas

försäk-tvister och klagomål skall hanteras fullständig adress tillsamt
ringsbolagets huvudkontor.

försäkringsavtal eller tillägglivförsäkring visst tillInnan ett om en
försäkringsådan ingås skall enligt inspektionens föreskrifter i FF FS

information lämnas1995:30 bland de förmåner ochannatom op-
följer försäkringen,tioner avtalets löptid, vilka påföljdersom av som

bli aktuella vid oriktig uppgiftkan respektive utebliven premiebetal-
dening, villkor gäller för premiebetalning, principer för hur åter-som

bäring beräknas och fördelas, regler för beräkning återköpsvärdeav
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och fribrevsvärde, försäkringsavtalet, huvuddragenrätten att säga upp
de skatteregler gäller för aktuell försäkringstyp, försättetav som

handläggning klagomål och tvister, tillämplig lag isamtav -
förekommande fall de värdepappersfonder till vilka förmånerna kan-
knytas och fondens huvudsakliga placeringsinriktning. Under
försäkringsavtalets löptid skall vidare viss ytterligare information
lämnas.

Skyldigheten informera åvilar i första hand försäkringsgivaren.att
Enligt föreskrifterna får försäkringsgivaren, försäkringtagarennär
företräds försäkringsmäklare, istället erbjuda informationen tillav en
försäkringsmäklaren. Det ankommer därefter på mäklaren tillatt se

informationen kommer försäkringstagaren tillhanda.att
Även inspektionens allmänna råd F FFS innehåller1995:52

bestämmelser informationen från mäklaren till kunden. Detom anges
där mäklaren bör förmedla informationen mellan kunden ochatt
försäkringsgivaren snabbt och koncist och informationatt om
förhållanden hos kunder och försäkringsgivare inte obehörigen får
röjas kap.l 2 § andra stycket. Vidare mäklaren, i frågaattanges om
försäkringar till konsumenter, bör redogöra för vilka kostnaderäven

belastar och har belastat kundens befintliga försäkringsskydd ochsom
vilka kostnader det föreslagna försäkringsskyddet kommer attsom
medföra. angivnaDet bör särskilt iakttas i situation där mäklarenen
föreslår kunden byta försäkring till försäkring likartat slagatt en av
eller avbryta försäkring där del kostnadernaatt belastatstoren en av
försäkringen i inledningsskedet.

12.2 försäkringsavtalslagstiftningNy

Redan vid försäkringsmäklarlagens tillkomst Försäkrings-attangavs
rättskommitténs arbete kunde förväntas leda till informations-att en
skyldighet för försäkringsgivaren infördes på personförsäkring-även

och företagsförsäkringens områden. Det kunde därför bli aktuelltens
komplettera bestämmelsen i 12 § mäklarensatt försenare om ansvar

informationen enligt konsumentförsäkringslagen prop. l988/89:l36
24 och 38.s.

Försäkringsrättskommittén lämnade i sina betänkanden Personför-
säkringslag SOU 1986:56 och Skadeförsäkringslag SOU 1989:88
förslag till hur information till försäkringstagaren skall lämnas i
samband med eller skadeförsäkring, däriblandatt före-en person- en
tagsförsäkring, tecknas vilken informationsskyldighet skallsamt som
åvila försäkringsgivaren under försäkringstiden.
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föreslog beträffandeKommittén försäkringsmäklarlagen endast en
följdändring generell hänvisningpå så i 12 § skullesätt att tas en
till de föreslagna lagarna, skadeförsäkringslagen och personför-nya
säkringslagen. specialmotiveringen till följdändringen anfördes1 att
informationsreglerna skadeförsäkringslageni ganska ingående vadär
gäller förhållandena under försäkringstiden skäl saknadesatt attmen

också dessa bestämmelser omfattas mäklarens informationsan-låta av
SOU 1989:88 Skälet till denna begränsning enligt404.svar s. var,

motiven, mäklarlagens tillämpningsområde, den sikteatt tar
förmedlingen försäkringen placeradsådan. sker sedanDet ärsomsom
skulle alltså, motiven måste förstås, inte mäklarverksamhetsom vara
och därmed inte falla under tillämpningsområde.FML:s

Med anledning den snabba utvecklingen försäkringsrättenspåav
betänkandenområde kunde Försäkringsrättskommitténs båda inte

vidare läggas till grund för lagstiftning. Justitiedeparte-Inomutan
utarbetades därför promemoria försäkringsavtalslagNymentet en

till för pågående1993:39, ligger grund det arbetet medDs som en
lagrådsremiss.

föreslåspromemorian 1927 års försäkringsavtalslag ochI KFLatt
med försäkringsavtalslag. Regler informationsskyl-ersätts en ny om
finns för skadeförsäkringamasdighet del i lagförslagets kap. och för2

personförsäkringarnas del i förslagets kap. Förslaget innebär i11
följande.korthet

Vid skadeförsäkring skall försäkringsbolaget, försäkringinnan en
meddelas, lämna information utformad så den underlättarär attsom
valet försäkring och dessutom den information försäkrings-av om
villkoren kunden behöver för bedöma förkostnaderna ochattsom

försäkringen.omfattningen Omedelbart efter avtalsslutet skallav
försäkringsbolaget tillställa försäkringstagaren försäkringsvillkoren.

samband därmed skall särskilt framhållasI villkor utgörsom en
särskilt viktig försäkringsskyddet,avgränsning förbehåll attav om
bolagets förräninte inträder premien betalas, villkoransvar om
skyldighet anmäla ändring risken, särskilt viktiga säkerhetsföre-att av
skrifter och villkor preskription till försäkringsersättning.rättom av
Under försäkringstiden och i samband med förnyelse försäkringenav
skall försäkringsbolaget i skälig omfattning informera försäkringsta-

sådana förhållanden rörande försäkringen det ärgaren om som av
betydelse för honom känna till. I samband med anspråk påatt att ett
försäkringsersättning regleras skall försäkringsbolaget upplysa den

berörs bolagets beslut vilka möjligheter finns fåattsom av om som
tvist med bolaget prövad. Finns det risk för till försäk-rättenatten

ringsersättning förloradskall grund preskription skall bolagetav
också upplysa det.om
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informatio-den angivnadet gäller konsument behöverNär änannan
särskild anledning. Hu-endast den behövs någonavnen ges om

företagarebli aktuellt beträffande mindrevudsakligen kommer det att
försäkringen.speciella förhållanden eller nyheter i Vidrörande vissa

vidcivilrättsligt bris-konsumentförsäkring föreslås också ett ansvar
försäkringsbolag vid konsu-§.tande information 2 kap. Om7 ett

för försäkringstagaren särskiltmentförsäkring har försummat att
försäk-villkor, får villkoret inte åberopasframhålla vissa angivna av

dock följa redan all-civilrättsligtringsbolaget. Ett avansesansvar
avtalsrättsliga regler.männa

informationsskyldighet vidlagförslagets kap.Reglerna i ll om
informa-överensstämmelse medpersonforsäkring har utformats i

personförsäkringskadeförsäkring. med-tionsreglerna vid Innan en
informationförsäkringsbolaget lämna kundendelas skall ärsomen

försäkringsbeho-bedömningutformad den underlättar hansså att av
informationförsäkring. Bolaget skall denoch valetvet omgeav

försäkringsvillkoren i övrigt ochförsäkringsskyddets omfattning,
bedömabehöver för kunnaandra förhållanden kunden attsom

för-Avgränsningarför och förmånerna försäkringen.kostnaden avav
framgå. efter detsäkringsskyddet skall tydligt Snarast att en person-

tillställa försäkringstagarenförsäkring har meddelats skall bolaget
försäkringsvillkor. försäkringen kan upphöraförsäkringsbrev och Om

framgåi förtid eller ändras under försäkringstiden skall det tydligt av
viktiga avgränsningarförsäkringsbrevet. gällerDetsamma av

beräkningenförsäkringsskyddet och de huvudsakliga principerna för
försäkringens värde den upphör i förtid. Viss information skallav om

förnyelsevidare under försäkringstiden och i samband med avges
samband medförsäkringen. Information skall därutöver i att ettges

försäkring upphöranspråk på försäkringsersättning regleras, när en
försäkringstiden, försäkringstagareni förtid eller ändras under inteom

fallhar begärt åtgärden. information skall lämnas i dessaDen som
beslutvilka möjligheter till överprövning försäkringsbolagetsavser av

till buds risk för preskription föreligger.står samt omsom
Reglerna i kap. marknadsrättsliga. gäller enligt11 Därutöver 11är

civilrättsligt försummar informerakap. 8 § Om bolagetett attansvar.
vissa viktiga avgränsningar försäkringsskyddet, kanom av av-

gränsningen inte åberopas försäkringstagaren.mot
Promemorians förslag innefattar också i förhållande tillen,

Försäkringsrättskommitténs förslag, redaktionell följdändring i 12 §
på så hänvisning till den försäkringsavtalslagen.FML sätt att görs nya

specialmotiveringen till följdändringenI promemorian 384s. anges
mäklarens såsom redan påpekats Försäkringsrättskom-att ansvar, av

mittén, har utvidgats till informationden skallävenatt avse som
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i sambandlämnas med personförsäkring tecknas regelnatt samt atten
slag,docki § alltjämt marknadsrättsligt mäklaren12 FML är attav

bli skadeståndsskyldigkan enligt och han inte13 14 FML om
fullgör sin upplysningsplikt.

sammanfattningsvisFör mäklarnas del innebär lagförslaget att
deras för informationen utvidgas till gälla vidävenattansvar per-
sonförsäkring och, det inte uttryckligt, företagsför-även sägsom

informationsplik-säkring. Någon utvidgning till gällaansvaret attav
under försäkringstiden förslås inte, liksom naturligen inte hellerten

mäklarens följdblir civilrättsligt sätt änatt annatansvar som en av
och13 14 FML.

Betydelsen fullmakt12.3 av

Både mäklaren och försäkringsbolaget försäk-har förett attansvar
informationringstagaren f°ar den han berättigad till. Denärsom

omständigheten mäklaren kommer försäk-led mellanatt ettsom
ringsbolaget försäkringstagaren,och och med förett eget ansvar
informationen, medför inte försäkringsbolaget befrias från sinatt
skyldighet informera försäkringstagaren. Under förutsättningatt att
mäklaren har fullmakt från försäkringstagaren kan försäkringsbolaget
däremot fullgöra sin informationsskyldighet tillställaattgenom
mäklaren informationen. Det därefter mäklarens tillär att attansvar se
informationen når uppdragsgivaren. Saknar mäklaren fullmakt kan
försäkringsbolaget däremot inte med befriande lämnaverkan
informationen till mäklaren.

Fullmaktsförhâllandet medför också upplysningar från mäk-att
liksomlaren, avsaknad upplysningar, kan tillräknas försäkrings-av

Om mäklaren försummar vidarebefordra upplysningarnatagaren. att
försäkringsgivarentill med följd försäkringstagaren lider skada,att
mäklaren bli skadeståndsskyldigkan enligt §14 FML.
sitt betänkandeI Skadeförsäkringslag ff. pekade1989:88 150s.

Försäkringsrättskommittén hur medverkan försäkringsmäklarepå av
olikapå kan försäkringsförhållandet,påverka bl.a. mäklarensätt om

felaktigalämnar tilluppgifter bolaget i samband med avtalsslutet eller
skaderegleringen. Kommittén konstaterade det finns skälatt att anta

försäkringsbolagen godtar mäklare mellanman endastatt en som om
hardenne fullmakt från sin uppdragsgivare. Därmed kommer, enligt

kommittén, rättsläget förenklas betydligt, eftersom det då står klartatt
mäklaren handlar försäkringstagarens,på och inte försäkrings-påatt

givarens, Något behov särskilda regler ansågs inte före-vägnar. av
ligga.
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departementspromemorian försäkringsavtalslagI Ny Ds 1993:39
konstaterades också medverkan försäkringsmäklare138 atts. av

knappast medför några juridiska problem så länge mäklarenstörre
handlar befullmäktigat ombud för försäkringstagaren samt att ettsom
försäkringsbolag, kräva fullmakt godtar mäklareutan attsom en som
mellanman, får bära risken för bolaget inte träder i direkt kontaktatt
med försäkringstagaren. Enligt den bedömning igörssom promemo-
rian får sådan ordning godtagbar.en anses

Från rättspraxis kan fall från hovrätt i vilketSveanämnas ett en
försäkringstagare förde fastställelsetalan försäkringsgivaremot en om

till försäkringsersättning. Fallet finns refererat i Rättsfall från hov-rätt
målet frågan underlå-RH 1994 333. I prövades bl.rätterna s. a. om

försäkringsmäklare,tenhet saknade fullmakt från försäk-av som
ringstagaren, vidarebefordra frånupplysningar försäkringstagarenatt

försäkringsbolagettill skulle tillräknas försäkringstagaren. fråganDen
besvarades nekande både tingsrätten och hovrätten. Domstolarnaav
fann det förelåg uppdragsförhållande försäkringstagarenmellanatt ett
och mäklaren uppdraget, med hänsyn till fullmakt inteatt attmen
lämnats mäklaren, inte innefattade behörighet för mäklaren att
företräda försäkringstagaren försäkringsbolaget. Mäklarensgentemot
underlåtenhet vidarebefordra upplysningar från försäkringstagarenatt
till försäkringsbolaget kunde därför inte tillräknas försäkringstagaren.

den enkätI utredningen gjort har mäklarna tillfrågats ochsom om,
i fallså i vilken utsträckning, de förmedlar försäkring fullmakt.utan
Av de mäklarföretag har fråganpå har 104 detsvarat attsvaratsom
aldrig förekommer de mäklar fullmakt medan har95att utan svarat

det förekommer. dessa harAv 95 också frågan i84 på vil-att svarat
ken utsträckning de uppskattningsvis inte har fullmakt. Avsom - -
de har84 22 stycken det förekommer i mindre 5änsvarat att procent

förmedlingsuppdragen, 24 stycken det förekommer i 5-10attav
13 stycken det förekommer i stycken11-25 12procent, att procent,

det förekommer i 26-50 stycken förekommer8 det iatt procent, att
stycken det förekommer51-75 12 i 76-99 och 3procent, att procent

stycken det förekommer i 100 formedlingsuppdragen.att procent av
kan tilläggasDet det huvudsakligen förmedlare personför-att är av

säkring och förmedlare både och skadeförsäkring harav person- som
det förekommer de förmedlar försäkring fullmakt.uppgett att att utan

Endast sju sakmäklare"rena" har det förekommer. dessaAvsvarat att
sju har det förekommer i fallen,70 harsvarat att procenten enav

det förekommer i 20 fallen medan övriga harsvarat att procent av
det förekommer i mindre fem fallen.svarat att än procent av
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skäl för fullmaktSom inte anförtsanvänds har kundenatt att när
gällerdet personförsäkring inte alltid vill lämna mäklaren fullmakt

fullmakt bedöms onödig kunden själv undertecknarsamt att närsom
ansökan försäkring.om

Överväganden12.4 och förslag

Mitt förslag: Försäkringsmälçlarbolagens informationsskyldighet
utvidgas denså helt sammanfaller med försäkringsbolagensatt
informationsskyldighet. förutsättning för informations-En att en
skyldighet skall föreligga under försäkringstidenäven är att
mäklaruppdraget består sedan försäkringen placerats. Ettäven
bemyndigande för regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Finansinspektionen meddela föreskrifteratt närmare om
vilken information försäkringsmäklarbolag skall lämnaettsom
till sin uppdragsgivare i lagen.tas

Skälen för förslag: Mäklarensmitt näringsrättsliga för attansvar
uppdragsgivaren får den information försäkringsbolag skallettsom
lämna enligt begränsatKFL till den information skall lämnasär som

ochinnan efter det försäkring har tecknats. Någotsnarast att nä-en
ringsrättsligt för den information skall lämnas underansvar som
försäkringstiden har inte mäklaren. Trots det kan försäkringsbolagett

under försäkringstiden med befriande verkan lämnaäven informatio-
till mäklare har fullmakt. innebärDet det uppståratt ettnen en som

glapp i det näringsrättsliga ansvaret.
Skälet till mäklarens har begränsats så det inte gälleratt attansvar

för den information skall lämnas under försäkringstiden ärsom
sannolikt det vid FML:s tillkomst förutsattes mäklarensatt att upp-
drag normalt skulle avslutat i och med försäkringsavtaletattvara var
ingånget. möjligenDet riktigt det gäller konsumentförsäkring.är när

ocksåDet den enda försäkringskategori förär vilken det för
närvarande finns regler försäkringsgivarens informationsplikt. Förom
andra försäkring konsumentförsäkring situationentyper denän ärav

mäklarens uppdrag vanligtvis består sedan försäkringenatt haräven
placerats.

För undvika glapp uppstår i bör principenatt att ett ansvaret vara
den mäklarbolaget, längeså uppdraget består, skallatt ha nä-samma
ringsrättsliga för informationen till försäkringstagaren för-ansvar som
säkringsgivaren har. denFör händelse kunden vänder sig till en annan
mäklare etter det försäkringen tecknats gäller informationsskyldig-att
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försäkringstiden denheten under i stället mäklaren. redanSomnye
finns för närvarande regler försäkringsbolagens infor-nämnts om

mationsskyldighet endast i regeln försäkringsmäklarensKFL. I om
för informationen i bör den ändringen hänvis-FML göras attansvar

ning sker till försäkringsbolagens informations-5-7 KFL. Om-
skyldighet utvidgas till gälla vid och företagsför-ävenatt person-

försäkringsavtalslagsäkring i den under utarbetande, börärnya som
mäklarbolagets utvidgas i mån.motsvarandeansvar

Ytterligare fråga bör i detta sammanhang. Det gällertasen upp
Finansinspektionens föreskrifter information rörande livförsäkringom

olycksfallsförsäkring tilläggsjuk- och meddelats tillsamt som som
sådan försäkring och föreskrifter informationFFFS 1995:30 om av-
seende skadeförsäkring föreskrifter harFFFS 1995:32. med-Dessa
delats med stöd bemyndigande i kap. § andra stycket7 19 FRLettav

i och försäkringsrörelseförordningen. Bemyndigandetoch 49 53
meddela föreskrifter den information försäkringsbo-att ettavser som

lag skall lämna till försäkringstagarna och till den attavsersom
teckna försäkring i bolaget. Något bemyndigande siktetaren som
den information försäkringsmäklare skall lämna till försäk-som en

finnsringstagarna inte. det i föreskrifterna i de fallTrots attanges
försäkringstagaren företräds försäkringsmäklare får försäkrings-av en

ställetgivaren i erbjuda informationen till försäkringsmäklaren och att
det i sådant fall försäkringsmäklarens till informa-är att attansvar se
tionen kommer försäkringstagaren tillhanda. utvidgningDenna av
mäklarens för informationen till gälla försäk-dels andraattansvar

deringstyper omfattas KFL, dels såvitt livför-än ävensom av avser-
säkring under försäkringstiden saknar stöd i lag.-

Enligt harFML mäklaren för informationen endast vidett ansvar
konsumentförsäkring och då endast för den information skallsom
lämnas i samband med försäkringen tecknas. bemyndigandeDetatt

meddela föreskrifter Finansinspektionen har enligt §10 mäk-att som
larförordningen gäller endast föreskrifter verkställighet FML.om av
Finansinspektionen har alltså inte på grund det bemyndigandet be-av

mäklarnasfogenhet utvidga för informationen vadatt utöveransvar
i FML.som anges

delar i och för sigJag uppfattningen försäkringsmäklarbolagatt ett
bör ha näringsrättsliga för informationen försäk-samma ansvar som
ringsgivaren i enlighet med vad Finansinspektionen föreskrivit. Ett
lagstöd måste dock finnas för sådant föreslår därförJagett attansvar.

bestämmelse motsvarande den i kap.7 19 § andra stycket FRL tasen
i EnligtFML. bestämmelsen får regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, Finansinspektionen meddela föreskrifternärmare om
vilken information försäkringsmäklarbolag skall lämna till sinettsom
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uppdragsgivare. Bemyndigandet liksom i försäkringsrörelse-avser,
endastlagen, den näringsrättsliga informationsskyldigheten. Om-

EG-direktivens informationskrav införs i den försäkringsav-nya
talslagen behövs inget särskilt bemyndigande såvitt informatio-avser

generella hänvisning till försäkringsavtalslagens informa-Dennen.
tionsregler, då bör hänvisningen till kommer i såKFL,ersättasom
fall tillräcklig.att vara
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13 Gränsöverskridande verksamhet

Bakgrund13

Romfördraget

hörnstenarnaEn i skapandet inre marknad denEU:s friaärav av
rörligheten för tjänster. Medborgare och företag i EU:s medlemslän-

frittder skall kunna erbjuda och köpa tjänster i andra medlemsländer.
fritt tillhandahållaRätten tjänster kommer till uttryck i iatt 59art.

Romfördraget. Enligt den skall inskränkningar friheteni tillhanda-att
hålla tjänster inom gemenskapen gradvis avvecklas för medborgare
i medlemsstater har etablerat sig i inomstatsom en annan gemen-
skapen tjänsten.än mottagaren av

Bestämmelsen i har59 direkt effekt. innebärDet enskildaart. att
medborgare kan rikta anspråk medlemsstat direkt på grundmot en av
artikeln fråga.i Rätten fritt tillhandahålla tjänster alltså inteatt är
beroende direktiv utfärdas för verksamheten eller tjänste-att ettav
sektorn i fråga och direktivet därefter i inhemsk lag-att omsätts
stiftning. Utfärdandet direktiv kan däremot ofta underlättaav genom-
förandet tjänstefriheten.av

Med tjänster enligt 60 i Romfördraget prestationerart.avses som
normalt utförs ersättning, i den utsträckning de inte fallermot under
bestämmelserna fri rörlighet för kapital och En-om varor, personer.

tjänstligt får60 den tillhandahållerart. tillfälligt sinutövasom en
verksamhet i det land där tjänsten tillhandahålls på villkorsamma

landet uppställer för sina medborgare det påverkarutan attsom egna
tillämpningen bestämmelserna etableringsrätt.av om

friaDet tillhandahållandet tjänster kan, enligt EG-domstolensav
praxis, innefatta den tillhandahåller tjänster elleratt den ärsom som

tjänsten förflyttar sigmottagare det inteöver gränsernaav ärmen
nödvändigt. tilhandahållandetOm tjänster sker denattav genom som
tillhandahåller tjänsten vistas på värdlandets territorium, kan fråga
uppstå huruvida den verksamhet faller under de reglerutövassom

gäller för tjänstefriheten eller de regler gäller försom eta-som en
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tillhandahållandetAvgörande for den gränsdragningenblering. är om
har tillfällig karaktär. etablering förutsättertjänsten endast Enenav

verksamheten visserligenlångvarig i värdlandet. Om ärnärvaroen
frågai stället väldigt frekvent, kan detendast tillfällig vara ommen

for etablering.försök tjänsteutövaren kringgå reglernaattett enav
etablering kan då bli tillämpliga. Ytterligare kriterierReglerna för en

bedömning det fråga etablering eller tillhandahål-för ärom om enav
tjänster har ställts EG-domstolen.lande upp avav

inte alldeles enkelt detframgåttDet är avgöra äratt omsom en
frågaetablering har med eller det frittgöra äratt ettman om om

tjänster. Olika regler blir tillämpliga beroendetillhandahållande påav
drarhur gränsen.man

fritt tillhandahålla tjänster kaninskränkning iEn rätten att vara
detinskränkningen nödvändig för tillgodose all-tillåten är attom

konsumentskydd räknas.bästa "general go0d", dit bl.a. Ommänna
de försäkringsförmedlare önskar till-medlemsland kräverett av som

territorium uppfyller de särskildahandahålla tjänster på dess deatt
beträffandevärdlandet ställer på sina förmedlarekrav t.ex.egnasom

organisation, yrkesetik, och behöverkvalifikationer, tillsyn detansvar
alltså inte i strid med Romfordraget. medlemsland harDetvara som
ställt kraven har bevisbördan for reglerna nödvändiga förärattupp
tillgodoseendet det allmänna bästa. gäller krav,Dessutom attav som
innebär inskränkningar fritt tillhandahålla tjänster, intei fårrätten att

diskriminerade, syftede skall stå i proportion till det skallsomvara
skall objektivt får innebärauppnås, de nödvändiga och de intevara

dubblering krav tjänsteutövaren enligt sitt hemlands lagen av som
redan skyldig iaktta. fastställa krav med hänsynAtt vilkaär att som-
till "general good"-kriteriet kan acceptabla alltså inte hellerärvara
oproblematiskt.

EU-kommissionen har fortlöpandeuppmärksammat att en
osäkerhet kring de angivna begreppen i sig hinder för det friautgör ett
tillhandahållandet tjänster inom forsäkringsområdet. harDet visatav
sig många försäkringsföretag osäkerhetpå grund vadatt av om som-
gäller frånavstår de friheter lagts fast Rom-utövaatt som genom-
fördraget och genomförande skulle underlättas antagandetvars genom

den tredje generationens försäkringsdirektiv. har lett tillDetta attav
EU-kommissionen beslutat kommunikation klargör EU-utge en som
kommissionens tolkning begreppen.av

det skall frågaFör tillhandahållande tjänsteratt övervara om av
cross boarder skall tillhandahållaren tjänstengränserna av vara

etablerad i inom gemenskapen tjäns-stat än mottagarenen annan av
försäkringsområdetInom har det preciserats på så detten. sätt näratt,

fråga tillhandahållande skadeförsäkringsavtal,är tjänste-ettom av
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skall etablerad i den där risken belä-utövaren änstat ärvara en annan
Om tjänsten tillhandahållande livförsäkringsavtalettgen. avser av

skall tjänsteutövaren etablerad i den där denänstatvara en annan
fysiska bosatt eller, försäkringstagaren juridiskär ärpersonen om en

där företaget har sitt driftställe.person,
Tillhandahållande tjänster kan ske antingen aktivav genom

marknadsföring tjänsten i EES-land det där tjänsteutö-änett annatav
etablerad gränsöverskridande verksamhet ellerär ettvaren genom

passivt mottagande uppdrag avseende risker belägna i ettmera av
land eller avseende försäkringstagare med hemvist iannat ett annat

land. Gränsöverskridande verksamhet alltså begreppär snävareett än
tillhandahållande tjänster.av

fritt tillhandahållaRätten tjänster innebär för försäkrings-att
mäklare, etablerade i andra EES-länder, de påär attsom samma
villkor gäller för försäkringsmäklaresvenska skall kunna till-som
handahålla sina tjänster till försäkringsstagare i Sverige eller avseende
risker belägna i Sverige. Tillhandahållandet kan ske antingen genom

passivt mottagande uppdrag från eller företag i Sverigeett av personer
eller aktivt s.k. gränsöverskridande verksamhet. Någragenom
inskränkningar, andra sådana motiverade det allmännaän ärsom av

får finnas.bästa, inte svenska kraven försäkringsmäklamaDe på kan
tillämpas de utländska mäklarna förutsatt kraven uppställdaatt är

syfte tillgodose deti allmänna bästa, de inte diskriminerade,att äratt
de objektivt nödvändiga, de proportionella de inteäratt äratt samt att

innebär dubblering krav mäklaren underkastad enligt sittären av som
hemlands lag. Om den utländske mäklaren samarbetar, t.ex.-
lokalmässigt eller på med mäklarbolag etableratsätt,annat ett ärsom

Sverige kani den utländske mäklarens bli betraktaäven närvaro att
etablering.som en

mdklardirektivEG:s och rekommendation

EG-direktivet från 1976 77/92/EEG försäkringsagenter ochom
försäkringsmäklare innehåller regler ömsesidigt erkännandeom av
dessa yrkeserfarenheter, vandelsintyg och konkurs-gruppers av av
frihetsbevis. Syftet med direktivet underlätta genomförandetär att av
tjänstefriheten. Direktivet innebär medlemsstat uppställeratt om en

på kunskapkrav viss och färdighet för få eller drivaatt starta
försäkringsförmedling skall medlemsstaten tillräckligt bevis försom

förmedlaren i fråga har sådan kunskap och färdighet godta detatt
faktum han eller hon har bedrivit verksamhet i medlems-att en annan

under viss angiven tid. På skall medlems-stat närmare sättsamma en
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förmedlaren inteskötsamhetsbevis eller beviskräver attstat omsom
utdragtillräckligt bevis detta godtavarit försatt i konkurs som om ur

utfärdade behörigeller motsvarande handlingarkriminalregister av
finns bilagamyndighet i hemlandet. Direktivet intaget som

försäkrings-framgår direktivets rubrik gäller det både förSom av
ioch försäkringsagenter. de definitionermäklare Av 2art.gessom

försäkringsombudframgår det dessutom tillämpligt påäratt samt
biträder mäklarna, eller ombuden med bl.a.agenternasompersoner

försäk-förberedande arbete inför försäkringsavtal. Verksamhet som
innefattar stående fullmaktringsombud eller skall, denagent enom

vissa eller allaflera försäkringsföretag rörandefrån eller att trans-ett
affärsområdet för det berörda försäkrings-aktioner inom det normala

bindande förpliktelser, be-dess ingå för företagetföretaget i namn
med försäkringsmäklarverksamhet vid bedöm-traktas likvärdigsom

direktivet uppfyllda.krav på yrkeserfarenhet enligtning ärav om
92/48/EEGrekommendation frånKommissionens 1992 om

syftar underlätta marknadstillträ-förmedlare försäkring dels till attav
försäkringstagarna.de för förmedlarna, dels till skapa skydd förettatt

dessa syften skall alla medlemsländerTanken uppnåsär att attgenom
inför likartade minimikrav. Medlemsstaterna rekommenderas därför

förmedlare driver verksamhet deras territoriertill de påatt att somse
uppfyller vissa kvalifikationer avseende yrkeskunskaper, ansvarsför-

god vandel, konkursfrihet och finansiell styrka,säkring, desamt att
registrerade i sin medlemsstat. finns centraltOm det registerär ett

skall det skilja mellan beroende och fristående förmedlare. Varje
skall behörigtmedlemsstat myndighet eller godkändutse ett organ,

yrkessammanslutning, föra registret. skall i medlemsstaternaDetatt
finnas lämpligavidare sanktioner kan tillgripas drivernågonnärsom

förmedlingsverksamhet registrerad eller inte längreutan att vara
uppfyller de i rekommendationen angivna kvalifikationerna. sist-I

fallnämnda skall avregistrering kunna tillgripas. Rekommendationen
intagen bilagaär som

får förutsättasDet de olika krav enligt rekommendationenatt som
kan ställas på förmedlarna bedömts nödvändiga för tillgodoseattsom
det allmänna bästa. Motsatsen skulle innebära kommissionenatt
själv rekommenderat krav inskränker tjänstefriheten på otill-ettsom
låtet sätt.

Aktuella överväganden EUinom

Som redan råder det viss osäkerhetnämnts gårgränsenen om var
mellan tillhandahållande tjänster och etablering hur begreppetsamtav
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kommer EU-kommis-"general good" skall tolkas. Som också nämnts
framtid med "kommunikation" klargörsionen inom en somen snar

begreppen.
försäkring område inom inteFörmedling EU ärär ett somav

finns,enda EU-rättsliga regleringminimiharmoniserat. Den som
finns Romfördraget,de allmänna principer i 1976 årsärutöver som

rekommendation 92/48/EEG.direktiv 77/92/EEG och 1992 års
medlemsstater följer rekommendationen kvarstårEftersom inte alla

tjänstefrihet. harofta vissa hinder för försäkringsförmedlarnas Detta
rådgivandeCommittee, EU-kommissionensföranlett Insurance organ
för underlättaFörsäkringsfrågor, diskutera olika alternativi attatt

Discussion by thegenomförandet tjänstefriheten se paperav
problemet medXV/2054/96. undanröjaCommission Services För att
kommissionenhinder för tjänstefriheten harregistreringskrav som

erforderlig yrkes-möjlig lösning föreslagit det intygatt omsom en
utfärdas enligtfinansiell ställning, skallkunskap, god vandel och som

ytterligaredirektiv, skall jämställas med registrering. Någon1976 års
förutsätterskulle då inte krävas. sådan lösningregistrering En en

föreslogs bli hänskjuten till den arbets-tolkning direktivet. Fråganav
försäkringsdirektivansvarig för tolkning GIDA.ärgrupp som av

dessadetta skrivs inte känt vad blev resultatetDet är när som av
överväganden.

förmedlarens ansvarsförsäk-Nationellt uppställda minimikrav på
tjänstefriheten kommis-ring exempel på hinderär ett annat mot som

berättigadesionen fäst uppmärksamheten på. Vissa krav kan vara
med hänsyn till konsumentskyddet. Vid bedömningen förmed-av om

ansvarsförsäkringhar tillräckligt skydd måste emellertidlaren ett en
förmedlaren har tecknat i enlighet med kraven i sitt hemland be-som

General good-principen berättigar inte till villkor innebäraktas. som
dubblering kravet försäkringsskydd. komma tillFör rättaattaven

med problemet diskuteras för närvarande inom kommissionen en
ändring 1976 års direktiv ändras så regler för ömsesidigtatt ettav ges
erkännande bevis försäkringsskydd. Därmed skulle hinderav om som

i olika nationella krav ansvarsförsäkringen undanröjas.bottnar på
harmonisering behövsNågon då inte heller. kan anmärkasDet att en
lösning kansådan innebära länder med höga krav påatt ansvars-

försäkringen tvingas försäkringar betydligtacceptera ettsom ger.
skydd, vilket inte i konsumentens kanintresse. dessutomDetsämre är

medföra mäklarföretaget väljer etablera sig i land med lågaatt att ett
försäkringen,krav på vilket medför lägre rörelsekostnader för
för därifrånmäklaren, bedriva gränsöverskridande verksamhet tillatt

länder med högre, nationella krav.
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Kommissionen har också diskuterat förslag från införaBIPARett att
"optional single license" Discussion sådan licensse paper. Enen

mäklardirektiv särskild auktori-förutsätter med reglerett nytt om en
sation och registrering för bedrivande gränsöverskridandeav

begäran förmedlaren optional single license,verksamhet på av
minimikrav för ansvarsförsäkring och andra finansiella garantier samt

förharmoniserade regler tillsyn och god vandel. framProcessen att ta
direktiv bedöms för tidsödande föroch kostsamett nytt attsom vara

intressant.

änstefriheten och13.2 FML

Enligt mäklarlagen skall varje försäkringsmäklare registrerad hosvara
Försäkrings-Finansinspektionen och stå under dess tillsyn § FML.3

utformad försäkrings-mäklarlagen med utgångspunkt i svenskaär
mäklares förhållanden. Vid lagens anledningtillkomst saknades att,
beakta utomlands registrerade registreringmäklare. Frågan huruvida
i Sverige krävs för mäklare etablerade i EES-även är ett annatsom
land och vill tillhandahålla sina tjänster i Sverige gräns-som genom
överskridande verksamhet har inte praxis. sådanti Omprövats ett
krav skulle uppställas kan det i strid med Romfördraget. Envara
myndighet eller domstol får frågan till bedömning måste tolkasom

krav på registrering i belysning RomfördragetsFML:s reglerav om
tjänstefrihet och rekommendation1992 års med bl.a. krav på hem-
landsregistrering.

EU-kommissionen har januarigenom skrivelse den 24 1996en
från GD införXV eventuell rättslig procedur Sverige, begärtmoten

Sverige skall kommentera huruvida det registreringskravetsvenskaatt
med Romfördraget.EG-rätten Sverige har i sittöverensstämmer

den 9 maj 1996 anfört rättsläget oklart det gällerär närattsvar
registreringskravets tillämplighet mäklarföretag etableradeärsom
i land och saknar etablering, filial eller iett annat agentursom
Sverige. Frågan har i maj överlämnats till denna utredning för1996
behandling.
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överväganden förslagoch13.3

etablerat iförsäkringsförmedlarföretag,Mitt förslag: Ett ett
stadigvarande bosattland inom eller fysiskEES,annat en person,

förhemlandet har registreratsland inom EES, ii attett annat som
försäkringsfönnedling och inte anlitar någotdriva permanentsom

får försäkring häretableringsställe i Sverige, förmedla utan att
skall bl.a.verksamheten påbörjas intygregistrera sig. Innan om

för-för Finansinspektionen. Utländskayrkeserfarenhet företes
hemlandet, hosinte registrerade isäkringsförmedlare är ettsom

yrkessammanslutning, får inteeller godkändbehörigt enorgan
gränsöverskridande verksamhet hit.bedriva

de olika krav kangår påför mitt förslag: InnanSkälen somman
utländske mäklare vill bedrivabör ställas på denoch gräns-som

klart för sig detöverskridande verksamhet i Sverige, bör ha attman
fysiska mäklare mäklarbolag kommersannolikt inte är attutan som

verksamhet. EU-regler finns påintresserade sådan De somvara av
rekommendationendirektivet 77/92/EEG ochområdet,

emellertid enbart sikte fysiska enligt92/48/EEG, påtar personer
gäller den för eller driver denrekommendationen startarsompersoner

definierade verksamheten sig han det rörelseidkaregörvare som egen
krav med stöd ställaseller anställd. De dessa regler kansomsom av

den önskar gränsöverskrida hit kan därför enbart riktaspå motsom
och förfysiska i sig ingen nyhet. Redan skallDetta ärpersoner. nu

EG-direktivet den myndighet eller organisation ienligt utsettssom
respektive medlemsland utfärda intyg beträffande fysiska personers
yrkeserfarenhet. attjämställas medkommaDet detta intyg kanär som
registrering EU-kommissionen. Genom EG-enligt förslagett av

beträffande fysiskarekommendationen vidare möjlighet attges
hemlandsregistrering, ansvarsförsäkring,ställa krav påpersoner

finansiell upplysningsskyldighet beträffande vissa beroen-styrka samt
deomständigheter.

finns det ingetMed hänsyn till hur regelverket inom EU utser
direkt stöd för vilka krav kan ställas andra de utländskaänsom
fysiska mäklare för eller för utländsktantingen räkning ettsom egen
mäklarbolags räkning gränsöverskrida hit. Självfallet börattavser
dock krav ansvarsförsäkring kunna ställaspå registrering och ävenett

mäklarbolagetpå sådant.som
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Hemlandsregistrerade förmedlare

registreringKrav på i Sverige den vill bedriva försäkrings-av som
mäklarverksamhet i Sverige kan, det tillämpas undantag, iutanom
vissa situationer otillåtet hinder tjänstefriheten. Kravutgöra ett mot

innebär registretingsskyldigheten blir dubbel inte godtag-att ärsom
bara. förmedlareEn registrerad i sitt hemland och villärsom som
tillhandahålla tjänster här etablera sig skall alltså inte behövautan att
registrera sig enligt svensk lag. undantag frånEtt reglerna om
registreringsplikt bör därför i lagen. Förmedlaren, mäklar-tas
bolaget eller den fysiske mäklaren, måste däremot visa kravetatt
hemlandsregistrering uppfyllt. utdrag registret, förekom-Ett iär ur
mande fall registret oberoende förmedlare, bör därföröverur ges
till inspektionen i samband med anmälan gränsöverskridandeom
verksamhet nedan.se De hemlandsregistrerade förmedlarna kom-

inte stå under tillsyn i Sverige. får förutsättas tillsynDetatt ärattmer
anordnad i hemlandet. Tillsynsorganen i hemlandet och ivärdlandet
Sverige bör skapa rutiner för utbyte information.av

Innan den gränsöverskridande verksamheten får påbörjas skall en
anmälan till Finansinspektionen. Tillsammans med anmälangöras
skall mäklaren sådant intyg yrkeserfarenhet, lämplighetettge om
vandel och konkursfrihet i och9 10 i 1976 års mäklar-sägs art.som
direktiv 77/92/EEG. yrkeserfarenhetIntyg och konkursfrihetom

de bevis utbildning och konkursfrihet de fysiskamotsvarar om som
ansöker registrering enligt svensk lag skall förete.personer som om

Intyg god vandel torde det utdrag kronofogde-motom svara ur
myndighetens utsökningsregister också skall företes vid ansökansom

registrering enligt FML. kravEtt på de angivna intygen skallattom
företes alltså inte diskriminerande.är

Vidare skall mäklaren förete intyg han har tillfreds-ett attom en
ställande ansvarsförsäkring eller därmed jämförlig säkerhet. EG-
rekommendationen 92/48/EEG innehåller inga bestämmelser om
nivån på eller villkoren för den ansvarsförsäkring förmedlarensom
skall ha. Självfallet kan ansvarsförsäkring försäkringsbeloppmeden
och villkor i övrigt innebär försäkringen inte tillfreds-att ettsom ger
ställande skydd i händelse försäkringsfall inte godtas. kon-För attav
sumentskyddet inte skall bli alltför urholkat måste med stöd av
general good-principen vissa minimikrav på försäkringen kunna stäl-
las. mäklareEn vill tillhandahålla tjänster här skall därför innansom
verksamheten påbörjas förete bevis han har tillfredsstäl-attom en
lande ansvarsförsäkring eller därmed jämförlig säkerhet. Något krav
på full överensstämmelse med de svenska minimikraven för ansvars-
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försäkringen kan däremot inte uppställas sig det gällernärvare an-
svarsbeloppen villkoreneller i övrigt.

får ankomma i det enskilda falletpå FinansinspektionenDet att
bedöma ansvarsförsäkringen eller säkerheten kan godtas ellerom om

komplettering sådan bedömning skallnågon skall krävas. För att en
möjlig krävs information och omfattningengöra artenattvara om av

bör därför haverksamhet skall bedrivas. Inspektionenden som
möjlighet gränsöverskridaren till intyget ansvarsför-krävaatt att om

ellersäkring eller säkerhet bifogar sin årsredovisningsenasteannan
verksamhetsplan utvisar vilken omfattning och verk-artsomen

samheten skall ha.
fårEndast den oberoende försäkringsgivarintressenärsom av

bedriva försäkringsmäklan/erksamhet i Sverige. på oberoendeKravet
och uppställt i konsumentskyddssyfte. flestagrundläggande Deärär

EES-länder har motsvarande krav avsnitt bilagaandra se 8.4 4.samt
Även förutsätterEG-rekommendationen deatt personer som upp-
träder förmedlare försäkring med full frihet välja försäk-attsom av
ringsföretag oberoende försäkringsgivarintressen. Deär av personer

åsyftas huvudsakligen mäklarna ävenärsom men personer som van-
ligtvis eller för just den aktuella förmed-ombudär agenter men som

oberoende förmedlarelingen omfattas.agerar som
ålägger dessaRekommendationen upplysnings-personer en

skyldighet kunden. Alla juridiska eller affärsmässigagentemot
försäkringsföretaganknytningar till något liksom alla aktier hansom

innehar eller sådana företag innehar och skulle kunna in-som som
skränka hans frihet välja försäkringsföretag skall Syftetatt uppges.
med regeln skydda de blivande försäkringstagarnaär att attgenom ge
dem möjlighet kontrollera förmedlare, sig föratt utgeren om en som

tillhandahålla opartiska och objektiva råd, låter sin anknytning tillatt
försäkringsföretag influera försäkringsgivare. Informa-valetett av

tionen skall innan försäkringsavtal har ingåtts.ettges
Enligt rekommendationen förmedlarna också skyl-de friståendeär

till behörigt bestämmer hurdiga medlemsstatenatt uppgeorgan som
affärsverksamhet fördelatunder föregående år har sig på olikahans

försäkringsföretag. sanktion för den händelse informations-Någon
skyldigheten kunden eller tillsynsmyndigheten inte fullgörsgentemot
finns inte.

utländska mäklare registrerade i hemlandetDe kommerärsom
stå under tillsyn löpandeinte Finansinspektionen. Någon årligatt av

affäremarapportering hur fördelat sig därför inte aktuell. denIärav
detmån enligt regleringen i hemlandet uppställs krav på oberoen-ett

de det sak för den myndighet eller organisation därär en som ansvarar
tillsynenför kontrollera huruvida kravet uppfyllt. det iOmatt är
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finnshemlandet register skiljer mellan beroende och oberoen-ett som
de förmedlare skall mäklaren, han påbörjar den gränsöverskridan-när
de verksamheten i Sverige, visa han hemlandsregistreradäratt genom

förete för förmedlare.utdrag registret oberoendeettatt ur
krav oberoende inte uppställs i hemlandet bör för-Om något på

medlaren däremot skyldig tillsammans bevisetmedatt attomvara
han innehar tillfredsställande ansvarsförsäkring och den informa-en

verksamheten han, enligt vad nyligen anförts,tion skallom som som
uppgifttillställa Finansinspektionen också bifoga hur hansen om

affärer fördelat mellan olika försäkringsföretag innan.sig året
Inspektionen får med ledning dessa uppgifter oberoen-prövaav om

kan uppfyllt.dekravet anses
förmedlare i och för sig enligt intyg från behörigtOm en som

i hemlandet har den yrkeserfarenhet erfordras enligtorgan som
mäklardirektivet god vandel och i konkursinteärsamt av men som,
enligt den bedömning inspektionen skall inte hargöra,som en
tillfredsställande ansvarsförsäkring eller inte kan obe-anses vara
roende, skall han inte ha bedriva gränsöverskridande verksam-rätt att

här. bristen hänförlig till försäkringsskyddethet Om skall Finansin-är
spektionen första åtgärd underrätta förmedlaren sinsom en om
bedömning och vari bristen består förelägga förmedlarensamtange

inkomma med intyg kompletterande ansvarsförsäkringatt attom en
med viss angivet innehåll Efterlevshar tecknats. intenärmare
föreläggandet skall inspektionen förbjuda förmedlaren utövaatt
gränsöverskridande verksamhet här.

FinansinspektionenOm bedömer förmedlaren på grundatt av en
alltför kraftig koncentration på eller försäkringsföretagnågot några
inte oberoende, skall inspektionen likaså meddela beslutär ett av
innebörd förmedlaren förbjuds i egenskap försäkringsmäkla-att att av

förmedla försäkring förmedlarenhär. Om då i stället önskarre upp-
träda ombud eller för eller flera försäkringsföretag fåragent ettsom
den frågan bedömas enligt reglerna för utländska försäkringsbolags
gränsöverskridande verksamhet i Sverige.

försäkringsmäklarverksamhetLagen bör också innehållaom en
definition gränsöverskridande verksamhet. definitionEn gräns-av av
överskridande verksamhet bedrivs utländska försäkringsbolagsom av
finns i betänkandet Utredningen lagstiftningenöversynav om av om
utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige SOU 1996:77.
Efter denna definition kan gränsöverskridande verksamhetmönster av
i mäklarlagen definieras verksamhet bedrivs anlitandeutansom som

något etableringsställe i Sverige och med avsiktpermanent attav
förmedla skadeförsäkringsavtal i Sverige belägen risk ellerom en
livförsäkringsavtal med fysisk stadigvarande bosattären person som
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Sverige eller livförsäkringsavtal med juridisk drift-i en person vars
ställe hänföri Sverige avtalet sig till.

Mäklare saknar hemlandsregistreringsom

vissa länder, exempelvis i Danmark, sker ingen registreringI av
försäkringsmäklare 1992 års rekommendation. på regi-Kravettrots
strering uppställt i syfte skydda konsumenternaär att attgenom
registreringen effektivmöjliggör kontroll och sanktioner. tillsynEn

verkställighetoch eventuella sanktioner förutsätter registrering-attav
sker i förmedlarens hemland. rekommendationen 92/48/EEGIen

också registreringen skall ske i hemlandet "sin medlems-attanges
och förmedlarestat" endast registrerade på detta skallär sättatt som

tillåtas och driva verksamhet förmedlare försäkring.att starta avsom
för närvarande oklart det tillåtet för värdlandetDet är utövaär attom
tillsynnågon andra mäklare sådana etablerade i landetöver än ärsom

och det alltsåjskulle möjligt icke existerandeersättaattom vara en
hemlandstillsyn "värdlandstillsyn".av en

angivna oklarheten tillsammans med mäklarrekommendatio-Den
krav på hemlandsregistrering leder till den slutsatsen icke-attnens

hemlandsregistrerade försäkringsförmedlare för närvarande inte kan
tillåtas bedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige. Alterna-att

skulletivet i strid med rekommendationens krav hemlands-attvara
registrering tillåta de icke hemlandsregistrerade mäklarna gräns-att
överskrida hit registrering tillsyn för handen.någon och ärutan att

skulle därmed inte finnas några garantier för mäklarenDet att är
oberoende eller han har ansvarsförsäkring. icke-hemlandsre-Deatt en
gistrerade mäklarna skulle därmed kunna få konkurrensfördelen

övriga mäklare.gentemot
de icke-hemlandsregistreradeMot mäklarnas intresse tjänste-av

står försäkringstagarnasfrihet intresse kvalitetskrav och tillsyn. Iav
intresseavvägning jag konsumentintresset hardenna störstattanser

tyngd. Innan minimihannonisering har skett inom på försäk-EUen
ringsförmedlarområdet bör därför icke-hemlandsregistrerade mäklare

Ävenfå bedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige.inte
konkurrensneutraliteten talar för sådan lösning. Verksamheten av
icke-hemlandsregistrerade förmedlare i Sverige förutsätter därmed att

etablerar sigde här dotterbolag och de registrerart.ex. ett attgenom
enligtsig reglerna i mäklarlagen.

skall tilläggasDet registrering godkänd branschorga-att genom en
nisation kan registrering hos myndighet. det gällerNärersätta en
Danmark det alltså möjligt medlemsskap i denågon tvåär att av
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danska mäklarorganisationerna kan avsaknaden myndig-ersätta av
hetsregistrering. Enligt EG-rekommendationen skall branschorganisa-
tionen ha godkänts medlemsstaten för registrering denattav genom
skall bedömas likvärdig med myndighetsregistrering.som

registreras bara försäkringsmäklarbolagen,lNorge inte de fysiska
mäklarna. Kreditilsynet utfärdar beträffande daglig "ledere" intyg om
yrkeserfarenhet i enlighet med rådsdirektivet 77/92/EEG. Regi-
streringen bolaget i förening med nämnda yrkesintyg börav vara
tillräckligt för norska mäklarföretag skall kunna bedrivaatt gräns-
överskridande verksamhet i Sverige.

Förändringar i förEU:s regler försäkringsförmedlarna såsomär,
tidigare redogjorts för, troligen förestående. lösningarDenära som
här har föreslagits får därför tillfälliga till dess EU:sses som en

reglerna klar.översyn ärav

Uppgzftsskyldighet till Skattemyndigheten

Enligt 3 kap. § tredje stycket15 lagen 1990:325 självdeklarationom
och kontrolluppgifter LSK skall den i Sverige förmedlarsom en
skattepliktig utländsk försäkring lämna vissa uppgifter försäk-om
ringstagaren och försäkringsgivaren till Riksskatteverket. Förmed-
laren skall också vidarebefordra skriftlig förbindelse från denen
utländske försäkringsgivaren årligen lämna kontrolluppgiñ för-att om
säkringens värde medgivande från försäkringstagarensamt ettm.m.
till sådan kontrolluppgift lämnas.att

Enligt 3 kap. 32 b § LSK skall utländska banker, utländska
värdepappersinstitut m.fl. utländska försäkringsbolag driversamt som
gränsöverskridande verksamhet inrätta filial ellerutan att motsvaran-
de etablering här lämna förbindelse årligen lämna antal olikaatt etten
kontrolluppgifter. Förbindelsen skall lämnas till Finansinspektionen
innan verksamheten inleds.

hemlandsregistreradeDe mäklarföretag anmäler gränsöver-som
skridande verksamhet i Sverige bör ha skyldighet lämnaattsamma
uppgifter redogjorts för. Bestämmelserna i kap.3 32 b §som nyss

bör därförLSK vid lämpligt tillfälle utvidgas till omfatta ävenatt
utländska försäkringsmäklarföretag. Förbindelsen lämna deatt upp-
gifter skattelagstiftningen kräver kan lämpligen lämnas tillsom
Finansinspektionen tillsammans med de intyg enligt vadsom som
anförts också skall lämnas innan verksamheten får påbörjas.
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Tillsyn och sanktioner14

Bakgrund14.1

konsumentskyddssynpunkt viktigt inslag i mäklarlagstiftningenEtt ur
varje försäkringsmäklare skall registrerad och stå underär att vara

tillsyn tillsynsmyndigheten på området, tidigare Försäkringsin-av
spektionen och Finansinspektionen 3 §.numera

propositionen försäkringsmäklare framhöllsI inspektionenattom
hade bakgrund bestämmelsen i kap. §19 1 FRLatt mot av om-
inspektionens uppgift förverka sund utveckling försäkrings-att en av
väsendet dels fullgöra de konkreta tillsynsuppgifterna enligt-
mäklarlagen, dels allmän tillsyn mäklarnas verksamhetutöva överen

intentionerså FRL:s uppfylls 1988/89:136prop. 20 Deatt s.
konkreta tillsynsuppgifterna bestå i prövning dels deattangavs en av

ansöker registrering uppfyller lagens krav, dels de redanattsom om
registrerade mäklarna fullgör sina uppgifter enligt mäklarlagen.
Beträffande den allmänna tillsynen i propositionennämns att
inspektionen skall följa mäklarnas verksamhet för bedömaatt om

handlande ideras står överensstämmelse med god sed vid anskaff-
försäkringar.ningen av

Enligt § har inspektionen7 FML inhämta behövligarätt att
uppgifter mäklarnas verksamhet. mäklareEn sålunda skyldigärom

på begäran inspektionen lämna de upplysningar inspektio-att av som
behöver för fullgöra tillsynen. Upplysningarna kan ocksåattnen

inhämtas undersökning hos mäklaren.genom en
En styrning mäklarnas verksamhet sker föreskrifterävenav genom

regeringen eller inspektionen meddelar eller allmänna rådsom genom
beslutade inspektionen. Med stöd bemyndigande i 6 § FMLettav av

regeringenhar i förordningen 1989:854 försäkringsmäklareom
meddelat föreskrifter villkoren för registreringnärmare ochom om
registreringsförfarandet. Förordningen innehåller bl.a. föreskrifter om
vilka krav ställs på mäklarnas ansvarsförsäkring och utbildning.som
Med stöd vidarebemyndiganden i 6 och mäklarförordningen7av

Finansinspektionenhar meddelat kompletterande föreskrifter om
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respektive utbild-ansvarsförsäkring FFFS 1992:36kravet på se
för den verkat försäkringsmäklare utanförningskravet som som

Sverige FFFS 1996:18.se
rekommendationerAllmänna råd sådana allmännautgörs av om

författning hur någon kan eller börtillämpningen som angerav en
hänseende författningssamlingsförordningenhandla i visst se §1ett

Inför ikraftträdandet utfärdade Försäkrings-1976:725. FMLav
råd skilda avseendeninspektionen allmänna i BFFS 1989:24. Dessa

allmännaupphävda och har har till delenstörreär ersatts avnumera
angående god försäkringsmäklarsed FFFS 1995:52. Det kanråd

Finansinspektionen beslutat allmännavidare ocksånämnas att om
tillsyn,råd, gäller för samtliga företag under inspektionens medsom

företagen riktlinjer i etiska frågor för verksam-uppmaning till att anta
för anställdas agerande i situationer där etiska problemheten och de

uppstår FFFS 1995:40.
möjligheter ingripa försäkrings-Tillsynsmyndighetens att mot en

paragrafens demäklare regleras i § första stycke15 FML. I treanges
fall där inspektionen kan återkalla registrering mäklare.olika en som

första mäklarendet kan registreringen återkallas inteFör om
längre uppfyller de krav enligt och gäller för4 5 FMLsom
registrering. innebär för mäklarföretag juridisk preson ellerDet ett

mäklare fysisk det inte får finnasperson något beroendeatten av
försäkringsgivarintressen ansvarsförsäkring föroch skade-att en
ståndsskyldighet skall finnas. företag gäller vidareFör samtligaett att
de fysiska förmedlar för företagetsförsäkringar räkningpersoner som

registrerade mäklare. den enskilde mäklarenFör gäller,är som
förutom formellavissa krav, vidare han har tillfredsställandeatt en
utbildning för den verksamhet han bedriver han i övrigtsamt attsom

Återkallelselämplig försäkringsmäklare. registreringen kanär som av
också ske mäklaren inte uppfyller krav i föreskrifterangettsom som
meddelade regeringen eller Finansinspektionen. Sådana krav harav

framgått det föregående i fråga ansvarsförsäkringangettssom av om
och utbildning.

En registrering mäklare kan för det andra återkallassom om
upplysningar Finansinspektionen begär med stöd 7 § FMLsom av
inte lämnas. tredje återkallelseanledningenDen består underlåten-av
het betala de tillsynsavgifter enligt § för9 FMLatt tas ut attsom
bekosta inspektionens verksamhet.

propositionenI försäkringsmäklare vissa kommentarer tillom gavs
användningen möjligheten återkalla registrering prop.attav en
1988/89:136 41 Föredraganden framhåller bl.a. atts. om en
mäklare inte vidmakthåller sin ansvarsförsäkring detta ovillkorliär gen

anledning till återkallelse det inte torde inträffasamt att atten
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återkallelse sker med hänvisning till utbildningskravet, eftersom detta
krav skall vid registreringen. betonarHan vidareprövas störstatt
praktisk och principiell betydelse torde de situationer ha då frågan om

återkalla registreringen uppkommer därför mäklare inteatt att en upp-
fyller det allmänna kravet på lämplighet. Som exempel på situationer
där återkallelse kan aktualiseras föredraganden fall därnämner
mäklaren förfarit brottsligt och då mäklaren visad inkompe-genom

föranleder skada för uppdragsgivarna försäkringsgivarnaellertens
då haneller vårdslöshet missköter sina sysslor till skada förav

uppdragsgivaren eller försäkringsgivaren. Vidare påpekas i detatt
allmänna lämplighetskravet också ingår iakttaga de särskildaatt reg-

ilerna 10 12 FML medelshantering Som allmän ut-om m.m. en-
gångpunkt för bedömningen uttalar föredraganden det ligger iatt
sakens så allvarlig åtgärd återkallelse bör tillgripasnatur att en som
endast i fall då den bristande lämpligheten klart dokumenterad.är

stället förI återkalla registreringen får inspektionen meddelaatt
varning, det tillräckligt §15 tredje stycke.är Beträffandeom
tillämpningen denna sanktion i propositionen s. 41 attav anges
situationen ibland kan den inspektionen finner anledning tillattvara
kritik mäklarens handlingssätt, det saknas tillräckligt starkatrots attav
skäl för återkalla registreringen. sådana fallI inspektionenatt anges
i stället kunna meddela mäklaren varning. öredragandensFen
kommentar med vad uttalades iöverensstämmer det bakomlig-som
gande betänkandet SOU 1986:55 s.190. praxisI har inspektionen
strikt följt den tolkning följer ordalydelsen.närmast Detsom av
innebär inspektionen varningsinstitutet endast i fallatt använt då skäl

och föri sig funnits för återkalla registreringen.att
Genom lagändringar år 1995 fick försäkringsmäklarna möjlighet

sidoverksamhet till försäkringsmäklarrörelsenatt förmedlasom en
andelar i värdepappersfonder se 1994/95:50, bet. 1994/95:NUprop.
12, SFS 1994:2011. kap.I 1 b lagen3 § 1991:981 värdepap-om
persrörelse regel tillstånd enligt den lagentogs inteatten om

förbehövs registrerad försäkringsmäklare under förutsättning atten
verksamheten drivs enligt vissa angivna villkor. En regi-närmare
strering verksamheten skall i stället ske enligt FML, vilket för-av
anledde vissa ändringar i den lagen. § gjordesI 3 FML hänvisningen
till nämnda bestämmelse i lagen värdepappersrörelse. Med tankeom
på prövningen skall ske enligtatt då detFML gäller de allmänna

Ändringarnakraven skedde ändringar i 5 innebar dels det gjor-att
des klart utbildningen skulle tillfredsställandeatt också förvara nu
avsedda verksamhet, dels särskild ansvarsförsäkring inte be-att en
hövs förmedling sker endast för juridiskom ären person som
försäkringsmäklare. Någon ändring lämplighetskravet till attav
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förmedlare värdepap-lämplighetenuttryckligen även avsomavse
däremot inte.persandelar gjordes

bestämmelserna i kap. §tillägg till 13 § 1 7FMLI attett anges
förmedlingvärdepappersrörelse skall tillämpas på denlagen avom

försäkringsmäklare kan bedriva.värdepappersandelar Ettsom en
för denna del mäklaressundhetskrav gäller därmedallmänt av en

sistnämnda paragraf nämligen grund-verksamhet. I ettanges som
skall bedrivas så allmän-värdepappersrörelseläggande krav attatt

upprätthållsvärdepappersmarknaden ochförtroende förhetens
i övrigtkapitalinsatser inte otillbörligen såenskildas äventyras samt

paragrafens andra stycke antalrörelsen kan sund. I ettatt angesanses
för sunduppföranderegler utmärkande värde-principer och ärsom en

till lagändringen kanpappersrörelse. kommentarenDen göras, att
och utformadcivilrättslig karaktärbestämmelsen i 13 § F ML ärär av

varje enskilt fall får.det uppdrag mäklaren i Demed sikte på som
värdepappersrörelse hänvisningenbestämmelser i lagen som avserom

för rörelsenskaraktär allmänna riktlinjerdäremothar närmast av
uppdrageninte sikte enbart på de enskildabedrivande och utantar

rörelsen i allmänhet.också på
återkallelsedet mäklarlagens reglersagda innebärDet äratt om av

tillämpas också i frågaregistrering och varning skall om enom som
fondandelar. framgåttmäklares verksamhet förmedlare Somsom av

ingripande från tillsynsmyndighetens sida skeskall prövningen om
bakgrund krav och förutsättningar utformade någotärmot somav
för försäkringsmäklarverksamheten respektive värdepappersrö-olika

följer återkallelse registreringrelsen. regleringenAv att en somen av
registreringen i frågaförsäkringsmäklare drar med sig ävenatt om

det möjligtvärdepappersrörelsen faller. Däremot attsynes vara
förmedlingen fondandelaråterkalla registreringen enbart vad avavser

tillståndet mäklare berörs.utan att som
direktiven pekas förutsättningarna i viss mån olikapåI äratt när

tillsynen huvudverksamheten förmedlaredet gäller som avav
avseende förmedling andelar iförsäkringar och verksamheten av

bland allmäntvärdepappersfonder. den gällerFör annat ettsenare
anledningkrav sundhet i rörelsen. finns enligt direktivenpå Det att

för olikautforma de allmänna kraven på mäklarna på likartat sättett
verksamheter. Enligt direktiven har det vidare i den praktiska

inte hartillämpningen visat sig brist inspektionenatt sammavara en
mäklarföretag de enskildamöjligheter till ingripande mot ett motsom

mäklarna arbetar inom företaget. bör därför enligt direktivenDetsom
förundersökas grunderna avregistrering och varning bör ändras.om
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Tillsynsmyndighetens14.2 verksamhet

Tillsynen försäkringsmäklarna uppdelad flerapå enheter inomärav
Finansinspektionen. Den operativa tillsynen, dvs. platsundersökningar

sköts enhet medan tillståndsfrågor skötsm.m., av en av en annan
enhet. Försäkringsfrågor med anknytning till enskilda konsumenter
handhas ytterligare enhet.av en

år bedrevsFöre 1994 tillsynen försäkringsmäklarna i alltav
väsentligt prövning registreringsansökningar. Under årgenom av

gjordes1994 inspektioner, flertalet13 i fråga mäklarföretagom som
anmälts till myndigheten för missförhållanden. Inspektionerna re-
sulterade i beslut avregistrering, fyra varningar ochett om en
själwald avregistrering. Under år 1995 genomfördes inspektioner21
avseende såväl problemföretag andra. Undersökningarna leddesom
till beslut avregistrering, fyra varningar och självvaldaett treom av-
registreringar. Av de undersökta21 mäklarföretagen finns i dag nio

längreinte kvar marknaden.på Under år gjordes fyra1996 platsun-
dersökningar. harDet Finansinspektionen på grunduppgetts att av
begränsade sannolikt inte kommer någon mäklar-att göraresurser
undersökning under 1997, såvida inte någon särskild anledning för
det uppkommer.

Vid sidan platsundersökningar förfrågningar tillgörs ävenav
mäklarföretag på grund anmälningar. Under åren 1995-96 gjordesav
cirka 25 sådana undersökningar. Ungefär hälften dessa avsågav
klagomål beträffande inte varit registrerade mäk-personer som som
lare.

de fall där inspektionenI beslutat avregistrering har skäletsex om
varit i fall klientmedel i rörelse, i två fallett att använts attegen
oberoendekravet inte uppfyllts, i fall personlig konkurs inträffatett att

falli två begärda uppgifter inte lämnats till inspektionen.samt att
de tio fallI där varning meddelats har orsaken varit i fallett att

klientmedel i rörelse, i fall förmedlinganvänts attegen sex av
försäkringar skett ombud giltiga ansvarsförsäkringarutan attgenom
funnits, i två fall förmedling skett försäkringar inteatt av som
omfattats registreringen i fall mäklaren visat sigsamt ett attav

förolämplig sin uppgift.
Under år har det till inspektionen kommit skriftliga40senare ca

klagomål varje år. Klagomålen har i huvudsak kommit från konkurre-
försäkringsmäklarerande eller fältmän försäkringsbolag.i De

vanligaste klagomålen har gällt påståenden mäklarföretagatt ettom
låtit ombud självständigt förhållandei till kundernaett eller attagera
företag inte varit registrerade försäkringsmäklare bedrivitsom
förmedlingsverksamhet.
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direkt tillvänder sigförsäkringskunderovanligttämligenDet attär
femuppgift sker det imäklare. Enligtmed klagomålinspektionen mot

stället oftaienskilda konsumenterkanåret. Tilläggastio fall attom—
med frågor ochförsäkringsbyråtillvänder sig Konsumenternas

verksamhet.försäkringsmäklarnasrörandeklagomål

vissTillsynsreglerna i14.3 annan

lagstiftning

Försäkringsrörelselagen14.3.1

sundhetskravallmäntverksamhet gällerförsäkringsbolagensFör ett
Finansinspektionen skallkap. §bestämmelsen i 19 l FRL attgenom

Bestämmelsenförsäkringsväsendet.sund utvecklingförverka aven
tillkomsten FRLlag vidsundhetsprincip infördes is.k.denna avom

fast detbehövligt slåansågsBakgrunden det att1982. attår attvar
gälldeockså vidkoncessionsprövningengällde vidsundhetskrav som

särskild betydelse meddetta haderörelsenbedrivandet samt att enav
missförhållandeningripamöjlighetertill inspektionenshänsyn motatt

koncessionsprövningen gällerVad gällerprop.1981/82:18O s.310.
bl.a.förutsättningkoncession underskall beviljaregeringen attatt

uppfylla kraven påkommaverksamheten kanplaneradeden attantas
lydelse SFSförsäkringsverksamhet 2 kap. 3 § FRL,sund senasteen

för koncessionparagraf gäller ocksåEnligt1996:753. ettsamma
kvalificerathar s.k.beträffandelämplighetskrav ettpersoner som

skall ingå i styrelsenförsäkringsbolaget ochiinnehav personer som
ställföreträdare.direktör eller dennesverkställandeeller vara

tillsynsmyndighetensfinns bestämmelser§19 kap. l l FRLI om
försäkringsbolag.med sanktionsmedel ingripamöjligheter mot ettatt

beslutmeddela erinringar. Ettlindrigaste åtgärdenDen är att om
frågaöverklagas. Om deti erinran kankritik ärutmynnar omensom

missförhållanden skall inspektio-anmärkningar ellerallvarligamera
rättelse. Blandstyrelse vidta deförelägga bolaget eller dess attnen

frånavvikelseförutsättningar i lagen kan F RLnämns nämnassom
skuldtäckningssyste-brister ieller vissa andra lagar, angivnanärmare

verkställande direktörkonstateranden styrelseledamot ellerattmet,
övrigt finnsuppfyller förut nämnda lämplighetskrav detinte attsamt

försäkringsbolagets verksamhet. Omallvarliga anmärkningar mot ett
inteföreläggande inte efterföljs och det anmärkta förhållandet har

inspektionen anmäla det till regeringen.undanröjts på skallsättannat
försäk-Regeringen kan förklara koncession förverkad bl.a.en om
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ringsbolaget inte längre uppfyller kraven för koncession eller om
bolaget allvarligt åsidosätter gällande förbestämmelser verksamheten.

örsäkringsutredningenF har i sitt slutbetänkande SOU 1995:87
föreslagit i portalparagraf i kap. § uppställsFRL 1 2aatt etten ny

på försäkringsveksamhetkrav skall bedrivas på sådantatt sättett att
fullgörandet ingångna avtal och den i övrigt kantryggas attav anses
sund. Som följd härav föreslår utredningen vidare bestämmel-atten

i kap.19 § ändras så regelnll sundhetsbevakningatt ersättssen om
med regel inspektionens uppgift till verksamheten iatt att etten om se
bolag drivs i enlighet med de bestämmelser gäller för verksam-som
heten se kap. § lagförslaget.19 l

1991:98114.3.2 Lagen värdepappersrörelseom

lagensSedan tillkomst har sundhetsprincipen kommit till uttryck i
lagen på olika allmäntEtt villkor for tillstånd driva värdepap-sätt. att
persrörelse enligt kap. §2 l den planerade verksamheten kanär att

komma uppfylla kraven på sund värdepappersrörelse.antas seatt en
nedan. När det gäller Finansinspektionens tillsyn i 6 kap. §4anges

inspektionen vid sin tillsyn skall till sund utvecklingatt attse en av
värdepappersmarknaden främjas.

Enligt l kap. § lagen värdepappersrörelse7 gäller också sedanom
lagens tillkomst allmänt krav värdepappersrörelse skallett att
bedrivas så allmänhetens förtroende för värdepappersmarknadenatt
upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras

i övrigt så rörelsen kan sund. samband med isamt I denatt attanses
svenska lagstiftningen införlivades bl.a. EG-direktivet 93/22/EEG om
investeringstjänster inom värdepappersområdet gjordes ett nyttgenom
andra stycke tillägg antal principer utmärkande förett ett ärom som

sund värdepappersrörelse och i allt väsentligt denrören som
utåtriktade verksamheten SFS 1994:2015, 1994/95250. Enligtprop.
principerna, har hämtats från investeringsdirektivet artikel 1 l,som
åligger det värdepappersinstitut i sin verksamhet handla påett att ett
ärligt och rättvist handla med erforderlig skicklighet,sätt, att omsorg
och skyndsamhet, inneha och effektivt använda sådanaatt resurser
och rutiner behövs för skallrörelsen kunna bedrivas påatt ettsom
riktigt från sina kunder inhämta uppgifter derassätt, ekonomis-att om

situation,ka erfarenhet värdepappersmarknaden och syftet med deav
tjänster de efterfrågar, vid sina kontakter med kunder lämnaatt
tillräcklig information sådana omständigheter väsentligaärom som
i sammanhanget, undvika intressekonflikter och, sådanaatt om
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följaoch i övrigträttvist,behandlastill kundernainträffar, attattse
gäller för verksamheten.regleralla som

medlemslandskall varjeartikel 10investeringsdirektivetEnligt
värdepappersföretagen vid varjesundhetsregler vilkavidare upprätta

pådärefter antal krav vadfölja. direktivettidpunkt har I ettatt anges
förvaltnings- ochsundagällerskall innebära. Kravendessa regler

rörelsen skallåtgärder för hurredovisningsförfaranden andrasamt
värdepappersrörelselagen§tredje stycke i 1 kap. 7ordnas. I ett nytt

från regeringen,delegationefterFinansinspektionen,bemyndigas att
värdepappersinstitut skallvadföreskrifterutfärda ettnärmare om

till lagändringenmotivenförsta stycken.paragrafens två Ienligtiaktta
de i artikel iuppfylla 10också ingårbemyndigandeti attattanges

prop.1994/95:50sundhetsreglemainvesteringsdirektivet upptagna
343s.

värdepappersrörelse,§ lagenändringar i kap. 12Genom somom
bestämmelserinfördesjuli 1996 SFS 1996:752,i kraft denträdde 1

värdepap-ikompetens förerforderligbl.a. krav på ettpersonerom
persbolags ledning.

sida kanfrån inspektionenssanktionsmöjligheternagällerVad
beslutverkställighetförbjudatill börjanmyndigheten ett somaven

verksamhet. Harreglerar dessbestämmelsestrider mot somen
värdepappers-inspektionen föreläggaverkställts fårbeslutet redan

kap. §. Vidare gällerdet möjligt 6 7rättelse,institutet ärgöraatt om
överträdaskall återkallas institutettillstånd attatt ett genomom -

stöd lagen ellerföreskrift meddelats med påellerlagen avsomen
verksamhetsig olämpligt sådanvisar utövasätt attannat som-

sådan rörelseeller institutet inte drivertillståndet som avsesavser om
får inspektionentillräckligt imed tillståndet. Om det bedöms som

varning kap.tillståndet meddela 6fall i stället för återkalladessa att
för inspektio-infördes möjlighetVid års lagändringar9 §. 1996 en

tillstånd, någon iåterkalla värdepappersbolagsatt ett personomnen
lämplighetskravenuppfyller de samtidigt infördaledningen inte

Återkallelse gått efter detfår dock först sedan viss tid§. ske6 kap. 9
ingår i styrelsenbeslutat anmärka påinspektionen attattatt personen

ändring inte skett.verkställande direktör och någoneller är
sanktionsreglema i bankrörelselagen 1987:617, iTillsyns- och

kreditmarknadsbolag och i de lagarlagen 1992: 1610 somom
övriga institut på det finansiella området i allt väsentligtreglerar är

värdepappersrörelse.utformade på i lagen Detsättsamma som om
dir.kan tilläggas Banklagskommittéen Fi 1995:09, 1995:86 haratt

gällertill uppgift bl.a. de tillsynsregler förgöra översynatt en av som
instituten det finansiella området inklusive försäkringsbolagen.på En-
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behandla reglernakommittén dock intevad jag inhämtatligt attavser
försäkringsmäklare.for

Överväganden och förslag14.4

tillsynsverksamhetFinansinspektionens

for Finansinspektionensallmän riktlinjeMitt förslag: Som en
till sundinspektionen skalltillsynsverksamhet attatt enseanges

forsäkringsmäklarverksamhet främjas.utveckling av

i dag i Fi-ingår det redanSomfor mitt förslag:Skälen nämnts
allmän tillsyntillsynsuppgifternansinspektionens överatt genom en

utvecklingfor sundforsäkringsmäklarverksamheten verka en
finnsuttrycklig regel dettaavsnitt Någonområdet se 14.1. om

idet följa reglerna F RL.emellertid inte i mäklarlagen utan anses av
handlingsre-Sundhetsregeln i har formellt utformatsFRL som en

tillsynsobjek-för regeln ligger emellertid ocksågel inspektionen. I att
iaktta krav sundhet i rörelsen.i sin verksamhet skall ettten

preciserad ochsundhet inteInnebörden begreppet är närmare ärav
för alla given. måste uppenbarligenheller gång Begreppetinte en

forsäkringsområdet. kantill utvecklingen Kravet ses somanpassas
regel hur försäkringsbolagens verksamhet skallövergripande omen

bolaget.i första hand sikte sundheten i det enskildadrivas. Det tar
Sundhetskravet verksamhet och främstgäller därvid bolagets hela tar

lämplighetskrav.sikte på efterlevnaden bestämda regler och Detav
principer,också sikte iakttagandet de allmänna närmasttar av

försäkrings-soliditets- och skälighetsprinciperna, tillämpas påsom
verksamheten.

utifrån bestämda slutsatsergår inte tillsynspraxis dra någraDet att
utsträckning ingripandena tillsynsmyndigheteni vilken avom

for ingripandenmotiverats det allmänna sundhetskravet. Utrymmetav
karaktärinte har samband med lagstiñningens grundläggande avsom

skyddslagstifining for försäkringstagarna dock begränsat. Fråganär
ingripande under åberopande sundhetskravet har under senareavom

i domstol vid tillfälle. det aktuella fallet fanntid Rege-Iprövats ett
forsäkringsbolagsringsrätten underlåtenhet på lånräntaatt ett att ta ut

lånefor-anställda särskilt kringgååt samt att ettgenom arrangemang
budsregeln i inte grund för ingripande med åberopandeFRL gav av

RÅsundhetsregeln ref.1990 106.
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Sundhetsregeln innebär den berörda bevakningenutöver nu av-
enskilda försäkringsföretag också skyldighet för tillsynsmyndig-en-
heten vaka försäkringsområdet totalt Finansinspektionenöveratt sett.
skall således föreskrifter och allmänna råd uttryck för vadgenom ge

enligt inspektionen riktig tillämpning lagstiftningen påärsom en av
området. Inspektionen skall dessutom uppmärksamma statsmakterna

sådana inslag i utvecklingen enligt inspektionens meningsom
kräver åtgärder i form lagstiftning eller andra ingripanden frånav
statsmakternas sida.

försäkringsmäklarnas verksamhet förmedlare fondan-För som av
delar gäller hänvisning till lagen värdepappersrörelsegenom en om

lagfäst krav sundhet i rörelsen. Innebörden sundhetskravetett av
i värdepappersrörelselagen har framgått det föregående någotsom av

förarbetena.kommenterats i Någon anledning ändra vadatt som
Ävengäller i detta avseende finns enligt min mening inte. för mäk-

larnas huvudverksamhet förmedlare försäkring och därmedsom av
sammanhängande uppgifter bör sundhetskravet komma till direkt
uttryck i lagen. utformasKravet bör dels rörelseregel för mäk-som en
larbolagen, dels registreringskrav. Rörelseregeln bör läinpli-ettsom

formuleras så verksamhet enligt lagen skall drivas påatt ettgen
sådant allmänhetens förtroende för verksamheten upprätthållssätt att
och i övrigt så verksamheten kan sund. Redan i sambandatt anses
med inspektionen företag skall beviljas registreringatt prövar ettom

försäkringsmäklare bör inspektionen bedömninggörasom en av om
företaget kan komma uppfylla kravet sundhet ipå rörelsen.antas att

registreringsbestämmelsernaI bör därför förutsättning förattanges en
registrering den planerade rörelsen kan kommaär att antas att upp-
fylla kraven på sundhet i rörelsen.

sundhetskravet liggerI inte bara försäkringsmäklaren skall följaatt
de formella regler och föreskrifter gäller för verksamheten. lsom
kravet ligger också mäklaren alltid har tillvarata kundens bästaatt att
och inte låta sina rekommendationer till kundernaatt styras av egna
eller andras intressen. mäklarbolagEtt inte följer denna grundre-som
gel- och sålunda inte det förtroende allmänhetenmotsvararsom som
förutsätts kunna ha till mäklarverksamheten bör självfallet kunna-
avregistreras nedan.se sundhetskravet liggerI också det skallatt
finnas tillräcklig kompetent ledning för verksamheten och atten
verksamheten organiseras på högt ställda kravsättett gör attsom
ordning och allmän tillförlitlighet uppfylls.

Det sagda kan sammanfattas så sundhetskravet främstatt tarnu
sikte syftetpå med regleringen mäklarverksamheten. innebärDettaav

viss avgränsning inspektionens möjligheter ingripaatt mot etten av
mäklarbolag. Sundhetsregeln får i övrigt reservregelses som en som



Tillsyn och sanktioner 1991997:79SOU

mäklarbolag skulleundantagsfall,tillgripas i utövakan t.ex. ettom
främjaavseende kani någotverksamhet påsin sättett ansessom

verksamhet.brottslig
Finansinspektionens tillsyns-regler i mäklarlagendeI styrsom

lagenvad gäller enligtefterverksamhet bör vidare mönster somav-
vid sin tillsyn börinspektionenvärdepappersrörelse att seangesom -

främjas.mäklarverksamheten Detsund utvecklingtill att en av
mäklarföretagvarjeskall vakainnebär inspektionen över attatt

Eftersom försäk-för rörelsen.sundhetskrav gälleruppfyller det som
alltid skall ske ifortsättningen föreslåsringsmäklarverksamhet i

underförsäkringsmäklarealla enskildaaktiebolagsform, kommer
avsnitt 5.2.2.särskilt sedettainspektionens tillsyn attutan anges
möjlighetinte harinspektionensig dock självt attDet säger att

för-mäklaresvarje enskildfortlöpande vaka sätt utövaattöver
får in-anlitar flera mäklareföretagmedlingsverksamheten. I som

bolagsledningeninrikta sig tillväsentligen påspektionen att attse
kravet på sundhetuppfyllerverksamheten så den totaltdriver att sett

inspektionensfårgäller de enskilda mäklarnarörelsen. det över-Näri
samband medskall ske iprövningvakning koncentreras till den som

Inspektionen bör dessutomansöker registrering.mäklareatt omen
direktingripa med sanktioneri fortsättningen kunna motäven en
granskningvidfysisk mäklare det i tillsynsverksamheten avenom -

framkommerföretag anmälan från kund ellereller påett annanen -
olämpligt.försäkringsmäklare uppträderbevis på att en

tillsynsregeln följerföreslagnaden för FinansinpektionenAv som
och vidutvecklingensjälvfallet också allmänt vakaframgått överatt

utvecklingenråd påverkaföreskrifter och allmännabehov genom
lagstiftningsåtgärder dåstatsmakterna påuppmärksammasamt att

påkallade.sådana är

Sanktionsbestämmelser

och varningtill avregistreringMöjligheternaförslag:Mitt
lagen införs dess-ändrade förutsättningar.behålls med något I

dels förbjudaför Finansinspektionenmöjlighet attutom en
eller ibeslut fattats styrelsenverkställighet stämmanavav som

vidta rättelse.dels förelägga mäklarbolagetmäklarbolag, attett

Tillsynsmyndighetens kontroll ochför mitt förslag:Skälen över-
i huvudsakförsäkringsmäklarnas verksamhet sker påvakning av

Fi-medel används andra delaroch medsätt som avsamma samma
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nansinpektionens tillsynsområde. Det innebär prövning sker iatt en
samband med beviljande ansökningar registrering. I denav om
löpande tillsynen sker kontrollen inhämtande uppgifter ochgenom av
redovisningar från mäklarna platsundersökningar, såvälsamt genom
rutinmässiga föranledda särskilda händelser. Speciellt försom av
försäkringsmäklama den prövning sker de fysiskaär som av personer

ansöker registrering.som om
§I 7 FML försäkringsmäklare skyldig lämna deatt är attanges en

upplysningar verksamheten inspektionen sig behövaom som anser
för fullgöra tillsynen. Jag det inte finns skäl komplette-att att attanser

eller ändra desnna bestämmelse fortsättningeni kommer attra som
försäkringsmäklarbolagen.avse

det föregåendeAv har framgått Finansinspektionen kan ingripaatt
försäkringsmäklare med återkallelse registreringen,mot en en av om

registreringskraven inte uppfyllda, begärda upplysningar inteär om
lämnas tillsynsavgiflerna inte betalas. Ett andra sanktions-samt om
medel varning. Enligt ordalydelsen får inspektionenär meddela
varning stället för återkalla registreringen". harDetta i denatt
praktiska tillämpningen innebära varning inte kan medde-ansetts att
las det förelegat förutsättningar för återkalla registreringen.utan att att
Den angivna ordningen har förebilder i lagstiftning, lagent.ex.annan

värdepappersrörelse.om
Enligt min mening det från praktisk tillsynssynpunktär mera

ändamålsenligt bygger sanktionsreglerna på det sättet,om man upp
återkallelse registreringen förbehålls fall däratt registreringskravenav

inte längre uppfylls och där upplysningsplikten eller avgiftsbetalning-
inte fullgörs. Varningsinstitutet får därmed användas vid mindreen

allvarliga missförhållanden, dvs. i sådana fall där det inte finns till-
räckligt starka motiv för återkalla registreringen där det ändåatt men

nödvändigt för inspektionenär Om mäklare inte låteratt reagera. en
sig påverkas upprepade varningar bör detta med hänvisning tillav
sundhets- eller lämplighetskravet kunna leda till återkallelse av
registreringen. deFör allra lindrigaste förseelserna bör inspektionen
kunna nöja sig med påpekanden under hand formellanågrautan att
beslut meddelas.

Om mäklarbolag eller försäkringsmäklareett inte längreen
uppfyller kraven för registrering skall registreringen för mäklaren
återkallas. Om den bristande uppfyllelsen registreringskravenav
består i någon i bolagets ledning inte uppfyller lämplighetskravetatt
skall återkallelsen föregås beslut inspektionen anmärkaett attav av

förhållandet.på Registreringen bör vidare kunna återkallas be-om
gärda upplysningar inte lämnas, den årliga avgiften inte betalasom
och sidoverksamhet fondförmedling eller sidoverksamhetom annan-
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enligt §- bedrivs17 tillstånd eller i strid med de förutsättningarutan
Ävengäller. i dessa fall bör huvudregel registreringensom som

emellertidåterkallas. kan finnas fall där återkallelseDet en av
särskilda skäl bör avvaktas. dessa fall bör därför möjlighetenI till
återkallelse fakultativ. gäller mäklaren bolagDetsamma ettvara om -

fysikereller inte längre förmedlar försäkring eller det igören en--
ringa omfattning.dast dessa fall kan det mäklaren inte kanI antas att

upprätthålla tillräcklig kompetens på området.en
Inspektionen bör kunna förordna beslut återkallelseatt ett om

gäller omedelbart. huvudregel börSom detta ske beslutet grundasom
på registreringskraven inte längre uppfyllda. övrigt fårIatt är en
bedömning ske från fall till fall vilket lämpligast. Avärav som

till försäkringskundernahänsyn bör mäklaren beslutettrots om
återkallelse kunna vidta sådana avslutande åtgärder behövs försom

skydda kundens intressen, vidarebefordran premier,att t.ex. av
försäkringsbrev etc.

Finansinspektionen bör vidare ha möjlighet på tidigtatt etten
stadium ingripa felaktiga beslut fattats styrelsen ellermot som av

i mäklarbolag. Som exempel kanstämman ett nämnas stämmanatt
fattar beslut verksamheten i bolaget fortsättaskall ak-att trots attom
tiekapitalet helt eller delvis förbrukat. Efter från vadär mönster som
gäller enligt bland lagen värdepappersrörelse kap.76 §annat om

därförbör regel enligt vilken inspektionen får förbjuda verk-tas en
ställighet fattasbeslut mäklarbolaget beslutet striderav som av om

mäklarlagen eller någon författning reglerar dessmot annan som
verksamhet eller bolagsordningen. Om beslutet redan harmot
verkställts får inspektionen förelägga mäklarbolaget vidta rättelseatt

det möjligt.ärom -
Finansinspektionens förelägganden och beslut kunnabör förenas

med vite. Närmare regler viten finns i lagen 1985:206 viten.om om
Enligt 16 § skallFML Finansinspektionen förelägga den som

försäkringsmäklarverksamhet registrerad för-utövar utan att vara som
säkringsmäklare vid vite upphöra med verksamheten. Med vissatt
redaktionell ändring med anledning de ändringar jag harav som
föreslagit i det föregående rörande lagens tillämpningsområde bör
möjligheten förbjuda verksamhet kvar. Bestämmelsen böratt vara

kompletterasdessutom med möjlighet för inspektionen före-atten
lägga den driver verksamhet kan omfattadantassom som vara av
lagen till inspektionen vid vite lämna deatt äventyr av upp-- -
lysningar verksamheten behövs för inspektionen skallattom som
kunna ställning i frågan verksamheten skall förbjudas.ta om
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Ikraftträdande och15

Övergångsfrågor

förknippade medMed tanke på bland de problem ärannat som
ansvarsförsäkring det angeläget de reglerna kanmäklarnas är att nya

för ansvarsförsäk-i kraft så möjligt. Förnyelsedatumträda snart som
ikraftträdandenormalt den april varje år. denringen 1 Ettär av nya

den julibedöms dock inte kunna ske förrän tidigast 1998. Detlagen 1
emellertid inget hindrar reglerna för ansvarsförsäkringen,är attsom

finns i förordningen, ändras dessförinnan.som
föreslagnahuvudsakligen det gäller de i kapitel 5Det är när

aktiebolagsform, visst aktiekapital ochändringarna vad kravavser
finnsverksamhetsplan övergångsregler behövs. Därutöver ettsom

särskilt tillstånd förövergångsregler det gäller kravet påbehov närav
sidoverksamhet skall drivas i mäklarbolaget det gällernärsamtsom

uppdelning registreringen efter försäkringsklasser.den nya av

aktiebolagsformKravet på m.m.

all mäklarverksamhet här i landet drivs redan i aktiebolags-Nästan
form. fåtal handelsbolag, kommanditbolag och enskildaEtt nä-
ringsidkare fmns dock. aktiebolagsform innebär dessaKravet på att

föramåste verksamheten till aktiebolag ellerantingen över ett upp-
med verksamheten. omorganisation eller avvecklinghöra En en av

verksamheten bör skett vid årha utgången 1999. Desenast av
enskilda näringsidkarehandels- och kommanditbolag desamt som

den december har ansökt registrering förinte 31 1999senast ettom
aktiebolag skall avregistreras. gäller såväl de juridiskaDet personer-

handels- och kommanditbolagen, de fysiska personer somna, som
anmält de förmedla förinte kommer försäkring något mäklar-att att

aktiebolags räkning.
förslagetdet gäller krav förhöjt aktiekapital skall förstNär om

de övergångsregler gäller enligt den gjorda ändringen inoteras som
kap. 3 § aktiebolagslagen1 1975:1385 se SFS 1994:802 trättsom

krafti den januari Lagändringen innebär aktiebolag skall1 1995. att
aktiekapital tillha uppgår minst 100.000 kr i privata aktie-ett som
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bolag och till minst kr i publika aktiebolag. Enligt500.000 över-
gångsbestämmelserna till denna lagändring skall bolag, regi-ett vars

aktiekapital intestrerade uppgår till 100.000 kr vid utgången årav
och for vilket beslut ökning aktiekapitalet till1997 minstom av

kr inte har anmälts for registrering fore denna tidpunkt,100.000
avföras aktiebolagsregistret upplöst,och därmed såvida inteur vara
bolaget har i likvidation eller försatts i konkurs dessförinnan.trätt

innebär de aktiebolag forsäkringsmäklarverk-Detta bedriveratt som
ochsamhet inte vid utgången år 1997 uppfyller nämndasom av nyss

krav aktiekapital automatiskt också skall strykas for-ur
säkringsmäklarregistret.

Enligt mitt förslag skall aktiekapitalet uppgå till minst 200.000 kr
i de aktiebolag bedriver forsäkringsmäklarverksamhet. Desom
mäklarbolag inte vid till Finansin-utgången år 1999senastsom av
spektionen har utdrag aktiebolagsregistret visargett ett attur som
aktiekapitalet uppgår till minst detta belopp skall avregistreras.

i registreringsbestämmelsernaKravet mäklarbolagens verk-att
samhet skall finnas beskriven i verksamhetsplan syftar till delsatten

inspektionen säkrare underlag vid prövningen registrerings-ettge av
ansökan, dels underlätta inspektionens tillsyn. Möjlighetenatt att
uppnå sistnämnda syfte skulle till delar förlorad krav intestora om
ställs redan inregistrerade mäklarbolag skall verk-ävenatt ge en
samhetsplan. I övergångsbestämmelserna därförbör dessaattanges
bolag skall verksamhetsplan till inspektionen inom må-ge en sex
nader från ikraftträdandet. sådanOm plan inte inom denen ges
föreskrivna tiden skall inspektionen förelägga bolaget ifråga att ge
planen vid avregistrering kan komma ske.äventyr att attannars

Bestämmelserna krav på lämplighet for dem ingår iom som
ledningen for mäklarföretag krav på tillräckligtett samt att ettom
antal registrerade fysiska mäklare skall ingå i mäklarbolagets styrelse
kräver inga särskilda övergångsregler. inspektionenOm vid en
granskning verksamhetsplanen eller uppmärksammarannat sättav

mäklarbolagets ledning inte uppfyller nämnda krav böratt nyss
inspektionen fatta beslut anmärka på ledningenatt samt attom
bestämma inom vilken tid rättelse skall ske. rättelse inteOm sker
inom angiven tid skall inspektionen fatta beslut avregistrering.om

Sidoverksamhet

För sidoverksamhet skall få drivas i mäklarrörelsenatt skall i
fortsättningen krävas särskilt tillstånd Finansinspektionen. denett Iav
nuvarande mäklarlagen finns inga begränsningar i möjligheten att
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framgår det intesidoverksamhet. den enkät gjortsdriva Av ärattsom
sidoverksamhet förekommer. ordningen medovanligt Denatt nya

förutsätter övergångstid inom vilkenpå särskilt tillstånd visskrav en
för sidoverk-mäklarföretagen antingen skall ansöka tillståndom

tid bör till månadersamheten eller avveckla den. Denna sättas sex
företagikraftträdandet, dvs. till utgången år 1998.från Ett somav

sidoverksamhet tillstånd skalldenna tidpunkt driverefter utan
skall framgå sidoverk-avregistreras. bolagets verksamhetsplanAv om

förekommer.samhet

Registreringsfrågor

för försäkringsmäklarverksamhet skall i fortsättningenRegistreringen
Iivförsäkringsrörelsetill den indelning i skade- respektiveknyta an

försäkringsrörelselagen FRL.finns i kap. och 3 b §§2 3 asom
för förmedlingfortsättningen kunna registrerasMäklarbolagen skall i

eller för alla slaglivförsäkring, enbart skadeförsäkringenbart avav
fysiska mäklarnaförsäkring enligt nyssnämnda indelning medan de

för för-huvdregel skall kunna registrerasfortsättningen endasti som
nuvarande regi-antingen liv- eller skadeförsäkring.medling Denav

utifrån indelningen i och skadeförsäkring upphörstreringen person-
Övergångsvis befintliga registreringardärmed. bör detta lösas så att

definitionpersonförsäkring gälla för livförsäkring enligt denför anses
i kap. b § för klasserna och enligt 2 kap.finns 2 3 FRL 1 2samtsom

befintliga för skadeförsäkrings-§ lag medan registreringar3 a samma
enligt denrörelse gälla för förmedling skadeförsäkringanses av

finns i kap. med undantag for klassernadefinition 2 3 § FRLsom a
och1

slagfysiska registrerade för allamäklare blivitDe avsom
fortsättningen registrerade för förmedlingförsäkring kan iäven vara

nyregistreringar för alla slagbåde liv- och skadeförsäkring. Någraav
mäklarna,försäkring skall dock, det gäller de fysiskanär somav

huvudregel inte kunna ske.
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Kostnadsfrågor16 m.m.

Utredningsuppdraget har gällt föreslå ändringar i försäkrings-att
mäklarlagen för mäklarverksamhetensund utvecklingatt trygga en av
och förstärka skyddet för de försäkringstagare anlitar för-att som
säkringsmäklare. given utgångspunkt i utredningsdirektivenEn är att

skall behållas och den offentligalagen tillsynen Finansin-att genom
spektionen skall finnas kvar. viktigt inslag uppdraget har sålundaEtt i
varit de regler tillsynsmyndighetens möjligheteratt över styrse som

ingripa mäklarna. Enligt de generella utredningsdirektivatt mot som
gäller för utredningsverksamheten dir. ankommer det1994:23
emellertid på utredare förutsättningslöst offentliga åtagan-prövaatt
den. Huvudskälet för direktiven ekonomiskaden utvecklingenär att
har ändrat förutsättningarna för finansiering offentlig verksamhet.av

Som framgått vad redovisats i föregående avsnitt finns detav som
länder där särskild reglering med offentlig tillsyn inte har etable-en

de nordiska länderna har Danmark hittillsAv avstått frånrats. att
genomföra särskild lagstiftning försäkringsmäklare; enligten om upp-
gift dock lagstiftning för närvarande. bakgrund bl.a.Motövervägs av
det arbete pågår inom det gäller finna regler förEU hurnär attsom
mäklare skall kunna verksamma min bedöm-över gränserna ärvara

detning saknas anledning ifrågasätta de åtaganden detatt attnu som
allmänna gjort lagstiftningen. Såväl mäklarnas intresse attgenom av

tillträdefå till andra marknader den inhemska försäkrings-än som
kundernas berättigade intresse vissa krav ställs på verksamhetenattav

starkt för det skall finnastalar försäkringsmäklarlagstiftning.att en
Till detta kommer det tydliga behov tillsyn områdetpåav en som
enligt min mening visats föreligga. sammanhanget bör fram-I också
hållas Finansinspektionens verksamhet inte finansieras med skatte-att
medel avgifter från de övervakade instituten.utan tas utgenom som

Vad gäller de resultat tillsynsverksamhetenuppnåttssom genom
mäklarområdetpå kan jag hänvisa till vad i det föregående harsom

redovisats beträffande Finansinspektionens ingripanden och åtgärder
utfärdandei form allmänna rådav av m.m.
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vissa uppgifter försförslag jag lagt fram innebärDe att nyasom
fråga tillståndsprövningtillsynsverksamheten. främsti Det är om

bedömningsidoverksamhet ochi fråga mäklarbolags om avom
mäklarbolag lämplighetsprövningaktiekapitalets storlek i ett samt av

bedömer jag tillsynsverk-i mäklarbolag. Samtidigtledningen attett
fortsättningen enbart verksam-samheten något förenklas iattgenom

ställs verksam-aktiebolag tilllåts och krav påhetsformen att en
utredningsförslagenMin övergripande bedömninghetsplan. är att

tillsynsinsatserna. helttämligen begränsad ökning Enkräver aven
tillsynsin-kan finnas skäl för ökadesak det allmäntär att rentannan

tillsynenmäklarområdet. neddragningi fråga Densatser av avom
framstår bakgrundmäklarverksamheten skett på tid motsom senare

fråga kanområdet något olycklig.utvecklingen på En somav som
huvudsak kan ske utifråninte behövliga tillsynsinsatser iställas är om
tillsynsavgifterna.tillförs inspektionen Enligtde genomresurser som

inflytersamlade tillsyns- och ansökningsavgifteruppgift kan de som
miljonerfrån mäklarna under år beräknas till 4till inspektionen ett ca

för hyreskostna-det drygt miljon kronor åtgårkronor. Om 1antas att
förder och andra administrativa institutsgrupperna gemensamma

användas förkostnader skulle miljoner kronor återstå de3 attca
mäklarföretagen. belopptjänstemän för tillsynen Dettasom svarar av

uppfattning räcka till lönekostnaderna för i fallbör enligt min vart
fem helårstjänster. bör enligt min mening sålunda kunnaResurserna

registreringspröv-förslå de insatser har samband medutöver som-
ningar -till också tämligen omfattande åtgärder i form platsbesökav
och andra undersökningar. måste också viktigt ochDet värtanses som

prioriteras övervakningen, i det skede utvecklingenatt att av som
befinner hållsmäklarområdet sig på hög nivå. dennaMotuppe en

fortlöpandebakgrund får det förutsättas tillsynsmyndigheten ochatt
i takt med utvecklingen området organisationen denärprövar om

för ställseffektiva de speciella krav påmest att mot somsvara
tillsynen mäklare och mäklarbolag. det fall det visar sig nöd-Förav

för upprätthålla önskvärd omfattning tillsynsverk-vändigt att en av
samheten beträffande mäklarna får ändringar i avgiftssystemet vidtas

erforderliga ställs till inspektionens förfogande. kanså Detatt resurser
registreringsansökningarnamed tanke på prövningent.ex. att av

anledningkommer kräva kvalificerad bedömning finnasatt atten mer
ändra den avgifisklass för närvarande gäller enligt § försäk-49som a
ringsrörelseförordningen jämfört med avgiftsförordninl 982:790 gen
1992:191. Vidare bör särskild avgift för prövningtas uten av an-
sökan registrering för fondförmedling och för sidoverksamhet.om

jämställdhetspolitiska förslaget finnsNågra konsekvenser inte.av
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Örfattningskommentar1 7 F

Tillämpningsområde

lag gäller försäkringsmäklarverksamhet.§ Dennal
försäkringsmäklarverksamhetMed avses

yrkesmässig förmedling direktförsäkring till olika uppdragsgi-av
från fritt valda försäkringsgivare försäkringsförmedling ochvare

verksamhet drivs i rörelse försäkringsför-annan som samma som
medling och bistånd Försäkringsfrågori och riskfrågorsom avser
med anknytning till försäkring.

sidoverksamhetOm enligt § drivs i17 rörelsesamma som
försäkringsmäklarverksamhet lagen tillämplig på sidoverk-är även
samheten.

första stycket lagenI gäller för försäkringsmäklarverksam-attanges
het. Detta begrepp definieras i andra stycket. Genom definitionen av-

tillämpningsområdet för lagen. Jämfört med innebärgränsas FML
den definitionen tillämpningsområdet för lagen vidgas.attnya
Mäklartjänsten bara förmedling försäkring.änrymmer mer av
Avsikten lagen skall gälla för hela mäklarrörelsen, inteär baraatt

delarvissa den.av
Under begreppet försäkringsmäklarverksamhet dels för-ryms

säkringsförmedling, dels verksamhet försäkringsområdetpåannan
drivs i mäklarrörelsen och bistånd i risk- och försäk-som som avser

ringsfrågor. Med begreppet försäkringsförmedling förstås alla Ade
arbetsuppgifter mäklaren normalt utför inom för för-ettsom ramen
medlingsuppdrag. del arbetsuppgifterEn ligger i tiden före försäk-
ringsavtalets ingående medan andra exempelvis beståndsvår-som-

liggerden i tiden efter. Alla arbetsuppgifter utförs följdsom som en-
förmedlingsuppdrag försäkringsförmedling, arbetetett är ävenav om

enskilda falleti det inte leder till kunden tecknar försäkring.att en
flesta de arbetsuppgifterDe utförs led förmed-iettav som som

lingen försäkring kan också utföras fristående från förmed-ettav en
lingsuppdrag. Som exempel kan för sakmäklarnas del nämnas
riskanalyser, förslag till riskreduceringsåtgärder, värdering av egen-

och bistånddom vid inträffade skador. livmäklarnasFör del kan som
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rådgivning inklusiveframför allt ekonomiskexempel nämnas
arbetsuppgifternaförsäkring.skatterådgivning med inriktning på När

det inte fråga för-från förmedlingsuppdragutförs fristående ärett om
sådanpunktensäkringsförmedling enligt första utan om annan

ytterligare tillstånd föri andra punkten. Någotverksamhet avsessom
för mäklar-inte. Registreringenverksamhet enligt punkten krävs2

verksamhet.omfattar dennaverksamhet även typ av
sidoverksamhetstycket lagen tillämpligEnligt tredje ävenär

Finans-efter särskilt medgivande fråni mäklarrörelsenbedrivssom
förmedlingkan frågaenligtinspektionen 17 Det vara om av

värdepappersrörelse ellerb § lagenfondandelar enligt kap 31 om
inspektionenartfrämmmande sidoverksamhetsådan gettsommer

Även sidoverksamheten stårenligt § andra stycket.medgivande till 17
underkastad kravet påtillsyn inspektionen ochsåledes under ärav

ansvarsförsäkring.

Definitioner

denna lag betyder§2 I
blivit registreratförsäkringsmäklarbolag: svenskt aktiebolag som

försäkringsmäklarverksamhet,enligt denna lag för drivaatt
blivit registrerad enligtförsäkringsmäklare: fysisk person som

denna lag,
försäkringsmäklarverksamhetgränsöverskridande verksamhet:

etableringsställebedrivs anlitande någotutan permanentsom av
skadeförsäkringsavtali Sverige i syfte antingen förmedlaatt

förmedla livför-avseende i Sverige belägen risk eller atten
stadigvarande bosattsäkringsavtal med fysisk iären person som

driftställe iSverige eller till juridisk Sverigeen person vars
omfattas avtalet.av

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,EES:
EES-förmedlare: försäkringsförmedlare etablerad iär etten som

direktiv 77/92/-EES-land och i rådets2.1 aannat art.som avses
underlättaden 13 december 1976 åtgärder för detEEG attav om

friheten tillhan-effektiva utövandet etableringsfriheten och attav
försäk-vid verksamhet försäkringsagent ellerdahålla tjänster som

ringsmäklare och särskilt Övergångsbe-ur 630 ISICgrupp om
för sådanstämmelser verksamhet.

Benämningen försäkringsmäklare får användas bara denav som
registrerats försäkringsmäklarbolag försäkringsmäklareeller samtsom

EES-förmedlare." av en
Paragrafen innehåller i första stycket definitioner antal be-ettav

förekommer i lagtexten.grepp som
Regeln i andra stycket den regel i FMLnärmastmotsvarar som

återfinns i andra3 § stycket. Benämningen försäkringsmäklare får
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användas endast registrerat försäkringsmäklarbolag,ettav en
registrerad fysisk mäklare eller försäkringsförmedlare meden som
stöd 6 § bedriver gränsöverskridande verksamhet i Sverige. Regelnav
kompletteras 35 Enligt den kan Finansinspektionen föreläggaav
den använder beteckningen försäkringsmäklare ha rättutan attsom

dettill upphöra med det. Föreläggandet kan enligt 36 § förenasatt
med vite.

Registreringsplikt

Försäkringsmäklarverksamhet§3 får, inte följer dennaannatom av
bedrivaslag, endast försäkringsmäklarbolag. Registrering kanettav

beviljas svenska aktiebolag uppfyller kraven enligt 8-13 §§.som
fysiskaDe för försäkringsmäklarbolags räkningettpersoner som

skall förmedla försäkring skall också registreras. Registrering kan
beviljas för fysiska uppfyller kraven enligt § och14personer som

har hemvist i Sverige.som
Registrering försäkringsmäklarbolag och försäkringsmäklareav

hossker Finansinspektionen.

denna paragraf införsGenom i första stycket bestämmelse atten om
mäklarverksamhet huvudregel endast får bedrivas svenskasom av
aktiebolag registrerats för bedriva försäkringsmäklarverksam-attsom
het. Undantagna från registreringskravet utländska förmedlareär som
enligt 6 § kan bedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige utan

registrera här.sig Uttrycket "om inte följer denna lag"att annat av
syftar på detta undantag. deFör utländska mäklarna gäller i stället
reglerna i deras hemländer.

Enligt andra stycket skall de fysiska mäklare för försäk-ettsom
ringsmäklarbolags räkning skall förmedla försäkring också registre-

Att Finansinspektionen fortfarande registreringsmyndighetärras.
framgår tredje stycket.av

Registrering§ för försäkringsmäklarbolag4 kan beviljas för
alla slag försäkring,av
enbart Iivförsäkring, eller
enbart skadeförsäkring.

Registrering för försäkringsmäklare kan, såvida inte Finansinspektio-
deti enskilda fallet medger beviljas för antingen livförsäk-annat,nen

ellerring skadeförsäkring.
Finansinspektionen får för både försäkringsmäklarbolag och

försäkringsmäklare begränsa registreringen till eller flera försäk-en
ringsklasser eller klasser enligt kap.2 3 och b3 lagengrupper av a
1982:713 försäkringsrörelse.om
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stycket fortfarandemäklarbolagen skall enligt förstaförRegistrering
eller enbartlivförsäkringslag försäkring, enbartske för allakunna av

finns i bolagetkompetensRegistrering förutsätterskadeförsäkring. att
registreringsansökanförsäkringför den typ avser.somav

framgår andraskall,för de fysiska mäklarnaRegistrering avsom
livförsäkringförhuvudregel ske antingenfortsättningenstycket, i som

försäkring.alla slagalltså inte förskadeförsäkringeller för avmen
närvarandegäller förförhållande till vadinskräkning i ärDenna som

hög kompetensupprätthållamycket svårtmotiverad det är att enav
Finansinspektionen harskadeförsäkringsområdet.ochbåde liv-på

för både liv-bevilja registreringundantagsvismöjlighet attgetts en
till mäkla-med hänsynmotiveratskadeförsäkring. kanoch Det vara

förmedlainriktat påmäklarbolagverksamhet. En attärt.ex.somrens
möjlighetbör kanske hatill privatpersoner ävenlivförsäkring att

konsu-eller någonförmedla hemförsäkringkunna typannan aven
till sina kunder.mentförsäkring

registrering-begränsafår Finansinspektionentredje stycketEnligt
eller livför-inom skade-försäkringsklassertill någon eller någraen

mäklarbolagflersin bakgrund i alltRegeln harsäkring enligt FRL. att
försäkring: Detsig på någon vissmäklare specialiseraroch typ av

ansöka och beviljas regi-sådant fall möjligtskall i att enomvara --
skall bedrivas ochanpassad efter den verksamhetstrering är somsom

mäklaren har kompetens för.mäklarbolaget och den enskildesom
för allaomständigheten mäklaren inte har kompetensDen att

hinderskadeförsäkring alltså ingetförsäkringsklasser inom är mot
klasser.registrering för någon klass eller grupp av

livförsäk-försäkringsmäklarbolag bedriver förmedling§ Ett5 som av
livförsäk-förmedlaoch försäkringsmäklare behörigring är atten som

för verksamhet i l kapkan beviljas registreringring även som avses
värdepappersrörelse.b § lagen 1991:9813 om

stycket skallmedgivande enligt § andraFinansinspektionens 17
registreras.också

bedriver förmed-Enligt första stycket kan mäklarbolag aktivtett som
behöriglivförsäkring och fysisk mäklareling är atten somav

livförsäkring också beviljas registrering för förmedlingförmedla av
enlighet med kap. lagenfondandelar i vad i 1 3 b §som anges om

förutsättning bland fondför-värdepappersrörelse. En är annat att
vilketmedlingen enbart sidoverksamhet till mäklarrörelsen,är en

framgår nämnda lagrum i värdepappersrörelselagen och 17 §av av
första stycket.
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har fått tillståndmäklarbolaget enligt andra stycketOm 17 § att
framgårsidoverksamhet skall med vadbedriva det i enlighet som av

andra stycket också registreras.

förEES-förmedlare enligt §En behöver inte registreras 36 § att
förmedlarenbedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige, ärom

i kommissio-registrerad i sitt hemland framgårpå 5sätt art.som av
förmedlarerekommendation den december 199218 om avnens av

försäkringar 92/48/EEG.
verksamhet enligt förstaförsäkringsförmedlare vill drivaEn som

Till anmälan skallstycket skall anmäla detta till Finansinspektionen.
fogas

yrkeserfarenhet, vandel och konkursfrihetsådant intygett somom
i och i rådsdirektivet 77/92/EEG9 10 samtart.avses

finns tillfredsställandebevis det för verksamhetenett att an-om en
svarsförsäkring eller därmed jämförlig säkerhet.

får efter anmälan gjorts,Verksamheten påbörjas månad det atten
dessförinnan förbjudit detta.inte inspektionen i beslut harettom

försäkringsförmedlare i i EG-oberoende 2.1 aDe art.avsessom
dvs. i praktiken försäkringsmäklare, kan idirektivet 77/92/EEG, en-

framgår första stycket bedriva gränsöverskrid-lighet med vad som av
ande försäkringsmäklarverksamhet i Sverige registrera sigattutan

de registrerade hemlandförutsättning i sitt i enlighethär. En är äratt
med vad i mäklarrekommendationen 92/48/EEG. Enligtsom anges

bestämmelse skall varjesistnämnda medlemsstat behörigtutse ett
myndighetkan eller godkänd yrkessam-organ, som vara en en

manslutning, skall föra registret. Ett centralt register skall skiljasom
mellan beroende och oberoende förmedlare. förutsättsDet att
förmedlaren i samband med anmälan gränsöverskridandeatt görs om
verksamhet kan visa han registrerad i hemlandet. Mäklarre-äratt
kommendationen mäklare. kravenbart sikte fysiska påpå Etttar
hemlandsregistrering skall dock på de utländska mäklar-ställas även

anmälerbolag gränsöverskridande.som
försäkringsförmedlareEnligt andra stycket skall villen som

bedriva gränsöverskridande anmäla det till Finansin-verksamhet
spektionen. Till skall fogasanmälan fysisk etten som avser en person

intygsådant i rådsdirektivet. utländske9 och 10 i Denart.som avses
förmedlaren behöver inte ha mäklare i hemlandet.varit verksam som

5.1 sista stycket i rådsdirektivetAv framgår verksamhetart. att som
eller ombud i vissa fall jämställas med verksamhetskallagent som

oberoende försäkringsförmedlare, dvs. mäklare.
Verksamheten får i enlighet med vad i tredje stycketsägssom

påbörjas månad efter det anmälan gjorts till inspektionen. Omatten
inspektionen har några invändningar verksamheten, påmot t.ex.
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grund ansvarsförsäkringen inte bedöms tillräcklig, kanattav som
inspektionen inom den angivna tiden förbjuda gränsöverskridandet
jfr §.7

Finansinpektionen7 § kan förelägga den gjort anmälansom om
gränsöverskridande verksamhet inkomma med de intygatt som anges
i 6 § andra stycket. Om föreläggandet inte följs eller inspektionenom
bedömer ansvarsförsäkringen eller säkerheten tillfredsstäl-inteatt är
lande får inspektionen förbjuda förmedlaren bedrivaatt gränsöver-
skridande verksamhet i Sverige.

förmedlareOm har anmält gränsöverskridande verksamheten som
inte har de handlingar krävs, kan inspektionen föreläggagett som
honom det. handlingarnaGes inte eller bedömer inspektio-göraatt

förutsättningarde för försäkringsförmedling iattnen som anges
kommissionens rekommendation inte föreligger får inspektionen
förbjuda den gränsöverskridande verksamheten. förbudetAtt kan
förenas med vite framgår 36av

Förutsättningar för registrering försäkringsmäklarbolagav

Registrering8 § för svenskt aktiebolag driva försäkrings-ett att
mäklarverksamhet får meddelas endast om

bolagsordningen inte strider denna lag eller någonmot annan
författning,
den planerade rörelsen kan komma uppfylla kraven påantas att
sundhet i rörelsen och
bolaget uppfyller de villkor i övrigt i denna lag.som anges
Till ansökan registrering skall fogas förplan den tilltänktaom en

verksamheten verksamhetsplan. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifternärmare

vad sådan plan skall innehålla.om en
Försäkringsmäklarbolagets verksamhet skall inärmare anges

bolagsordningen.

paragrafen i förstaI stycket de grundläggande krav måsteanges som
ställas på aktiebolag ansöker registrering för försäkrings-ett som om
mäklarverksamhet. Kravet på sundhet i rörelsen denmotsvarar
verksamhetsregel finns i 16som

Enligt andra stycket skall verksamhetsplan tillsammansen ges
med ansökan. Vad planen skall innehålla har utvecklats inärmare
avsnitt 5.2.1.

kap.Av 2 4 § aktiebolagslagen, självfallet gäller föräven ettsom
aktiebolag driver försäkringsmäklarverksamhet, framgår vadsom
bolagsordningen skall innehålla. Bestämmelsen i tredje stycket inne-
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omfattarvad mån rörelsenskall framgå ibolagsordningenbär att av
stycket och§ förstai andra stycket 5verksamhet 1 §som anges

stycket.andra§17

medaktiekapitalskall haförsäkringsmäklarbolag§ Ett9 ett som
docktillräckligtomfattningochtill verksamhetens är stort,hänsyn art

kr.200 000lägst
bemyndigande, Finansinspek-efter regeringensRegeringen eller,

aktiekapitalets storlek.föreskrifterfår meddelationen närmare om

stycketförstaaktiekapital skall enligtförsäkringsmäklarbolagsEtt
skall alltidochoch omfattningefter verksamhetens art varaanpassas

be-aktiekapital motiveratförhöjtpå200.000 kr. Kravet ärlägst av
aktie-högreförsäkringskunderna. Ettskydd förförstärkthovet ettav

långsik-med möjlighetstabilare mäklarbolagkan bidra tillkapital att
komple-kan ocksåmarknaden.finnas kvar på Kravet etttigt somses

ansvarsförsäkring.till mäklarnasment
FinansinspektionenskallregistreringsansökanVid prövningen av

aktiekapi-verksamhetsplaneninnehållet ibakgrund prövamot omav
aktiekapi-registreringInspektionen skalltillräckligt.talet vägraär om

otillräckligt.bedömstalet som
meddela föreskrifterfår inspektionenEnligt andra stycket om

storlek.aktiekapitalets

styrelse i vilken ingårförsäkringsmäklarbolag skall ha10 § Ett etten
tillräckligt antalomfattningförhållande till verksamhetens ochi art

försäkringsmäklare.registreradefysiska ärpersoner som
skall verk-i bolagets styrelse och denskall ingåDe varasomsom

insikter ochställföreträdare skall ha deställande direktör eller dennes
deltar i ledningenerfarenhet krävas denmåsteden ettavav somsom

lämpliga för sådanoch i övrigtförsäkringsmäklarbolag även envara
uppgift.

antalstyrelse ingåskall i mäklarbolagetsförsta stycketEnligt ett
Syñet medregistrerade försäkringsmäklare.fysiska ärpersoner som

krävs förkompetensstyrelsen skall ha denbestämmelsen är att som
försäkrings-enlighet med godverksamheten bedrivs ibedöma attatt

mäklarsed.
lämplighetsprövning ske mäklar-stycket skallEnligt andra aven

vad gäller förRegeln anpassning tillledning.bolagets är somen
finansiella området.andra aktörer på det

ägarförhållande ellerförsäkringsmäklarbolag får inte§ll Ett genom
försäkringsgivarintressen såberoendepå attsättannat vara av

mäklaruppdraget påverkas.utförandet av
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Paragrafen har sin motsvarighet i §närmast 4 l FML. För markeraatt
ägandet i sig inte diskvalificerande har det förtydligandetatt är gjorts
ägandeförhållandet inte får påverka mäklaren i utförandetatt sinaav

uppdrag. En ägarrelation skall alltså bedömas utifrån kravet detatt
inte får leda till beroende försäkringsgivarintressen.ett av

§ försäkringsmäklarbolag12 Ett skall ha försäkring för ska-en
deståndsskyldighet kan åläggas det, dess skyldigheter enligtsom om
denna lag åsidosätts.

Paragrafen innehåller allmänt krav mäklarbolaget skall haett attom
ansvarsförsäkring för den skadeståndsskyldighet kan åläggasen som

det. förutsättsDet regeringen eller, efter regeringens bemyndigan-att
de, Finansinspektionen meddelar föreskrifter vilka kravnärmare om

skall gälla för ansvarsförsäkringen se 15 §.som

§ fysiska13 De för försäkringsmäklarbolagets räkningpersoner som
försäkringsmäklarverksamhetutövar skall i Finansin-upptagnavara

spektionens register fysiska försäkringsmäklare.över ärpersoner som

Den enskilde mäklarens kvalifikationer har betydelse för hurstor
Ävenmäklaruppdraget blir utfört. de fysiska mäklarna skall därför

registreras. sambandI med registreringen skall prövning skeen av
den fysiske mäklarens kvalifikationer och lämplighet. Det inte baraär
i förmedlingsverksamheten krav bör ställas vissapå kvalifikatio-som

paragrafenI därför de fysiska för mäklar-attner. anges personer som
bolagets räkning skall försäkringsmäklarverksamhet,utöva dvs.
sådant arbete faller under §1 andra stycket och1 skallsom vara
registrerade försäkringsmäklare. innebärDet det för varjeattsom
sådant uppdrag skall finnas ansvarig mäklare. Beträffande mäk-en
larens möjligheter anlita oregistrerade medhjälpare, s.k.att mäklar-
assistenter, hänvisas till allmänmotiveringen avsnitt

Förutsättningar för registrering fysiskav person

14 § fysiskFör skall bli registreradatt försäkrings-en person som
mäklare krävs hanatt

inte underårig, i konkurs ellerär underkastad näringsförbud eller
har förvaltare enligt 11 kap. § föräldrabalken,7
inte anställning eller uppdrag hos något försäkringsföretaggenom
eller på beroende försäkringsgivarintressen,sättannat är av ihar tillfredsställande utbildning för och praktisk erfarenhet ien av
den verksamhet skall bedrivas eller, han har varit verksamsom om
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försäkringsförmedlare förvärvati land, har kunskap påannatsom
ochsätt,annat

i övrigt lämplig försäkringsmäklarverksamhet.är utövaatt
ansökan registrering skall för försäkringsmäklar-vilket1 om anges

försäkringsmäklarenbolag skall förmedla försäkring.som

Paragrafens första stycke i huvudsak § i5 FML. Kravetmotsvarar
fysiskeden mäklaren skall ha ansvarsförsäkring har tagits bortatt en

hänsyn tillmed all mäklarverksamhet skall ske aktiebo-att ettgenom
skall ha ansvarsförsäkring omfattar bolagets helalag som en som

verksamhet.
andra stycke har lagts till den fysiske mäklaren skallI ett nytt att

för mäklarbolag försäkring.vilket han skall förmedla Regelnuppge
motiverad försäkringsmäklarverksamhet endast skall kunnaär attav

bedrivas försäkringsmäklarbolag. fysiska mäklarna måsteDeav
därför registrerade för visst mäklarbolag.vara

förGemensamma regler registrering

föreskrifter§ Närmare villkoren för registrering och15 om om
registreringsförfarandet meddelas eller, efterregeringen regering-av

bemyndigande, Finansinspektionen.ens

Paragrafen 6 § F ML.motsvaras av

Rörelseregler

Verksamhet§ enligt denna lag skall bedrivas på sådant16 sättett att
allmänhetens förtroende för upprätthålls och i övrigtverksamheten så

verksamheten kan sund.att anses
Beträffande verksamhet i första stycket tillämpas§5som avses

kap.dessutom 1 § lagen 1991:981 värdepappersrörelse.7 om

första stycket har allmänt sundhetskrav skall gälla förangetts att ett
försäkringsmäklarverksamhet. självfallet i första hand riktatKravet är

dem finns i ledningen för försäkringsmäklarbolag, dvs.mot ettsom
styrelsen och verkställande direktören. Sundhetskravet tjänar som en
allmän grund för de ingripanden med varning och avregistrering som
Finansinspektionen har möjlighet enligt §§.31-33 Kravet haratt göra

behandlats i avsnitt 14.4.närmare
andra stycket erinras förI de mäklarbolag registreratsattom som

för förmedling fondandelar gäller också de villkor i lav angessom
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lagen värdepappersrörelse.kap. § redovisning dessa7 Enom av
villkor finns i avsnitt 14.3.2.

§ Verksamhet i § första stycket får drivas sido-17 5som avses som
verksamhet till försäkringsmäklarrörelsen i enlighet med vad som

i b § lagen värdepappersrörelse.kap. 3 1991:981l omanges
det finns särskilda skäl får Finansinspektionen medgeOm att ett

försäkringsmäklarbolag sidoverksamhetutövar änannan som anges
första underlätta rörelsen.i stycket, den kan kommaantas attom

försäkringsmäklarbolag eller försäkringsmäklare får inteEtt en
från försäkringsföretag.inneha uppdrag

Paragrafen föreskrifterinnehåller försäkringsmäklarbolagsettom
möjligheter bedriva sidoverksamhet. sidoverksamhetFrågornaatt om
har behandlats i avsnitt 6 i allmänmotiveringen. Enligt § kan5 ett
försäkringsmäklarbolag förmedling livförsäkringardriversom av av
också registreras enligt mäklarlagen för förmedling fondandelar.av

förevarandeförsta stycket paragraf markeras förmedlingenI attav av
fondandelar skall ha karaktär sidoverksamhet till försäkrings-av
mäklarverksamheten. Förmedlingen fondandelar får intealltså bliav

dominerande inslag i bolagets verksamhet.ett
andra stycket återfinns den föreslagna tillståndI regeln attnya om

Finansinspektionen krävs för försäkringsmäklarbolag skallatt ettav
få sidoverksamhet förmedling fondandelar. Detutöva än ärannan av
alltså fråga andra verksamheter sådana kan inrymmasänom som
under § andra stycket får1 Det ankomma på tillsynsmyndigheten

precisera mellan försäkringsmäklarverksamhetnärmareatt gränsen
och sidoverksamhet kräver särskilt tillstånd. grundläggandeEttsom
krav det skall finnas sådan koppling mellan sidoverksamhe-är att en

och huvudverksamheten den underlättas sidoverk-ten att senare om
samheten tillåts. tillstånd kan beslutet enligtVägras överklagas be-
stämmelserna i 38

Föreskriften i tredje stycket mäklarbolag elleratt ettom en
försäkringsmäklaren inte får inneha uppdrag från försäkringsföretag

föranledd kravet på oberoende försäkringsgivarintressen.är av av

§ och andra tillgångar18 Pengar försäkringsmäklarbolaget fårsom
hand för någon räkning skall hållas avskilda från andraom annans
tillgångar och dröjsmål vidarebefordras till Vidutan mottagaren.
förmedling fondandelar gäller kap. § b lagen1 3 1991:981av om
värdepappersrörelse.

Första i paragrafen med §meningen 10 FML. Vadstämmer överens
förmedling fondandelar har i andra hänvisningmenigenavser av en

gjorts till bestämmelsen i kap. b1 3 § 3 värdepappersrörelselagen om



FörfattningskommentarSOU 1997:79 219

förförbud mäklare i denna verksamhet kunders medelatt emottaen
fondandelar.eller

Mäklaruppd raget

§ Försäkringsmäklarbolaget skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt19
med iakttagande god försäkringsmäklarsed. utsträckningoch I denav
omständigheterna kräver det skall uppdragsgivarens behovsom av

försäkring och, i förekommande fall, tjänster i samband med sparande
klarläggas förslag lämnas de för uppdragsgivaren lämpligastesamt
lösningarna.

Paragrafen § Bestämmelsen13 FML.närmast ärmotsvaras rentav
civilrättslig. hänvisning till kap. § lagen värdepappersrö-Den 1 7 om

tidigare fanns intagenrelse i regeln mäklaruppdraget harsom om
tillflyttats 16 Bestämmelsen har vidare förtydligats på så sätt att

det de för kunden lämpligaste lösningarnadet skallärattanges som
föreslås. Avsikten ytterligare markera mäklaren försäk-är att äratt
ringstagarens och det kundens intressen skalläratt styraman som
mäklarens arbete.

§ Om försäkringsmäklarbolaget20 uppsåtligen eller oaktsamhetav
åsidosätter sina skyldigheter enligt skall bolaget19 denersätta
skada till följd detta drabbar uppdragsgivare, försäk-som av en en
ringsgivare, fondbolag, utländskt fondföretag eller någonett ett som
härleder sin från uppdragsgivaren.rätt

Bestämmelsen § ML.14 Fmotsvaras av

Om försäkringsmäklarbolaget21 § får provision eller ersätt-annan
från försäkringsgivarenning skall försäkringsmäklarbolaget upplysa

uppdragsgivaren ersättningens storlek vid de olika försäkringsal-om
ternativen.

Upplysning ersättningens storlek skall alltid lämnas och inte baraom
på begäran. Upplysningen skall all den ersättning mäklarenavse som

påräknakan i de olika försäkringsalternativ mäklaren tagit fram.som
Regeln föreslås bli tvingande i konsumentförhållanden §.se 22

§ Avtalsvillkor22 awiker från bestämmelserna i får19 21som -
inte åberopas uppdragsgivaren eller någon härleder sinmot rättsom
från honom, uppdragsgivaren enskild konsument ochärom en
uppdraget försäkring huvudsakligen för enskilt bruk.avser



örfattningskommentar SOU 1997:79F

Bestämmelsen § tillägget har gjorts2 FML. Detnärmastmotsvaras av
regeln i § mäklarens upplysningsplikt21 angåendeävenatt om

ersättningens storlek gjorts tvingande i konsumentförhållanden.

§ Försäkringsmäklarbolaget skall till uppdragsgivaren får23 attse
den information försäkringsgivare enligt § och § första5 6som en
stycket konsumentförsäkringslagen skyldig lämna1980138 iär att

försäkringsamband med tecknas uppdraget beståratt samt,en om
försäkringstiden, informationunder den försäkringsgivaresom en

enligt § andra och tredje styckena och lag skyldig6 §7 är attsamma
lämna.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
får meddela föreskrifter informationtionen vilkennärmare om som

försäkringsmäklarbolag skall lämna till försäkringstagarna tillochett
försäkring.dem tecknaattavsersom

Paragrafen § lnformationsskyldigheten12 F ML.närmastmotsvarar
enligt första stycket förutsättninghar under mäklaruppdragetatt-
består utvidgats till gälla under försäkringstiden. Förslagetävenatt——
har behandlats i avsnitt i allmänmotiveringen.12

försäkringsmäklarbolag24 § får i inhämtaEtt uppdrag attsom
upplysningar eller förmedla livförsäkringsavtal erbjudsom som av
utländska försäkringsgivare, inte har koncession drivaattsom
försäkringsrörelse i Sverige, skall till uppdragsgivaren överlämna en
handling vilkeni uppdraget Uppdragsgivaren skall skrivaanges.
under handlingen. Handlingen skall med formuläröverensstämma

fastställs regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,som av
Finansinspektionen.

Bestämmelsen har överförts från § andra12 stycket med denFML
ändringen försäkringsmäklare har ändrats till försäkrings-att etten
mäklarbolag.

Tillsyn m.m

§ Försäkringsmäklarbolag,25 registrerade enligt denna lag,ärsom
står under tillsyn Finansinspektionen. Finansinspektionen skall vidav
sin tillsyn enligt denna lag till sund utveckling försäk-attse en av
ringsmäklarverksamheten främjas.

Försäkringsmäklarbolag skyldiga på begäran Finansin-är att av
spektionen lämna de upplysningar verksamheten inspek-om som
tionen behöver för fullgöra sin tillsyn enligt denna lag. Inspektio-att

får inhämta upplysningama undersökning hosnen genom en
mäklarbolaget.
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förstaparagrafens stycke varje försäkringsmäklarbolagI attanges
skall stå under tillsyn Finansinspektionen. allmän riktlinjeSomav en

inspektionens tillsynsverksamhetför sund utvecklingattanges en av
mäklarverksamheten skall främjas. efterBestämmelsen har utformats

kap. § lagen värdepappersrörelse.6 4mönster av om
andra stycket finns bestämmelser inspektionensI rätt attom

upplysningar från mäklarbolag. motsvarande bestäm-inhämta Enett
finnsmelse i § FML.7nu

följaFinansinspektionen skall den gränsöverskridande verksam-26 §
EES-förmedlare enligt i utsträckninghet drivs denna lag densom av

behövs för tillämpningen lagen. Inspektionen skall, i samarbe-avsom
förmed den behöriga myndigheten i förmedlarens hemland, verkate

sund utveckling verksamheten.aven
Finansinspektionen skall uppgift till myndigheterlämna behöriga

andra EES-länder, dessa myndigheter behöver uppgiften för sini om
förmedlarenstillsyn verksamhet, i övrigt haöver närasamt ett

samarbete med behöriga myndigheter.

dels FinansinspektionensBestämmelsen skyldighet följa denrör att
verksamhet mäklare från andra EES-länder driver här i landetsom

tillämpningmed vad föreskrivs i dels inspektionens6av som
samarbete med behörig tillsynsmyndighet i utländska förmedla-den

hemland. Frågor rörande gränsöverskridande verksamhet harrens
behandlats i avsnitt 13.

§ Om det kan driver försäkringsmäklarverksamhet,27 någonantas att
föreläggafår Finansinspektionen den driver verksamheten tillattsom

inspektionen lämna de upplysningar verksamheten behövsom som
bedöma tillämplig.för lagen äratt om

Paragrafen innehåller bestämmelser tillsynsmyndighetensom ger
möjlighet i framtiden få bättre underlag för bedömningenatt ett av

viss verksamhetenfrågan betrakta otillåten försäk-är attom en som
ringsförmedlingsverksamhet. Föreläggande kan förenas med vite
enligt 36

På begäran fysisk28 § registrerad försäk-ärav en person som som
ringsmäklare eller har biträtt försäkringsmäklare i dennessom en
verksamhet skall Finansinspektionen utfärda intyg verksamhe-över

omfattning och innehåll sådant intyg erfordras för få drivatens attom
liknande verksamhet i land omfattas EES-avtalet. Denannat som av

begär intyg och, förekommandei fall, den för räkning dennesom vars
förmedlat försäkringarhar skall lämna inspektionen de upplysningar
behövs för inspektionen skall kunna fullgöra denna skyldig-attsom

het.
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Bestämmelsen har förts från §7 FML.över a

§ Finansinspektionen får förordna revisor med övriga29 revi-atten
försäkringsmäklarbolaget. revisors-delta i revisionen hos I ettsorer

förordnande kan inspektionen särskilda direktiv till revisorn.ge
Revisorn har få arvode för sitt arbete försäkringsmäklar-rätt att av

bolaget. Arvodets storlek bestäms inspektionen.av

finnsMotsvarande bestämmelser i 8 § FML.nu

försäkringsmäklarbolag har fattat beslut strider30 § Om ett ett som
denna lag, författning reglerar dess verksamhetnågonmot annan som

eller bolagsordningen, får Finansinspektionen förbjuda verkstäl-mot
beslutet.lighet av

Inspektionen f°ar bestämma beslut verkställighetsförbudatt ett om
skall gälla omedelbart. beslutet verkställts får inspektionenHar redan
förelägga mäklarbolaget rättelse, det möjligt.göraatt ärom

Bestämmelsen och Finansinspektionen möjlighet ingripaär attny ger
beslut fattas bolagsstämman eller styrelsen iettmot ettsom av

mäklarbolag beslutet strider någon författningsregelmot rörom som
verksamheten eller bolagsordningen.mot

§ försäkringsmäklarbolag31 Om eller försäkringsmäklareett en
överträda denna lag eller föreskrift meddelats medattgenom en som

stöd denna lag eller på visat olämplighet bedrivasättannat attav
försäkringsmäklarverksamhet, kan Finansinspektionen meddela
varning.

Enligt § tredje15 stycket kanFML inspektionen i stället för att
återkalla registreringen meddela varning, det bedömsom vara
tillräckligt med sådan åtgärd. Varningsinstitutet förslagetenligtären

användas i fall där skäl för återkallelse inte föreligger.avsett att

32 § Finansinspektionen skall återkalla registreringen för försäk-ett
ringsmäklarbolag eller försäkringsmäklare inte längreen som
uppfyller kraven för registrering.

Återkallelse registreringen med hänvisning till någonattav som
ingår i mäklarbolagets styrelse eller verkställande direktör inteär
uppfyller de krav i 10 § andra stycket får ske först sedansom anges
Finansinspektionen beslutat anmärka förhållandet ochatt personen

med anmärkningen, sedan inspektionen bestämd tidsom avses en av
högst månader gått till ända, fortfarande finns kvartre i styrelsenav

eller verkställande direktör.är
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Föreskrifterna återkallelse registrering i § första stycket15 lom av
återfinns här medFML något annorlunda utformning. förstaImen

stycket inspektionen skall, och sålunda inte kan,attanges som nu
återkalla registreringen för mäklarbolag eller för försäkrings-ett en
mäklare, kraven för registrering inte längre uppfyllda. Bestäm-ärom

imelsen andra stycket har införts efter förebild de nyligen gjordaav
ändringarna i bl.a. bankrörelselagen och lagen värdepappers-om
rörelse och har behandlats i avsnitt 5.2.3.

§ Registreringen för försäkringsmäklarbolag33 kan återkal-ett även
bolagetlas om

inte lämnar begärda upplysningar enligt 25
betalarinte årlig avgift enligt2. 37

bedriver sidoverksamhet i strid med vad i 17som anges
Registreringen för försäkringsmäklarbolag eller försäkrings-ett en

mäklare kan också helt eller delvis återkallas bolaget eller mäk-om
inte längre,laren eller endast i ringa omfattning, förmedlar försäkring.

första stycket i denna paragraf regleras inspektionens möjlighet att
under vissa andra förutsättningar i 32 § återkalla för-än ettsom anges
säkringsmäklarbolags registrering. Punkterna och har överförts1 2
från FML och försummelser lämna begärda upplysningar tillattavser
inspektionen och betala föreskriva tillsynsavgifter. Somatt en ny
förutsättning har tagits det fall där mäklarbolag bedriver sidoverk-ett
samhet i strid med vad i 17som anges

andra stycket harI återkallelsemöjlighet tagitssom en ny en
regel för det fall försäkringsmäklarbolag eller försäkringsmäkla-ett en

endast i ringa grad utnyttjar den registrering meddelats förre som
bolaget eller mäklaren.

Finansinspektionen34 § kan förordna beslut återkallelse enligtatt om
och32 33 gäller omedelbart. skäl finns för det kanOm återkallelse

enbart verksamhet i § och § andra stycket.5 17 I ettavse som avses
beslut återkallelse kan inspektionen föreskriva mäklarbolagetattom
får vidta de avslutande åtgärder förbehövs försäkringstagar-attsom

intressen skall kunna tillvaratas.nas

förLiksom närvarande enligt § andra stycket bör15 F ML Finansin-
spektionen ha möjlighet besluta återkallelse skall gällaatt attom en
omedelbart. möjlighetEn har införts för inspektionen lämnaatt
medgivande till mäklarbolaget får slutföra åtgärder behövs föratt som

tillvarata kundernas intressen.att
Paragrafen innehåller också bestämmelse återkallelseatten om en

kan begränsas till någon sidoverksamhet, dvs. förmedling fondan-av
ellerdelar verksamhet medgetts enligt 17som
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strid med § skallförsäkringsförmedling i 3§ någon35 Om utövar
förelägga honom upphöra med det.Finansinspektionen Detsammaatt

yrkesmässigtförsäkringsmäklarbolagregistreratgäller ettom
registrerat förförsäkringar slag bolaget inteförmedlar ärettav som

första stycket ellerverksamhet i §bedriver sådan 5eller som avses
någontillståndregistrering eller§ andra stycket17 samtutan om

ha till detförsäkringsmäklarebenämningenanvänder rättutan att
stycket.enligt § andra2

§Bestämmelsen 16 F ML.motsvaras av

förbud enligtkan förena föreläggande ellerFinansinspektionen36 §
lag med vite.denna

möjlighetgenerellregel får inspektionendennaGenom atten
förbud med vite.föreläggande ellerförstärka ett

årliga avgifter bekostaFörsäkringsmäklarbolagen skall med§37
föreskrifterverksamhet enligt deFinansinspektionens närmare som

meddelar.regeringen

Paragrafen §9 FML.motsvarar

enligt dennaFinansinspektionens beslut vägrad registrering§38 om
enligtvarning enligt återkallelse registreringlag, 31 32om avom

EES-förmedlarebeslut med förbud enligt § föroch 33 §§ 7samt en
gränsöverskridande verksamhet i Sverige får överklagasbedrivaatt

hos kammarrätten.
Finansinspektionen f°ar överklagas hos länsrätten.beslutAnnat av

Prövningstillstånd vid överklagande till kammarrättenkrävs av
länsrättens avgörande.

beslut vägrad registrering för försäkringsmäklar-Inspektionens om
sidoverk-verksamhet för förmedling fondandelar ochsamt annanav

inspektionens beslutsamhet skall kunna överklagas. gällerDetsamma
gränsöverskridandeförbjuda EES-förmedlare bedriva verk-attatt en

i Sverige, beslut förbjuda verkställighet mäklarbo-samhet ettatt av
beslutlags beslut inklusive föreläggande vidta rättelse, varningatt om

och återkallelse registrering föreläggande för densamtav som
bedriver mäklarverksamhet registrerad för detutan att attvara
upphöra med det.

Beslut vägrad registrering, återkallelse registrering samtom om av
varning överklagas för närvarande direkt till kammarrätt se 17 §om

FML. Frågan instansordningen beträffande dessa och andraom
beslut Finansinspektionen har nyligen i propositionen medprövatsav
förslag fortsatt reformering instansordningen i deom av m.m.
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allmänna förvaltningsdomstolarna prop. 1994/95:27. Skälet för att
kammarrätten har behållits första instans beträffande de angivnasom
besluten det samhällsekonomiskaär skäl har bedömtsatt av som
nödvändigt slutliga beslut i dessa frågor meddelas fortatt så som
möjligt och den normala instansordningen med länsrätt, kammar-att

och Regeringsrätten inte uppfyller derätt särskilda krav på snabbhet
måste ställas i dessa mål se 1994/95:27 156 kanDetsom prop. s.

ifrågasättasstarkt denna bedömning riktig såvitt beslutärom avser
rörande försäkringsmäklare. En ordning med länsrätt förstasom

skulleinstans medföra inspektionen fick ställning i dessaatt partsom
mål och därmed ha möjlighet överklaga domstolensäven beslutatt

§ ochse 7 33 § förvaltningsprocesslagen. Med hänsyn tilla att
frågan instansordningen så nyligen har har någon ändringprövatsom

denna dock intei föreslagits. innebärDet i den föreslagna lagenatt nu
behållitshar ordningen Finansinspektionens beslut vägradatt om

registrering, varning och återkallelse förbud för EES-samtom om en
förmedlare bedriva gränsöverskridande verksamhet iatt Sverige får

Övrigaöverklagas direkt till kammarrätten. beslut får överklagas till
länsrätt första instans.som

lagDenna träder i kraft den julil 1998, då lagen 1989:508 om
försäkringsmäklare upphör gälla.att

försäkringsmäklarföretagEtt inte vid utgången årsenastsom av
1999 bedrivs i aktiebolagsform skall avföras från försäkrings-
mäklarregistret. Detsamma gäller de fysiska mäklare inte vidsom
angiven tidpunkt har ansökt registrering för för visst ak-att ettom
tiebolags räkning förmedla försäkring.

Enligt vad utvecklats i allmänmotiveringen avsnitt 15 skall detsom
fåtal mäklarföretag för närvarande drivs enskild näringsid-som av en
kare eller i form handels- eller kommanditbolag vidav senast
utgången år 1999 antingen ha upphört med sin verksamhet eller haav
flyttat verksamhetenöver till aktiebolag. Eftersom mäklarverksam-ett
het fortsättningsvis endast kan drivas aktiebolag måste de fysiskaav
mäklama dessutom registrerade för aktiebolag. De mäklarfö-ettvara

inte aktiebolagretag är och de fysiska mäklare inte harsom som
ansökt registrering för aktiebolag skall avregistrerasettom vid
utgången år 1999.av

försäkringsmäklarbolagEtt registrerade aktiekapital intevars
uppgår till 200 kronor000 vid utgången år 1999 skall avförasav
från försäkringsmäklarregistret.
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avsnitt 5.2.4 börför i allmänmotiveringenredogjortsSom närmare
försäkringsmäklarbolag.aktiekapital förförhöjtställas påkrav ett

mäklarbolaglägst 200.000 kr. DeAktiekapitalet skall alltid somvara
övergångstid,underuppfyller det kravet måsteredaninte somen

höja sitt aktiekapitalet.tillår 1999,upphör vid utgången attseav
uppfyllermäklarbolag inteske deDärefter skall avregistrering somav

kravet.

före denna lagsförsäkringsmäklarbolag registreratsEtt4. som
Finansin-1998 tillvid utgången årikraftträdande skall senast av

i 8 §sådan plan för verksamhetenspektionen som avsesenge
lag.stycket dennaandra

gällaenligt förslagetförsäkringsmäklarbolag kommerFör att somnya
finns upprättad ochför verksamhetenregistreringskrav planattett en

bland under-Syftet med planeninspektionen.till är annat attges
Även mäklarbo-redan registreradetillsyn.Finansinspektionenslätta

bör kunnaverksamhetsplan. Detochbör därförlag upprätta ge en
i kraft.från det lageninom halvårske trättattett

ikraftträdandet denna lagförsäkringsmäklarföretag, vidEtt avsom
stycketi § andra ochsidoverksamhet 17driver sådan som avses

Finansinspektionenhosvid utgången år 1998inte senast avsom
avföras frånsidoverksamheten, skalltillstånd förhar ansökt om

försäkringsmäklarregistret.

bedrivas isidoverksamhet i fortsättningen skall kunnaFör att
medgivande frånförslaget särskiltmäklarrörelsen krävs enligt ett

för närvarandeavsnitt 6.3. bolagFinansinspektionen se De som
Övergångsbestäm-punkt isidoverksamhet skall enligt dennadriver

tillstånd förha ansöktvid utgången år 1998melserna senast omav
avveckling sidoverk-sidoverksamhet bedrivs, såvidaden avensom

tidpunkt drivermäklarbolaget efter nämndasamheten inte skett. Om
avregistrering ske.sidoverksamhet tillstånd skallutan

juliskett före den 1998,Registrering för personförsäkring, 1som
vadlivförsäkring enligtgälla för förmedlingskall somanses av

förb försäkringsrörelselagen 1982:713i 2 kap. 3 § samtanges
lag.och enligt kap. §klasserna 1 2 2 3 sammaa

före den juliför skadeförsäkring, skett 1Registrering som
skadeförsäkring enligtgälla för förmedling1998, skall avanses

försäkringsrörelselagen 1982:713vad i kap. 3 §2som anges a
för klasserna ochmed undantag 1
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För övergång till registrering efter indelningen i försäkrings-att en
klasser inte skall medföra samtliga försäkringsmäklare måsteatt
ansöka registrering föreslås övergångsbestämmelsenyttom en som
jämställer befintliga registreringar med registrering för liv- respektive
skadeförsäkring enligt den ordningen.nya
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Särskilt yttrande

Gunnel Frykman ochAv Bo Lundgrenexperterna

framgår avsnittSom 2.4 i betänkandet uppgår antalet registreradeav
fysiska f.n. till 850 och antalet registrerade juridiskastpersoner ca.

till 300 Med de inspektionen har till sittst.personer ca. resurser
förfogande finns ingen möjlighet för inspektionen bedriva tillsynatt

fysiska Vi denna bakgrund, Finansin-över mot attpersoner. anser,
spektionen fortsättningeni endast bör registreringpröva som
försäkringsmäklare för de juridiska och därmed göraattpersonerna

juridiskaden och de företräder denna heltpersonen personer som
ansvariga för den verksamhet bolaget bedriver. Inspektionens
tillsynsarbete skulle därmed kunna inriktas mäklarbolagen,påmera
vilket innebär effektivare utnyttjande inspektionens Iett av resurser.
dagsläget åtgår istället betydande på registreringen fysiskaresurser av

Vår erfarenhet de bedömningar enskilda försäk-är attpersoner. av
ringsmäklares allmänna lämplighet för närvarande igörssom
samband med registreringen fysiska ofia kompliceradeärav personer
och svåra och kräver betydande begränsadgöraatt ärresurser men av
betydelse från tillsynssynpunkt. Bolagsledningen i mäklarbolagett

väsentligt bättrehar möjligheter utifrån inspektionen uppställdaatt av
bedömakrav enskilda mäklares lämplighet. sådan ordning skulleEn

också med det tillstånd beviljasstämma och tillsynöverens sätt
beträffande alla andra tillsynsobjekt.utövas
internationellaDe aspekter utredningen anför hinder motsom som

registrering endast de juridiska borde kunna lösas.en av personerna
Mycket talar för svenska mäklarbolag, likheti med vad utredning-att

anför norska mäklarbolag i avnsitt 13, bör kunna tillåtasomen
bedriva gränsöverskridande verksamhet formell registre-även om en

hos Finansinspektionenring de fysiska inte sker.av personerna
För förebygga den instabilitet i mäklarkåren råderatt isom

dagsläget och den otrygghet för mäklarkundema detta medför,som
kapitalkravenbör på mäklarbolagen ställas högre vad utredningenän

föreslår. Kapitalkravet på mäklarbolag bör de kravmotsvara som
gäller värdepappersområdet kap. §2 5 4 lagen 1991:981t.ex.se
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värdepappersrörelse, enligt vilket bolag har till ändamål attsomom
förmedla kontakt mellan köpare och säljare finansiella instrumentav

kapital minst Försäkringsav-ha bundet på 50.000måste ett eget ecu.
ofia komplicerade kontrakt svåra genomlysa. Dettal ärär är attsom

lägrevarför kraven mellanman skall ställasdärför svårt på påatt se en
försäkringsområdet andra finansiella områden.påän
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Särskilt yttrande

Nils SilfverrydhAv experten

Upplysningsplikten endast hos mäklaren innebär bl a en
snedvriden konkurrens

Konsumentförhållandena.

information försäkringstjänsten kostarkrav på vadKonsumentens om
torde densamma, tjänsten köpes direktoavsett ettvara om av
försäkringsbolag eller konsumentkravet liggermäklare. I ävenav en

väsentligt intresse, alla försäljningskanaler klart, tydligt ochattett
redovisar den provision/lön och försäljningskostnad,öppet annan som

faktiskt får för premiekonsumenten den betalas.svara genom som
Mäklarens provision ingår emellertid endast relativtsom en

blygsam del i den totala hos försäkringsbolaget uppkomna försälj-
ningskostnaden, konsumenten får för. därförhelt Detsom svara vore
oriktigt och vilseledande för kunden, via mäklarlagen enbart införaatt

obligatorisk information den provision, rätteligen endasten om som
mindre del den totala kostnaden, skall bärasutgör en av som av

kunden/-konsumenten.
kravet god försäkringssedI på ligger, försäkringsbolagenatt -

särskilt vid kapital- och livförsäkringar med inslag icke obe-ettav
tydligt sparande klart, tydligt, lättfattat redovisar föroch öppet-
försäkringstagama, vilka kostnader debiteras den enskildasom pro-
dukten, med uppdelning kostnaderna för försäljning via folkegetav

försäljning via mäklare. dylik redovisning har konsumen-Utanresp.
små, några möjligheter, korrektkunna utvärderaten attom ens

försäkringens framtida värde.
krav på obligatorisk informationEtt avseende enbart mäklarens

provision, denne enligt avtal med försäkringsgivaren uppbärsom
ersättning för förmedladsåsom affär, kan komma medföraäven att en

snedvriden konkurrens, eftersom försäkringsbolagen inte upplyser
sina kunder den provision/lön, säljare uppbär vidom som egen
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direktförsäljning försäkringar. Bolagens försäljningav egen genom
faltmän, anställda säljare, generalagenter, franchisetagare, ombud,
flerbolagsombud eller tipsombud torde för övrigt ske till betydligt
högre kostnad vad gäller för försäljningbolagens via mäklare.än som
Bolagens kostnader för marknadsföring och försäljning genom egen
säljpersonal ingår också i försäkringstagarens erlagda premie. Inform-
ation denna kostnad därför naturligt krav från konsu-utgör ettom

sida, för kunna fastställa försäkringstjänstenvad kostarmentens att
hos bolaget.

bör påpekas,Det den obligatoriska uppgiftenäven att om
provisionens storlek, enbart skulle komma åvila mäklaren,attsom

tillika felaktigtkan uppfattas konsumenten fördyringav vara en av
försäkringen och det skulle ställa sig förmånligare, vända sigatt att
direkt till försäkringsbolag.ett

Förslaget införandet allmän upplysningsplikt förom av en en
provisionenmäklare beträffande förutsätter således, enahanda kravatt

skall ställas försäkringsbolagenspå information vid direktförsäljning
försäkringar.av

Juridiska personer

Föreslagen skärpning informationskravet provisionsvillkorenav om
juridiska onödigt långtgående krav och detgentemot är ettpersoner

torde inte naturligt inslag, strida normalett utan motvara snarare
affärspraxis, avtalspartenden i detta fall mäklaren skallatt ena - -
tvingas upplysa den andre företagaren/kunden vad han tjänarom
sin förmedling den enskilda affären.av

det fallI skärpt informationskrav för mäklarna skallett gällaäven
icke konsumenter, torde dessa kunders krav på informationgentemot

kostnaden for försäkringstjänsten inte mindre vid köpom vara av
försäkring direkt från försäkringsbolag, synlig konkurrens,ett änutan
vid köp försäkring via mäklare, förmedlat försäkringen iav en som
konkurrens mellan flera bolag.

förhindraFör snedvriden konkurrens måste därför enahandaatt en
krav information angående provision/lön och andra försäljnings-om
kostnader ställas på försäkringsbolagen, dessa säljer direkt tillnär
kunder inte konsumenter.ärsom
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Mäklarens oberoende och kravet obligatorisk uppgiftom om
provisioner

mäklarenskravet på oberoende ligger mäklarens vinstintres-I att
får valet försäkring. Bolagen kan "sockra" sinastyra t.ex.avsen

provisioner för förbättra försäljningen sina produkter viaatt egetav
och mäklare.folk Mäklaren skall dock fullgöra uppdraget med enbart

utgångspunkt från kundens intressen. strider god försäkrings-Det mot
föreslå försäkringslösningsed, kunden med enbart syfte, fåatt atten
provision och detta för försäkringsbolagenshögre gäller även

representanter.
emellertid inte möjligt för kunden, i det enskilda falletDet är att

några egentliga slutsatser mäklarensdraga oberoende medt.ex.om
från informationutgångspunkt lämnad provisioner i offerter.om

vanlig provision kan nämligen särskilda marknadsföringstill-Utöver
sk tröskelprovision utgå och uppgifter sådanalägg samt ersätt-om

framgår inte offerter.ningar Enahanda förmåner torde ävenav
försäkringsbolag till sinalämna representanter.

Kunden har således små möjligheter kontrollera, mäklarensom
förslag till försäkringslösning har påverkats den provision,av som
mäklaren uppbär för förmedling försäkringen. rekommendera-Denav

försäkringen, det bästa skyddet, förde kan övrigt densom ger vara
försäkring, samtidigt lämnar den högsta provisionensom .

Kontrollen mäklarens oberoende vad gäller vinstintressenav egna
kunnasvårligen eller regleras införandetstyras ettsynes genom av

informationskrav provisionensskärpt storlek. liggerDet närmareom
till hands, försäkringsbranschen själv, med iakttagande godatt av
försäkringssed, reglerar de brister ochsnarast avarter, som anses vara
förknippade med det nuvarande provisions- och ersättningssystemet.





1997:79 BilagaSOU 1 235

fir;
Kommittédirektiv W

Översyn försäkringsmäklarelagen 1989:508 Diromav
1995:1 16

den augusti 1995.regeringssammanträde 24vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

1989den årskallutredaresärskild antagnagöra översynEn en av
frånbakgrund erfarenheternaförsäkringsmäklare. Motlagen avom

försäkringsområdetutvecklingenochlagentillämpningen av
behövs förlagändringardeföreslåskall utredaren attsom

heten,gsmäklarverksamförsäkrinsund utvecklingtrygga aven-
och

försäk-anlitarförsäkringstagareskyddet för deförstärka som-
ringsmäklare.

Bakgrund

Försäkringarförsäkringsbolagens försäljningSverige sköttes1 av
ombud förellerhos bolagenenbart anställdatidigare genomav

fram-Näringsfrihetsombudsmannenbl.a. dåvarandebolagen. Från
Försäkringsmäklarnakonkurrensbegränsande.hölls att systemet var

mellan försäk-konkurrenseffektivarekunna bidra tillansågs en
Försäkringsverk-uppdrogsbakgrundringsbolagen. dennaMot

särskildutreda frågansamhetskommittén E 1979:01 att om en
klartHuvudsyftetförsäkringsmäklare.lagstiftning göraattvarom

förmedlingingåsförsäkringsavtal också skulle kunnaatt genom av
konsumentsynpunkt viktigaresamtidigt vissa frånmäklare som

fastställas. Kommitténverksamhet skullemäklarnaspåkrav
Försäkringsmäklare i Sverigebetänkandetsina förslag iredovisade

ledde till lagen 1989:508Betänkandet1986:55.SOU om
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kraft den januariträdde i l l990Rirsäkringsmäklarc ML,F som
rskr. l988/89z3l8.l988/89:NU29.I988/89:I36. bet.prop.

ellerjuridisk fysiskif‘drsiikringsmiik|arc FMLMed avses en
försäkrings-uppdragsgivaretill olikayrkesmässigtperson som

från varandradirektlörsäkringar från fleraförmedlarkunder
mäklares verksamhet inteförsäkringsgivare. Enfristående är

Försäkringsbolagsäljsförsäkringarbegränsad till ärsomsom av
försäkringarocksåkanetablerade i Sverige utan somavse

inte etablera-lörsäkringsforetagutländskatillhandahålls ärsomav
de i Sverige.

och tillsynRegistrering

Finansinspektionenhosskall registrerasförsäkringsmäklareVarje
förmed-Registreringen skalldenna.under tillsynoch stå avseav

eller enbartpersonforsäkringförsäkring. enbartall slagsling av
registrerad enligt lagen fårskadeförsäkring. Endast den ärsom

försäkringsmäklare.benämningenanvända sig av
juridisk ellerförantal kravlagen uppställsl attett person enen
försäkringsmäklare.bli registrerad Enfysisk skall somperson

mäklare skallregistreringförutsättning förgrundläggande är att en
försäkringsgivarintressen.oberoendefristående och arbeta avvara

Försäkringsgivareberoendefår intejuridiskEn vara av enperson
inte stå ifysisk fårägarinñytande. En ettt.ex. persongenom

uppdrag hosanställning eller någotberoendeförhållande genom
försäkringsföretag.

fysisk detjuridiskför såvälVidare krävs attpersonsom enen
skadeståndsskyldighettäcker denansvarsförsäkringfinns somen

skyldigheter.han åsidosätter sina Enmäklaren,kan drabba omsom
emellertid inte för mäklareföreliggerförsäkringspliktsådan som

juridiskuteslutande förförmedlar försäkringar ärsomen person
försäkringsmäklare.registrerad som

fysiskagäller dejuridiskFör ävenatt personer sompersonen
personensräkning skalljuridiskaför denförmedlar försäkringar

fattasförsäkringsmäklare ochregistrerade ansvars-om avsomvara
försäkringen.

utbildning ellertillfredsställandeskall hafysiskEn enperson -
motsvarande kunskapha vunnitutomlandshan varit verksamom -
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l994/95:l84, bet. l994/95zNU24, rskr. 1994/95:392.prop. SFS
i övrigt|995:787 lämplig försäkringsmäklare.samt vara som

Regeringen har i förordningen försäkringsmäklare1989:854 om
meddelat föreskrifter vissa formella krav förnärmare om en
ansökan registrering. förordningen vidarehar utbildnings-lom
kravet och utformningen mäklarens ansvarsförsäkring precise-av
rats.

Regler för verksamhetens bedrivande

innehållerFML bestämmelser hur mäklaren skall utföra sittom
uppdrag och vad skall iakttas i mäklarverksamheten.som

och andra tillgångar mäklaren handPengar får för någonsom om
räkning försäkringspremier skall hållas avskildat.ex.annans - —

dröjsmålfrån andra tillgångar och skickas vidare tillutan mottaga-
En mäklare får ofta ersättning från försäkringsgivaren för attren.

mäklaren inför försäkringsanskaffningen utredningar ochgör
analyser skulle ha utförts försäkringsgivaren.m.m. som annars av

mäklare får sådanOm ersättning, i form provision elleren av
arvode, han skyldig begäran uppdragsgivarenpå försäk-är att av
ringskunden upplysa ersättningens storlek.denne förarbetenalom

I988/89:l36 gjordes klart något förbudprop. 27 s.k.att mots.
vilketreturprovision skulle finnas, innebärinte uppdragsgivarenatt

få del den ersättningkan mäklaren försäkrings-får frånav som
givaren.

Mäklaren skall utföra uppdrag omsorgsfulltsitt och med
iakttagande god forsäkringsmäklarsed. skallHan i den ut-av
sträckning omständigheterna kräver det klarlägga uppdrags-som
givarens behov försäkring föreslåoch lämpliga Omlösningar.av
mäklaren uppsåtligen dessaeller oaktsamhet åsidosätterav
skyldigheter, blir han Avtalsvillkorskadeståndsskyldig. som
avviker från dessa regler får uppdragsgivareninte åberopas ärom

konsument och uppdraget försäkring huvudsakligen föravseren
enskilt bruk. Mäklaren har också för uppdragsgivarenett attansvar
får den information försäkringsgivaren enligt konsument-som
försäkringslagen skyldig i tecknandetsamband medär att ge av
försäkring.
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Sidoverksamhet

verksamhetdriva änoförhindrad ävenmäklareEn är att annan
verksamheternaförutsättningunderförsäkringar attförmedling av

20.l988/89:l36hålla isär prop.går att s.
värdepappersrörelseEG-direktivbl.a.medsambandl ettatt om

värdepappers-inominvesteringstjänster93/22/EEGdirektiv om- lagstiftningensvenskamed deninförlivades1994höstenområdet
förmedlamöjlighetensärskilda regleri attinfördes FML an-om

l994/95:NU 12,bet.1994/95:50,värdepappersfonder prop.delar i
värde-l99lz98llagenl994z20ll. lSFSl994/95:l64.rskr. om

vilkenbestämmelse enligtsamtidigtinfördespappersrörelse enen
undantasFörutsättningarvissaunderförsäkringsmäklareregistrerad

förmedlingförgällerden lagenenligttillståndspliktdenfrån som
transaktionervidmedverkanellerfinansiella instrument annanav

fårFörmedlingsverksamhetenbkap. 3 §.linstrumentsådanaav
försäkringsmäklarrörelsentillsidoverksamhetendastdärvid vara en

motsvarandeellervärdepappersfonderandelar ifår baraoch avse
fondföretag. Enutländskavissa ytter-hosinvesteringar typer av

orderkundernasförmedlafårmäklarenbegränsningligare är att
får dock inteMäklarensådana företagtill nämnts.endast som nu

infördes samtidigtFMLfondandelar. lellermedelkundersemotta
skall registreras ifönnedlirtgsverksamltetsådankrav ävenatt

utbildning skalltillfredsställandepåmäklarregistret. Kravet en
klartlagen ocksågjordes iverksamhet.sådan Det attgälla även en

värde-andelar iförmedlingavseendeverksamhetsinimäklare av
allmänna kravdeförutomskall uppfyllapappersfonder som-

allmänhetentjänster åtfinansiellaförmedlinggäller för av -
dengäller förrörelsensundhetskrav i fråga somsomomsamma

frågavärdepappersrörelse. ltillståndspliktigdriver ansvars-om
värdepap-gäller förkravockså gällaskallförsäkring somsamma
kraft deniharbestämmelsernabeskrivna trättpersbolag. De

januari 1995.l

försäkringsmäklareIngripande mot

försäk-förregistreringenåterkallakanFinansinspektionen en
registreringförvillkorenuppfyllerinte längreringsmäklare som
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verksamheten begärtsde upplysningarinte lämnareller som avom
avgifter för inspektionensföreskrivnainspektionen eller inte betalar

i stället förtillräckligt, får inspektionendetverksamhet. Om attär
försäkringsmäklaren varning.meddelaåterkalla registreringen

driver verksamhetregistreradnågonOm utan att somvara
benämningen försäk-använder sigelleromfattas FML avav

vite förelägga honominspektionen vidringsmäklare kan att
beträffande registreradgällermed detta.upphöra Detsamma en

han inte registreradförmedlar försäkringarmäklare ärsomsom
verksamheten kan med-medVitesföreläggande upphöraför. att
registrering.återkallelsei samband meddelas även av

EG-regler

Sveriges anslutning tilloch harMed anledning EES-avtalet EUav
lagstiftningen.svenskaaktualiserats ändringar i den Som en

området har vidtagits inom EUbakgrund till de åtgärder som
ställeralla medlemsstaterdet intekan ärnoteras att som upp

bedrivande verksamhetvillkor för igångsättande och somav
förmedlingsverksamltet.försäkringsmäklare eller av annan

december direktivministerråd den 1976EG:s 13 ettantog om
underlätta det effektiva utövandet etablerings-åtgärder för att av

tillhandahålla tjänster vid verksamhetfriheten och friheten att som
ochförsäkringsagent försäkringsmäklare 630 lSlCeller ur grupp

verksamhet 77/92/särskilt Övergångsbestämmelser för sådanom
försäkringsmäklareDirektivet syftar till underlätta förEEG. att

försäkringsombud verksamhet i medlemsstat.och att starta annan
föreskrivs bl.a. land ställer vissa kunskapskravDet att ett uppom

angivenfärdighet, skall viss i direktiveteller krav nämnare
sådanuppfylla dessa krav,verksamhet i landett annat omanses

preciseras i direktivetverksamhet har bedrivits under tid som
iartiklarna intyg de förutsättningar4-8. Ett att som angesom

uppfyllda skall utfärdas de myndigheter ellerdirektivet är av
land har artikel Med anledningorganisationer varje 9.utsettsom

bestämmelse,iEES-avtalet FML 7atogs omen nyav
utfärda sådant intygskyldighet för Finansinspektionen att som

rskr.bet. l993/94zNU5,i direktivet l992/93:257,prop.avses
i artiklarnaBestämmelserna 4-8l993/94:39. SFS l993zl308.
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emellertidharlagstiftningsåtgärd. Fråganinte kräva någonansågs
föranlettnyligenställningstagande ochföremål för Förnyatblivit en

l994/95zNU24, rskr.bet.l994/95zl84.ändring i FML prop.
Ändringen viss erfarenhetinnebärl995:787.I994/95:392. SFS att

skallland godtaserhållit iförsäkringsmäklare har ett annatsom en
utbildning.alternativ tillsom

rekommen-den december l99lI8EG-Kommissionen antog en
Rekommenda-92/48/EEG.FörsäkringarFörmedlaredation avom

innehavkvalifikationer beträffandedels vissationen avavser
registreringvandel, delslämplighet ochansvarsförsäkring samt av

skall besittaFörsäkringsförmedlareförsäkringsförmedlare. En
yrkeskunnandefackkunskaper ochaffärsinsikter,allmänbildning,

försäkrings-oberoendeFöreskrivas Förkompetens kanhögremen
FörmedlareinteförutsätterRekommendationenfönnedlare. att en

Försäkringsgivarintressen. Detfrånoberoendeskall angesvara
tillskyldig sinaoberoendeinteemellertid den ärär attatt som

försäkringsföre-anknytning tillsinlämnaupplysningarkunder om
den uppfyllerendastregistreringfrågal atttag. somangesom

registrerad inteinteoch denregistrerasskall ärkraven att som
centraltdetmäklarverksamhet. Om upprättasskall tillåtas ettstarta

beroendefristående ochmellanskillnadskallregister, göras
rekommendationeninnehållerSlutligenFörsäkringsmäklare.

sanktionsbestämmelserrörandeuttalanden
tilläggsav-godkänna det s.k.beslutade våren 1994Riksdagen att

vissa ytterligareinnebarvilket bl.a.EES-avtalet,talet till att
tilläggsavtaletlagstiftning.med svensk lskulle införlivasrättsakter

Rekommendationenskall beaktas.rekommendationen ärattanges
folkrättslig För-alltså ingenFöreliggerbindande.dock inte Det

ibestämmelser denrekommendationensgenomförapliktelse att
framhölls1993/942203 I63lagstiftningen.svenska l atts.prop.

föreskrivsvad idelaruppfylldesvenska FMLden stora somav
och övrigarekommendation 92/48/EEGkommissionens att

Finans-inomanpassningsåtgärder skulleerforderliga övervägas
departementet.



1997:79SOU Bilaga 1 241

Marknadsförhållanden och tillsynsverksamhet

Antalet hos Finansinspektionen registrerade försäkringsmäklare har
efter hand ökat kraftigt. börjanl år fannsI995 fysiska699av

och juridiska246 registrerade mäklare. Avpersoner personer som
de juridiska det flertalet organiseradestorapersonerna var som

Åttaaktiebolag. bolag utgjordes handelsbolag och femton bolagav
hade formen kommanditbolag. l l50 bolag fanns endastav ca en
fysisk registrerad mäklare. fyra fall drevsl mäklarverk-person som
samhet fysisk under enskild firma. Flertalet mäklareav en person

medlemmar i branschorganisationen Svenskaär Försäkringsmäkla-
Förening.res

Finansinspektionen sin tillsyn denutövar prövningutöver som-
sker i samband med ansökningar registrering delsom genom-
föreskrifter och allmänna råd, dels analyser de uppgiftergenom av

Årfrån mäklama, dels platsundersökningar.tassom genom
l989 meddelade dåvarande Försäkringsinspektionen föreskrifter
BFFS 1989:23, angående försäkringsmäklarregisterF6 och
ansökan registrering försäkringsmäklare. allmännal rådom av
BFFS 1989:24 behandlas tillämpningen bl.a. reglernaav om
kravet på oberoende försäkringsgivarintressen, utbildnings-av om
krav, medelshantering, mäklares upplysningspliktom om en
rörande provision krav på hur mäklare skall utföra sinasamt om en
uppdrag. Finansinspektionensl föreskrifter från år I994 BFFS
l994:l4, riktar sig till mäklare juridisk ställsärsom som person,
krav mäklare till inspektionen insända årsredovisningaratten
och vissa andra uppgifter förmedlingsverksamhet.om

Behovet lagöversynav en

Huvudmotivet för särskild lagstiftning försäkringsmäkla-att en om
infördes i Sverige slå fast försäkringsmäklare skall fåatt attre var

verka på den svenska försäkringsmarknaden. Samtidigt ansågs det
angeläget hänsyn till försäkringskundema lägga vissaatt fastav
krav skulle gälla för den yrkesmässigt driver verksamhetsom som

försäkringsmäklare.som
harFML tillämpats under fem år. erfarenheterDeännu mer som

vunnits under denna tid har allmänt bekräftat det fannssett att ett
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tillsynochverksamhetenreglerfastläggabehov avomatt omav
berättigade skydds-försäkringskundernastillgodosesyfteiden att

följandeframgå detkommeravseenden. Somolikai attintresse av
nuvarandedethandengivit viderfarenheternaemellertid atthar

hänseenden.i vissaofullkomligtregelverket är

försäkringsniäkIarver/csarzzhetVad är

huvudsakligen sikteförsäkringsmäklareställs tarkravDe som
god vägledningkvalitativtfårförsäkringskundemadels att en

Försäkrings-gäller lösadetmäklarenfrånmedverkanoch när att
skydda försäk-delskunden bästafördet sättet, attfrågorna

handlandeoaktsamtskadaekonomiskringskunderna mot avgenom
och dentillsynsverksamhetFinansinspektionensmäklaren.

försäk-inteskall ha omfattarmäklarenansvarsförsäkring ensom
ringsmäklares fondande-förmedlingsidoverksamheterandra än av
lar.

i frågameningarråder deladedetsigemellertid visatharDet att
vilkaochmäklarverksamheteningår iaktivitetervilka somsomom

verksamhetervilkaklargörabehovfinnsutanför.faller Det attav
inte böroch vilkamäklarverksamhettillhänförasbör somsom

det.göra
livför-andrahandsmarknad förtid framhar växtDet ensenare

sigOfta detförsäkringar.begagnade rörs.k.säkringar, om
försäkringsmäklareförekommerförsäkringar.utländska Det att

verksam-försäkringar. Sådanbegagnadehandeln medimedverkar
tillämpningsområde. Dettaemellertid utanför FML:shet faller
tillsynshänseende. böri Detbristupplevsförhållande ensom

dennatillämplig påbörinte FML ävengörasdärför övervägas om
verksamhet.

Mäklarverksamhet assistenter m.m.genom

tidigare fråganmed dendelvis hängerförhållandeEtt sammansom
försäkrings-försäkringsmäklarepersonal ettänär att annan

de kansjälvständig ställningsåibland harmäklarföretag atten
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bedriva mäklarverksamhet. sådan ordningEn inte avseddanses var
vid FML:s tillkomst.

Finansinspektionen har också i flera fall funnit mäklarverk-att
samhet bedrivs på det inte förenlig med FML och harsättet ärsom
ingripit verksamheten.mot

förekommerDet också försäkringsmäklare anlitar utomståendeatt
kan i fråga med hänsyn till mäklar-sätt sättasettpersoner som

uppdragets karaktär förtroendeuppdrag.av
Utredaren bör denna bakgrund undersöka kanF MLmot ut-om

formas så det tydligare framgår i vilken utsträckning försäk-att en
ringsmäklare kan anlita andra i sin verksamhet.personer

påKravet oberoende

centralt kravEtt mäklare såväl juridisken en person som en——
enskild mäklare mäklaren oberoende försäkrings-är äratt av—
givarintressen. l allmänna råd BFFS 1989:24 har Finansin-
spektionen försökt vad enligt inspektionensnärmareange som
mening följer detta krav. Det emellertid självklart såär att ettav
allmänt hållet krav kan leda till tolkningsproblem. Sådana tolk-
ningsproblem har också uppstått i den praktiska tilllämpningen. Det
gäller bl.a. fall där avtal med flera bolag uppträderpersoner genom

ombud för Hera bolag.som
andra falll har mäklaren medverkat vid Forsäkringslösningar på

gruppsakförsäkringsområdet. harDet därvid förekommit mäk-att
intelare bara s.k. paraplyavtal fömedlat företagar-ett ettgenom

förbunds försäkringslösning för sina medlemmar, frivilligen grupp-
sakförsäkring, aktivt sökt ansluta medlemäven till detutan resp.
med visst försäkringsbolag träffade paraplyavtalet.

Det oklart i vilken utsträckningär sådana liknandeoch aktiviteter
förenliga med detär nuvarande kravet oberoende. Det därförär

angeläget kravet oberoende och preciseras.att överses

Provisioner

Även frågor avseende försäkringsbolagens provisioner till mäklarna
bör Försäkringsmäklarens uppdragsgivare bekostartas upp. pro-
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uppdrags-begäranpåförsäkringspremien. Förstvisionen avgenom
provisionensupplysaskyldigförsäkringsmäklaren attgivaren omär

ellerkontrollvarkenuppdragsgivarenharstorlek. Oftast ensav
provision.betalningden utgeskännedom somsomom

lämpligtdetundersökas ärdet attbakgrund bördennaMot om
försäkringskundentillinformationnuvarande kravetdetskärpa

mäklaren.tillbetalarförsäkringsgivarenprovision somom

Sidoverksamhel

försäkringsgivarintres-tillFörhållandetoberoendeKravet avser
ocksådetställning kanoberoendemäklaresFör avvaraensen.
verksamhet ändrivaskall kunna ävendennebetydelse annanom

förbunden verk-sådanmedoch näraFörsäkringarfönnedling av
menadeFörsäkringsverksamhetskommittén attsamhet. samman-en

verksamhetandraochmäklarverksamhetblandning typer avav
försäkringarförmedlingsinvid togmäklarentillledakunde att av

situationer.jävsliknandehamnade iellerotillbörliga hänsyn
försvåras. lkommaocksåkommitténenligt attkundeTillsynen

hanstatsrådetföredragandeemellertidförklarade attpropositionen
avseende.nämndaibegränsningarföreslå någrabereddinte attvar
hålla isärgårverksamhetsgrenamaolikade attförutsatteHan att

gäller be-områdenandraHeraPå20.1988/892136prop. s.
värdepap-sidoverksamhet. lnomdrivandetför t.ex.gränsningar av

skall drivas såsidoverksamhetenvissa fallipersområdet krävs att
lagen 1991:981kap. 4 §3rörelsen,självaunderlättardenatt se

kontomedelmottagandei frågavärdepappersrörelse avomom
kreditgivning.och

iblandtilllettutvecklingenförsäkringsmäklarområdet har attPå
vid sidandrivaskommitverksamheterskiftande attmycket om

hästhandelförekommerförsäkringsmäklarrörelsen. Det t.ex.själva
därförsidoverksamheter. Det ärantikvitetshandeloch- som

bl.a.gällervadbakgrundangeläget motatt somavman
i frågaskettutvecklingdenstuderarvärdepappersområdet omsom

undersökerochförsäkringsmäklarområdetsidoverksamheter
möjlighetendet gällerregler i F ML attsärskilda närbehovet av

mäklarverksamheten.vid sidanverksamhetdriva av
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utbildningSpecialisering och

skall ha tillfredsställandeförsäkringsmäklareKravet att enen
sigverksamhet han skallutbildning för den ägna är storsom av

vikt.
skrivelse tillFörsäkringsmäklares Förening har iSvenska en

januari tagit frågan kravetFinansdepartementet den 3 l995 upp om
försäkringsmäklare. Föreningenutbildning för attanser

förändringar sedan infördessamhället genomgått så FML attstora
försäkringsmäklare bör skärpas. Enligtför verkakraven att som

i till ökade kunskapskrav förföreningen bidrar Sveriges inträde EU
Föreningenutlandet och internationella försäkringar.mäklarna om

bör skärpas ochdärför utbildningskravenatt snarast anpassasanser
efterkoncessionsregler gäller för försäkringsbolagenefter de som

ljanuariden l996.
registrering all slagsframgått det föregående kanSom en avseav

personförsäkring eller enbart skadeförsäkring.försäkring, enbart
kategorise-utbildningskravet kopplat till dennanuvarandeDet är

med försäkringsrörel-Uppdelningen intering. överensstämmer
gällande systematik. grundas EG:s reglerselagens Denna omnu

indelning skadeförsäkring livförsäkring i olika försäkrings-resp.av
inte registreringskravet borde knytasklasser. börDet övervägas om

till indelningen i Forsäkringsklasser enligt försäkringsrörel-an
registrering begränsasselagen. Med sådan ordning kan t.ex.enen

inom skadeförsäkringtill de försäkringsklasseratt somavse
utbildning för. där-mäklaren i fråga har dokumenterad börDeten

mäklare skallvid också redan registrerade genomgåövervägas om
registreringsförfarande.ett nytt

FöreningFörsäkringsmäklares framhåller bör kravenSom även
mäklarnas undersökas bakgrund den in-utbildning mot av

ternationella försäkringsmäklare spelaroll kan komma attensom
framtida det finnas behov klargörai Vidare kanEU. attett av

utbildningskraven för den verksam området för handelärsom
med fondandelar.
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vardörsäkrinpåKravet gans

ekonomiskaFörsäkringskundernaskyddagällerdetNär motatt
kravetFörfarande haroaktsamtskador på grund ansvars-av

intehar belysts minstbetydelse.försäkring visat sig ha Dettastor
regleringen Försäkrings-inträffade skadefall.vid Den närmare av
Försäkringsmäklare. Redantagits i Förordningenkravet har om

medemellertid Förenatbörjan visade det sigfrån storavara
avvägning fast Försäkrings-lämplig läggasvårigheter utifrånatt en

samtidigtskydd kundernatillfredsställandekrav ett somsom gav
skaffa sig Före-rimliga villkormöjligt För mäklarnadet blev att

vidi Förordningen har ändrats tvåskydd. Föreskrifternaskrivet
januarimed ikraftträdande den 1993ltillfällen, år 1992senast

skall För Försäk-Enligt gällande reglernadeSFS l992:l549. nu
För skadaFörsäkringsskyddet gällergällaring i allmänhet att som

ochvarit i kraft medtid då Försäkringenorsakats under denhar ett
basbe-motsvarande minst 200 gångerersättningsbelopphögsta

sammanlagda ersättnings-mäklarFöretag uppgår detloppet. För ett
basbeloppet Förlägst gånger varjeunder till 2 000beloppet årett

inte behöverdockpåbörjat tiotal mäklare, störreatt ansvaret avse
basbeloppet. Förmedlingmotsvarande 6 gånger Förbelopp 000än

med fier tio årsanställdaskadeFörsäkringar till näringsidkare änav
Föreskrivit ersättn samtidigtFinansinspektionen högrehar

skador anmäls under tid dåFörsäkringen enbartkan somavsesom
efterskydd under två år efterdock medFörsäkringen i kraft,är ett

gälla.det Försäkringen upphörtatt att
har framhållitFör FörsäkringsmäklarnaRepresentanter att ansvars-
köpas endast hos fåtalFörsäkringar med Föreskrivna villkor kan ett

de höga premierna medFörsvenska Försäkringsgivare och att en
till utländska mäklare.konkurrensnackdel i förhållande

anFörda bör det undersökas bestämmel-bakgrund detMot omav
ansvarsFörsäkring kan reformeras iFörsäkringsmäklaresserna om

tillfredsställandelinjemed önskemål samtidigtmäklarnas ensom
konsumentskyddsstandard upprätthålls.
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IillsynsverksamhetinansinspeklionensF

Även tillsyn börinspektionensbestämmelserna över.rör sessom
fysiskaövervakningendet gäller ärNär att personer somav

allmänna kravet påuppfyller detregistrerade mäklaresom
blivit olika föri viss månlämplighet förutsättningarnahar

Försäkringar och denförmedlarehuvudverksamheten avsom
förmedlingavseende andelarverksamhetenmedgivna avnumera

verksamheten gäller sålundavärdepappersfonder. denFöri senare
värdepappersrörelse utökadehänvisning till lagen omgenom en

finnssundhet i rörelsen. Detbl.a. allmänt kravkrav, ett
mäklamade allmänna kravenanledning utforma ettatt

verksamheter.likartat för olikasätt

Sanktionsbestämmelser

bl.a.återkalla registrering knutna tillFörutsättningarna för äratt en
krav mäklaren enligt FML.ställs på 4-6 Förde att ensom

fysisk registrerad försäkringsmäklare krävsskall bli somperson
övrigt bedöms lämpligbl.a. han inte i konkurs och iäratt vara

Lämplighetskravet innebärförsäkringsmäklare. mäklarenattsom
skall seriös yrkesutövare. Omständigheterredbar och somvara en

olikaha betydelse bedömningen sökanden själv ellerförkan är att
drivits har försatts i konkurs eller harföretag har honomsom av

juridiskskatteskulder l988/89:l36 f..35 Förprop.stora ens.
konkursfrihetföreskrivs inte något krav på och allmänperson

har därförlämplighet. Finansinspektionen inte möjlighetersamma
ingripande mäklarföretag de enskildatill mäklamamotmot ett som

har denarbetar inom i praktiska tillämpningenföretaget. Dettasom
sigvisat brist.vara en
denna ändringaranledning och med beaktande deAv av som

det finansiellaunder har gjorts i lagstiftningårsenare annan
förområdet finns behov grundernaundersökaattav om av-

registrering och för varning bör ändras.
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konsumentförsäkringInformationsskyldighet vid

uppdragsgivaren får den in-tillFörsäkringsmäklaren skall attse
skyldig lämna i sambandförsäkringsgivarenformation är attsom

behöverkonsumentförsäkring tecknas l2 § FML. Hanmed att en
uppdragsgivaren.informationen till lemellertid inte själv lämna

försäkrings-förvissa sigskyldigfall han docksådant är attatt om
uppdragsgivareninfonnationen direkt till prop.lämnarbolaget

1988/89:l36 38.s.
försäkringsmäklarens in-undersökerangelägetDet är att omman

konsumentförsäkringar bör utvidgas.fonnationsskyldighet vid

EG-regler

rekommendationenden nämndaför närvarande osäkertDet är om
till bindandeförsäkringsförmedlare omarbetaskommer ettattom

direktiv inom EG.
försäkringsmäklareRekommendationen inte bara ävenutanavser

tveksamt det gårandra förmedlare. Det är atttyper om upp-av
vid personkrets.fungerande tillsyn sårätthålla över enen

inte aktuelltbakgrund det för närvarandedennaMot är att
i den svenska lagstiftningen.genomföra rekommendationen Inget

i de delaremellertid rekommendationen beaktashindrar att som
samband med detta uppdrag.kan ändamålsenliga ianses

Utredningsuppd raget

försäk-särskild utredare skall tillkallas for lagenEn överatt omse
ringsmäklare.

i redovisade behovetUtredaren bör med utgångspunkt det ovan
behövs förlagöversyn föreslå de ändringar att tryggasom enav en

förstärka skyddetsund utveckling mäklarverksamheten och förav
försäkringsmäklare.de försäkringstagare anlitar Utredaren börsom

förhållanden föranlederundersöka utländska någraäven om
särskilda ställningstaganden.
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Utredaren bör oförhindrad andra frågorävenatt tavara upp
rörande försäkringsmäkIarverksamhet. angränsande till dc som
särskilt har i det föregående.angetts

ningsarbctctUtred

ochUtredaren skall beakta direktiven till samtliga kommittéer
särskilda utredare offentliga åtaganden dir. l994:23.prövaatt

Utredaren bör med Finansinspektionen. Sveriges Försäk-samråda
ringstörbttnd, Försäkringsmäklares Förening och medSvenska
Konsumentverket.

slutfört föreUtredarens uppdrag bör utgången år 1996.vara av

Finansdepartementet
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RÅDETSnmarmv
den13december1W6av

åtgärderför underlättadeteffektivautövandetatt etablering-frihetenochfrihetenom av
tillhandahållatjänstervid verksamhet férsikrinpagentatt ellerförsäkringsmäklaresom

Övergångsbestämmelserur 530ISK: ochSärskilt sådanfor verksamhetgrupp Om

77I92/EEG

RÅDEUROPEISKAGEMENSKAPERNAS HARANTAGIT ark 4 och andram‘-"-’ ‘av p: -aDIREKTIVDETTA behörighetsbevis iochforsamordning bestämmelsermed-av
lemsstatemaslagar andraförfattningar.och

beaktande Fördraget Europeiskamed upprättandetav om av
S7.66ekonomiskagemenskapen.särskiltartiklarna49, och

235idetta. Det i ömsesidigtärönskvärt avsaknad erkännandeatt avav-
utbildningsbevis underlättaeller samordningomedelbar ett-

med‘ ‘ kommissio forslag. effektivtutnyttjande etableringsfrihetenoch frihetenav attav
tillhandahålla ifrågavarande särskilttjänsterför verksamheter.

ytu-ande.beaktandeF paparlamentetsmed införandet Övergångsbestämmelserdetslagav genom av somav
handlingsprogrammetiförutskickats tilli Allmänna

medbeaktande Ekonomiskaoch socialakommitténs undvikande olägenheter i demedlemsstaterförmedborgareav av
yttrande’.och i vilkanågra sådanvillkor verksam-inteuppställsförattstana

het.
beaktande följande:med av

fördragetEnligt alldiskriminerandebehandling grundval För övergångsåt-är hindra sådanasvårigheteruppstårböratt att
nationalitet.såvitt tillhandahållandeetableringoch gardeniasyfta villtill utländskmedborgare.avser startaav av att somen

förbjudenfrån utgången övergångsperioden.tjänster. ochdrivaifrågavarande dlemsstatdärverksamheti ‘av ennu
sådannationellPrincipen behandling framförallt detfinns igångsåttandetsådanär bestämmelserför verksamhet.om av

tillämpligi fråga anslutasigtill näringsorganisa- skall.irätten andrafall då utbildning. hadetställskravatt änom anses
sådantmedlemskaptioner.när nödvändigförutsättning tillräckligakvalifikationer därär hani denmedlemsstat hannären

berördaförden yrkesverksamhet. tidigareuppehållitsig bedrivitverksamhetenunderharpersonens en
rimligtidsperiod långttillbaka.ochinteliggeralltför attsom

Det inteallamedlemsstater ställer villkor för det så frågaharär skapasgarantierför isättsom attupp personen
igångsättandebedrivandeoch verksamhet försäkrings- yrkeskunskaper värdmed-likvärdigadem krävsårav som avsom som

flsrsåkringsmäklare. råderoch I vissafall frihet lemsstatens medborgare.agent attstarta egna
sådandriva verksamhet i falloch andra gällerstriktamen

tillträdet sådantbestämmelser till yrkeberoendegörsom av
kvalifikationer.formelltbevis Med Ramak-hänsyntill förhållandenaNederländerna.däriom

ringsmäklama efterflerakategorier yrkes-uppdeladeiär
skillnadernaMedhänsyntill mellanmedlemsstaterna.vad kunskaperbör for andradet inrättas likvärdigtsystemett

beträffaromfattningenförsäkringsagentersochförsäkrings- emsstaters verksamhetimedborgare önskarav startasom
mäklaresverksamhet.bördeverksamheter direktiv någondetta ändamålsenligadessa ochkategorier.Detsom av mest
skalltillämpas definierassåklart möjligt objektivakriteriet dennefor antaletanställdadettaärsom som

harellerharhaft.person
föreskrivsi artikel57 i fördragetDessutom fördet.att att

underlättaför och driva självständigan startapersoner
förvärvsverksarrthet.skallutfärdasdirektivforömsesidigt Om frånfullmaktagentverksamheteninnefattar stående etten

ellerfleraförsäkring i företagenfdr attagenten namngåtasigför vissaellerdettabindande rörande allaförpliktelser
transaktioner affärsområdetförföretagetiinomdernormala

EGT C78.2.8.1971. 13.nr s. ’7 EGTEGT C 113.9.11.1971. 15.1.1962.32162 36/62.ochnrnr s. s.
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medutövadverksamheta Yrkesmässigmöjlighet personersom.hafråga. berörda avbör den att startapersonen
risker.ochåterlörsäkringförsäkringelleravseende avi vlrdmdlemsstaten.mäklarverksamhet

formed-uppträderföretag.full frihet väljsmed somatt
försäkringochsådansökerlatemellan sompersoner

utföråterförsäkringsföretag.försäkringsföretagelleruppnåttsÄndamålet i ochhadirektivkommermeddetta att sådanaförsäk-ingåendeinförförberedandearbete avochförvillkorengenomförssamordning startamed attatt av bistårvid admini-lämpligt.då såringsavtaloch. ärerkännandeömsesidigtochberördaverksamheterdriva avav särskiltvid för-avtalen.fullgörandestreringoch avbehörighetsbevis.ochandrautbildnings-,examens- säkringsfall.

utövadb Yrkesmässigverksamhet sompersoner genomavigångsåttandeförvillkormån medlemsstaternadetiI den som eller be-fått uppdragifleraavtaleller att. somettdettaomfattassådanverksamhetbedrivandeoch avsomav försäkringsföretagsflerai ellermyndigats namnettatt.yrkeskunskaperochocksåställskrav löntagaresdirektiv derasräkning,förendastellerför räkning.och deraskategoridirektivgälla dennaskallfärdighet. detta även av försäkringsavtal.utföratillförslagframläggaochgefriaför arbetstagaresundanröja hinderför ettattpersoner. försäkringsavtal.ellerslutandeinförellervidarbete avbeslutatsåtgärderdedärigenomkompletterarörlighetoch som sådantavtal,fullgörandeochbistå administreringvid avoktober151612/68 denförordningEEGrådets avnrgenom försakringsfall.särskiltvidgemenskapen‘.ifria rörlighetinomarbetskraftens1968om
312/76’.EEGenligtförordninglydelsedess nr deånandrac Verksamhetutövad somavsespersonerav

iaochbmensomuppträderförsådartapersoners
fram-arbete.förberedanderäkningvid blandannat

fråga skötsam-iföreskrivsskålbörvad inkasseringAv ellerförsäkringsavtalom läggandesomsamma avav
för löntagare.gällakonkursfrihetsbevis försåkringsåtagandehetsbevisoch liven någotpremier.förutsatt gentemotatt

del i dennaingårinteeller för allmänheten ensom
verksamhet.

ined-FÖLJANDE. verksamhetFÖRESKRIVSHÄRIGENOM särskiltgällaskallDettadirektiv som
beteckningar:vedertagnaföljandelemsstatema medanges

punktlia Verksamhet a:ArtikelI avsessom

BelgienIåtgärderdeskallbeslutaMedlemsstaterna angessom -om
tillhandahål-etableringelleravseendedirektivmedi detta

Courtierdassuranceellerfysiskaterritoriertjänsterinomderaslande -personeravav Ver-zekeringsmakelaar.handlingspro-I i Allmännaomfattas avdelningföretag avsom
önskarförmånsberåttigadeochkalladenedan somgrammet reassuranceCourtierdei artikel -sådansjälvständigverksamhetbedriva avsessom Hcrverrekeringsmakelaar.

DanmarkI-imedborgareocksåtillämpas dedirektivskallDetta
EEGförordningeni enlighetmedmedlemsstaterna nrsom. driverselv-fysiskeJuridiske sompersoner.og—enligtverksamhetbedriva1612168. löntagareönskarattsom vedafszt-forrnidlervirksomhedstzndig somartikel forsikringskontrakter.ningaf

l Tyskland-2Artikel
Versicherungsmakler-verksamheterskallgällaföljandeDettadirektiv som

handlingspro-3 till Allmännaingår ISlC-grupp630i bilagai Riickversicherungsmakler.-—beträffandeupphävandebegränsningar rättenMgrammet av
etablering:till I Frankrike—

Courtierdassurance-

maritimeCourtierdassurance-EGT L 257,l9.10.l968.s.nr
1 EGT L 39.14.2.1976.nr s. Courtierdereassurance.-
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Irland I Storbritannien- -
Insurancebmker- Agent.-
Reinsurancebroker.-

c Verksamhet i punkt1c:somavsesI Italien—
I BelgienMediatoredi assicurazioni --

Mediatoredi riassicunzioni. Sous-agent—— -
Sub-agent.

Nederländerna—
Danmark-Makelaar-

Underagent.-Assurantiebezorger-
TysklandErkendassurantieagent --

GelegenheitsvermittletVerzckcringsagcnt. -——-
Storbritannien Inkassant.— -

InsuranceBroker.- Frankrike-

Mandataire-Verksamhetb i punktlsomavses
Imerrnédiairel Belgien ——-
Sous-agent.d‘assumnceAgent —- Vcnckeringsagcnt.

Irland—Danmark—
Sub-agent.-Forsikringsagent.-

Italien-I Tyskland—
Subagcnre.Versicherungsvertreter. --

Frankrikel Luxemburg- ——-
generalAgent dassurance. Sous-agent.- -

I Irland- Nederländerna—
Agent.- Sub-agent.-

Italien- Storbritannien-—
di assicurazioni.Agente-

Sub-agent.-Luxemburg-
principaldassuranceAgent- 3Artikel
dassurance.Agent- förMedlemsstater. kvalifikationeri vilka vissa rättendetkrävs

i artikelochbedrivasådanverksamhetattstarta avsessoml Nederländerna- fårdetskalltillse förmånsberättigadansökervarjeatt omsom
yrkehaninformation reglerardetdebestämmelserGevolmachtigd om somagent- hanbörjarsigellerinnaninnanhanetablerarutöva.attavser

Verzekeringsagent. bedrivanågontillfälligverksamhet.-
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enligtartikelförmånsberättigadbedriverEnverksamhetArtikel4 somen
i artikel2.l2.l bskallbetraktas likvärdigden avsessomsom

flerafrån ellerfullmaktdeninnefattar ståendeaffárs-elleryrkes- etkrävsallmän.Omdeti medlemsstat oma. enen
transaktionerellerallaförsäkringsföretag vissaför rörandekunskapochfärdighet villkorrelaterad rätten startaatt att.som

försäk-berördaaffärsområdetför detinom det2.1 normalai artikel2.1 ochellerdriva verksamhetsom aen avses
bindandeföretagetf"retaget. ingå försådan ring i dessförtillräckligtbevisskall denmedlemsstaten namnsom

förpliktelser.verksam-färdighet detfaktumkunskapoch godta attenav
fråga underi harbedrivitsi medlemsstatheterna enannan

någon följandeperioder:av
igångsättandetochemellertidI Nederländernaskall

dessutomartikel2.1sådan idriften verksamhet aavsesav som
uppfyllda:beroende följandevillkorföretagsle- ärföljandeåri oberoendeellerFyra varandraa attvara av

ställning.dande
"make-önskararbetaOm förmånsberänigadeden som-

verksamheteriberördalaar",måste bedrivithanha en
minsttioledningenrörelse haft överföre- där hanharTvå följandeår oberoendeellerb varandra i

anställda.formånsberättigadevisartagsledandeställning. denom
för elleråtminstone hararbetathanunderatt tre en

"assuran-önskararbetaOmdenfönnånsberättigadeellerförflerañårsâkringsagenterellerförsäkringsmäklare som-
verksamheterberördabedrivittiebezorger".måstehanhafleraförsäkringsföretag.ellerett

femminstledningenöveri rörelse harhaftdärhanen
anställda.

år företagsledandeställning.i oberoendeellerEtte om
"extendarbetaOmdenförmånsberättigadeönskarifrågavarandeförmånsberätxigadevisar hanförden somatt -

berördaverksam-bedrivitmåste haassurantieagent". hanfåtttidigareutbildning. bestyrksverksamhethar avsom
minsthaftledningenöverheteribehörig rörelsedärhanharintygellergodtaget enett staten somav enav

tvåutställda.fullt vadnäringsorganisation ut motsvara somanses
krävs.

Artikel6
Artikel5

förOm villkordeti medlemsstat rättenattstartaen som
2.l krävsi artikeldrivasådaneller verksamhetställer kravförOm medlemsstat rättensträngare cavsessomen upp

färdighet.ochelleraffars- yrkesrelateradkunskap2.1 allmän ellerdriva verksamhet i artikeloch änstarta aatt somavsesen
sådanförbevistillräckligtsåvitt skall denmedlemsstatenfårenligtartikel2.lför verksamhet staten. avser som

berördadenfaktumkunskapoch färdighet detverksamheten. godtaigångsattandetochdriften denförstnämnda attav
undermedlemsstatverksamhetenharbedrivitsigällerharbedrivitverksamhetkräva den det annanatt enavperson

någon följandeperioder:sådant i artikel2.l i emsstatslag avsomavses a enannan
någon följandeperioder.under av

i oberoendeTvå på år antingenföljandea varandra
fleraförsäk-ellerförår ställningeller verksamföljande oberoendeeller före-varandra iFyraa ensom
för ellerellerförsäkringsmäklareringsagentereller etttagsledandeställning.

fleraförsäkringstöretag.

år fore-Två följande i oberoendeellerb varandra
underharEttförmånsberättigade b underdeförutsättningarställning. den visar angettstagsledande a.somom

ifrågavaran-fördenförmånsberättigade hanåtminstone år visarhararbetatför ellerhanunder attatt tre omen
bestyrksutbildning.deverksamhet fåtttidigareharförsäkringsagenterellerförsäkringsmäklareellerförflera som
behörigintygellergodtagetfleraförsäkringsfötetag.eller ett avenstaten somav avett

vadnaringsorganisation fullt motsvara somutanses
krävs.företagsledandei oberoendeeller ställning.Ettc om

förmånsberättigade ifrågavarandevisar hanförden att
uppfylldaDekrav 1skallfåtttidigareutbildning. i punktverksamhethar bestyrks avangetts ansessomsom av

verksamheterdeunder bedrivitden minstgodtagetintygeller behörig somettstaten som enavett av somav en
åttrelevanttnlwildning,angesiartikelzlaellerzlbodisomgfulltnäringsorganisation vadmotsvaraut somanses

krävs.
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Artikel7 i stödföransökningen,skallartikel ochhandlingartillavses
in.ges

fall i 4-6 fårartiklarna driften dende| somavses av
ifrågavarandeverksamheteninte tidigare århaupphört tioän

dådag denansökanden i artikel9.1gjordes. Artikelför: 10somavses
emell tid kortaretidharföreskrivits medlemsstatiom en en

medborgare. ocksåskalldenperioden gällafördessför egna
förmånsberättigade. Om medborgare,värdmedlemsstatsinaav egna somen

villkorför få någon deverksamheterdeskallatt starta av som
i och/ellerartikel kräverskötsarnhetsbevis bevisavses om

Artikel8 deintevaritförsatta skallmedlemsstaten,deti konkurs. näratt
gäller tillräckligtbevismedborgarei andra "emsslatcr.som

En skall bedrivitha verksamheti fore- godta avsaknadperson anses utdrag "kriminalregistret"eller.i därav.ett ur
ragsledandeställning.i denmening i artikel4 och motsvarandehandlingarutfärdade behörigrättsligellersomavses aven
artikel5.l, åsyftadehanharbedrivitden verksamheten administrativom där imyndigheti denmedlemsstat nenrfråga uppehållitsig.hemmahörande harär ellersenast som

ledareför fö eller föreståndareföra ett visarsom kravenen tillgodosedda.ärattgföretagsñlial.eller

ställföreträdareforledarenför företagellerb ettsom Om frågasom idenmedlemsstatdär hem-ärpersonen
dennesbefullmaktigadeföreträdare. befattningenom mahörande uppehållit utfärdarsådanaeller siginteharsenast
inneburit företagsledarens,likvärdigtmedär handlingaransvarsom fårdessai punkt ersättassom av enavses

förklaringunder i däringabestämmelsered eller. stater om-
edgingfinns, vederbörandeinförförsäkran enav en av-En ocksåskall habedrivitverksamhetiperson artses behörig eller.i fore-rättsligelleradministrativmyndighet

företagsledandeställning.i denmening i artikelsomavses kommandefall. inför notariei medlemsstatdärdenenåliggandenhans i försäkringsföretagharontfattatett attom vederbörande uppehållitsig.hemmahörandeeller harär senast
ledaförsäkringsagenterellerövervakaderasarbete. varpå edgingmyndigheten utfärdar intygellernotarien ett om

elleravgivenförsäkran. intetidigareFörsäkran attpersonenom
varit försatt också inför behörigi konkursfår göras enDetarbete artikeli 4bochartikel5.1bskallsomavses näringsorganisationi land.sammavaritförenat förha med anskaffning.administreringochansvar

fullgörande försäkringsavtal.av
Handlingar medpunkternal ochutfärdatsi enlighetsom

2 fårvid ingivandet mlnader.inte äldreäntrevaraArtikel9

Bevis vad föreskrivsi artiklarna4-7 harattom som Medlemsstaterna föreskrivna4. skall deni artikell3inom
uppfyllt:skallforetes formi intyg. utfärdatärettav som av tiden skallhade myndigheterochorganisationenutse sombehörigaden myndighetenellerorganisationeni denmed- behörighet sådanautfärda handlingar i punkternaatt somavsesfrågalemsstatdär i hemmahörandeär eller harpersonen senast och2l i dennaartikel deandramed-och underrättagenastuppehållitsig.och denneskall till förstöd hans lemsstaternasomav ges ochkommissionen dettaomfåansökan bedrivanågon deberördaverksamheternaattom av
i var emsstatem

Medlemsstaterna 13föreskrivnatidenskallinomdeni artikel
underrätta kommissionenäven deandra ochmedlemsstaterna

Medlemsstaternaskallinomdeni artikel13föreskrivna till vilka dehandlingarmyndigheterochorganisationeromtiden demyndigheterochorganisationer skallhautse som föri dennaartikel in till stöd ansökanskallsomavses omgesbehörighet sådantutfärda intyg i punkt ochatt lavsessom i värdmedlemsstaten sådanverksamhetbedrivaatt somunderrättadeandramedlemsstaternaochkommissionengenast i artikelavsesdetta.om

Om ekonomiskdeti värdmedlemsstatenkrävsbevisomMedlemsstaternaskallinomdeni artikell3 föreskrivna ställning.skallden bevis.utfärdatbetraktastaten ett av entiden underrättadeäven andramedlemsstaternaochkommis- banki den fråga hemmahörandemedlemsstat idär ärpersonensionen till vilkamyndigheterochorganisationeransökanom en eller uppehållit likvärdigtmed bevishar sig.senast ettsomi vardmedlemsstatfå sådanbedriva verksamhetatt enom som utfärdatinomdesseget
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kommissio-underrättadagenfördessanmälanochskallArtikel genast
detta.nenom

villkorsina medborgare.värdmedlernsstatOm somav egnaen
verksamhetnågonellerdrivaskallför de somstartaatt

Artikel14ochellerförsäkraneddeavläggeri artikel kräverattavses
andraanvändasförsäkranintekanform edellerdenna avav

överlämnakommissionenMedlemsstaternaskalltill texternatillsevärdmedlemsstatenskallmedborgare. attmedlemsstater:
delagstiftningnationelltill centralabestämmelserierbjuds antarellertörsäkranlikvärdigform ed somlämpligoch aven

direktiv.dettainomdetområde omfattasberördaden avsompersonen.

Artikel15Artikel12

direktiv medlemsstaterna.samordning Detta riktarsigtillbestämmelserskallgällatillsdirektivDetta avom
verksam-angående ochdrivanationellaregler rättenat:starta

fråga i kraft.i träderheterna
1976.Utfärdati Bryssel decemberden13

13Artikel Pdrådetsvägnar
STOELkraft bestämmelser är derskall i de M.Medlemsstaterna sätta som van

månaderefter18följa direktivinomnödvändigaför dettaatt Ordförande
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KOMMISSIONENSREKOMMENDATION
den18december1992av

förmedlare Försäkringarom av

92/48/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNASKOMMISSION Definitionen vad med förmedlareårav attsommenas enUTFÄRDARDENNAREKOMMENDATION friståendebör skärpasmed tillämpningenavseendepå av
hithörande 90/619/EEG‘regleri rådetsdirektiv förmedlare

försäkringar.av
beaktande Fördragetmed upprättandetEuropeiskaomav av

ekonomiska särskiltartikelgemenskapen, 155i detta.och Behörigaförmedlare försäkringarbör registrerasi sinaav
medlemsstater. sådanregistreringoch bör villkor förutgöra

följande:medbeaktande rätten drivaoch verksamhet förmedlareav att slam som av
försäkringar.Centralaregisterbör åtskillnadgöra mellan

försäkringar viktigaFörmedlare ledviddistributionär friståendeochberoendeförmedlare.av av
försäkringstjänsteri inedlemsstatema.Skapandet deninreav
marknadenkommer medföra sortimentökat En rekommendationatt ett inte bindandeär för deav medlems-pro- som
dukter följd friheten tillhandahållatjänster.För- denriktaratt sigtillsom vadgällervilkaen av stater resultat skallsommedlamasyrkeskunnande viktigtförär skyddaförsäk-att medverkamensom atta: tmr ,r sättringstagarna villochdem tecknaförsäkringar.Detfinns frivilligtbör effektivtsom möjliggöraför demettvara att att

intemedlemsstater kräver förmedlare.ellersärskilda lämpligaföreskrifteratt därsåsom behövs.anta
kategorier förmedlare.skallha allmänbildning.affärs-av
insikter.fackkunskaperochyrkeskunnande.Sådanakvalifika-
tioner önskvärdaför i princip förmedlareär alla försäk-av

HÄRIGENOMringar.ochdet behövsdärföråtgärderför ytterligaretill- REKOMMENDERAS.
närmning.

77/92lEEGdirektivRådets föreskriver medlemsstaterna. medlemsstaternaatt till förmedlare driveratt attser sombristi på ömsesidigterkännande utbildningsbevisoch verksamhet derasterritorieruppfyller kvalifikationerav de
omedelbarsamordning.för etableringsfrihetenochfrihetenatt föreskrivsi bifogadebilagaoch registreradeär detsättsom

tillhandahållatjänsterverkligenskallkunnautnyttjasvidtaratt därsom anges.
åtgärder gördetlättare ochdrivaverksamhetattstartasom

försäkringsombudellermäklare försäkringar.Dessasom medlemsstaternaunderrättarkommissioneninom36av att
åtgärderär övergångskaraktär. månaderefterdetav dennarekommendationharanmältsatt om

lydelseni deviktigarelagaroch författningarandra harsomDetbörankommapåmedlemsstaternasjälvaelleri vissafall utfärdatsoch de åtgärder har vidtagits yrkes-om som avförsäkringsföretageneller på erkändayrkessamman- sammanslutningarochförsäkringsforetagtill följd dennaavslutningari olikade medlemsstaternai enlighetmed rekommendationatt hållerkommissionenunderrättadsamt omRomfordraget vilkenbestämma nivå allmänbildning, allaytterligareförändringar inträffar område.av dettasomaffarsinsikterochfackkunskaper försäkringsformedlaresom avochandraslagetskallbehövahaför försäkringstagareena att
och villde tecknaförsäkringarskallkunna säkrapåsom vara

deupplysningaroch hjälpden behöver.deatt Utfärdadi Bryssel 18den oktoberl99l.

Det önskvärtär förmedlare försäkringardär såatt ärav
lämpligtskall uppfyllavissakvalifikationervad beträffar

Överens-innehav ansvarsförsäkring,lämplighetochvandel.av
stämmelsebörfinnasmedgemenskapsreglernakapitalkrav Pdkommissionensvägnarom

förmedlare deskallhandhaklicntmedeli sambandmedom LeonBRITTANbiträderde medhandhavandetochverkställighetenatt avförsäkringsavtal. Viceordförande

EGT LEGT L26,3l.l 1977, 14. inr EGTnr Ls. 330.29. l.l990.8.50.nr



1997:79SOUBilaga 3258

392X0048/S

officiellatidningEuropeiska Nr L 19/33gemenskapernas28.1.92

BILAGA
FÖRSÄKRINGSFÖMIEDLAREPÅ REGISTRERINGAVKOMPETENSKRAVOCH

Kompetensnivåerfår ocksåbestämmasoch tillämpaslArtikel av
yrkessammanslutningargodkäntsiuedlerrtsstaten.som av

Definition
petensniväe.tillsyn medlemsstatenfårockså bestänunasUnder avmedrekommendationdenna avses åtarsigtillsyntillämpas forsäkiingsföretag ochoch ettav som

ekonomiskt för verksamheter denkategoride utövassom avansvardriversådanellerflI:dlmng.;f6nnedlar¢: startarsomperson- definierasi artikel2 bi direktiv77I92lEEG.förmedlare punktlsomiartikel2punkt direktivdefinierasi lverksamhet a-csom rbrelseidkareellerdet77I92/EEG sighangör somegenvare ansvarsförsäkringEn försäkringsfömiedlareskall.ha elleranställd.som jämförlig skadeståndkankomma utkrävasdärmed säkerhetför attsom
Artikel2 försäkringyrkesutövning.sådan integrund försummelsei omav

något företagförsäkringsföretagellerordnats annatett somav avRäckvidd företräda.anställdhosellerharfullmaktförmedlarenär att
2 och3 skalldennapunktföljerOm inteannat av fårinteFörsäkringsfönnedlareskallhagodvandel.Han4. varaförsåkringsfömiedlateenligtalla årrekommendationtillämpas som i konkurstillständ.artikeldefinitioneni

definitionenför enligt i artikelKravfåruppställas late5.rekommendation attintetillämpadennabehöverMedlemsstatema2. 77/92IEEG tillräckligfinansiellstyrka.intekräverallmäneller i direktiv harförsäkring 2 punktltillhandahållerdem som asom skadapå demförlust eller krävsbestämssärskildkunskapoch beskaffenhetendetillgångarStorlekenochavavsomavser som avavhuvudsakligharinteochlevereradesjälva somsom medlemssiaiema.varor försäkringar.säljaellerrådsysselsättningatt omge
driververksamhetellerföretagl ledningenför3. startarett som Artikel5mångaingåtillräckligt medskallförsäkringsförmedlare personersom faekkunskaperochdenaffarsinsikter.dealImänbiH-itittg.deden Registreringartikel4punktföreskrivsiyrkesskicklighetsom

sådanaföretagförverkarekommenderasMedlemsstate attattua kvalifikationer iuppfyllerdeFörmedlare somangessomanställda sysslarmedgrundutbildningförerbjuderlämplig som Endastregistrerasisin lemsstaLartikel4punkt2-5skall personerförsäkringsprodukter.förmedlingav drivaverksamhettillåtas ochregistreradedena skallsätt starta som
försäkring.förmedlareav3Artikel

behörig fördetskallVarjemedlemsstat utseett organsomoberoendeställningFöraäkrlngsfönnedlares Yrkessammanslutninggodkäntsiregister punktnämns somrsom fallockså registret.l defår föraedlemsstaten att somavsesutsesavI2 punkt i direktivi artikel ldefinitionenDe omfattas asom av ocksåförasfårsådanaregisteri artikel4punkt2sistastycket. ettavI7/92/EEGskall myndigheterskallbehöriga haförsakringsföretag.‘lemsslalens
tillgångtill registren.återförsäkringförsäkringeller itecknatill villdensom- affärsmässigajuridiskaellerallaförekommandefall an-uppgeförsäkringsföretagliksomallaaktier skiljapäberoendeochregister.skalldettaknymingartill något Finnsdet centraltsom ettinneharoch skullesådanaföretaginneharhan eller som friståendefönnedlare.som försäkringsföretag.ochfrihet väljainskränkakunna hans att

deallmänhetenFörmedlareförsäkringskallupplysa4. attomavIemsstatenbestämmt. hurbehörigttill uppgeorgan.som- registrerade.ärårfördelatsigpåolikaföregåendeunderhansaffärsverksamhet
försäkringsföretag.

Artikel6Artikel4
Kompetens Sanktioner

fötsäkringsförmedlareverksamhetDen ochdriver somstartarsom kanlämpligasanktioneri finnas2-5nedan. Detskallmedlemsstaternai punktskallhadekvalifikationer somsomanges försäkringarförmedlarenågondriververksamhettillgripasnär avsomallmänbildning.affärsinsikter.2.Försäkringsförmedlareskallbesitta registrerad.utanattvaraMedlemsstateskall såfackkunskaperyrkeskunnande.och omuakategori förmedlarebehövs fördenkrävahögrekompetens av som sanktioner.finnaslämpligaskalli medlemsstaternaDetkompetensnivånerforderliga skallfastställasi artikelnämns Den av intelängreavforande registret. förmedlaredäribland mot somurmedlemsstaten. i artikel punkt3-5.uppfyllerkraven
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Förhållanden i några europeiska
länder

nedan lämnas redogörelseHär för förhållandena i några europeiskaen
länder. Framställningen bygger de enskilda ländernas författningar,
uppgifter erhållits med anledning den enkät skickats tillsom av som
några mäklarorganisationer medlemmar BIPAR,är över-som av en

finns isikt utgiven Lloydspå of London Press Ltdrapportsom en
Insurance1992 lntermediaries the EEC sammanställd Patrickav

Devine material från Insurance Committe, OECD m.fl.samt

Norge

Försäkringsmäklarverksamhet i Norge regleras i forskrift forsik-om
ringsmegling. Föreskriften trädde i kraft den januaril 1996. Dessför-

regleradesinnan mäklarverksamhet forskrift den 8 septemberav av
1989 932 formidling skadeforsikring i tilknytning til nä-nr. om av
ringsvirksomhet til utenlandsk selskap konsesjon i Norge.uten I
början fanns1996 det 22 mäklarföretag i Norge. Under 1996av var
mäklarnas marknadsandelar tio på personförsäkringsområdetprocent
och 25 skadeförsäkringsområdet.procent

Föreskriñen gäller för förmedling i Norge direkt försäkring tillav
fritt valda försäkringsgivare. Förmedling direktförsäkring kanav
endast ske försäkringsmäklarföretag registrerade hosärgenom som
Kredittilsynet. Både norska och utländska mäklare måste registrera
sig innan de kan förmedla försäkring i Norge. Det inte tillåtet förär
försäkringsbolagen sälja försäkring oregistreradeatt mäklare.genom

Försäkringsförmedling kan huvudregel bara bedrivassom av
norskt registrerat aktiebolag har fullt inbetalt aktiekapital ochsom

solvent. Kredittilsynetär kan i särskilda fall dispens från kra-som ge
på mäklarföretaget skallvet att aktiebolag.vara
Utländska försäkringsmäklarföretag med huvudsäte i staten annan

inom EES kan etablera filial och driva försäkringsmäklarverksamhet
ñlialen i Norge. De kan också bedriva gränsöverskridandegenom

verksamhet i Norge från etablerat förrättningsställe iett staten annan
inom EES under förutsättning mäklarföretaget haratt drivarätt att
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Med utländsktoch solvent.verksamhet i hemlandetmotsvarande är
verksamhet jämställsgränsöverskridandedrivermäklarföretag som

medborgarskap ibosatt i och harförsäkringsmäklare är en annansom
inom EES.stat

dokumentationsökanden bifogaregistrering skallTill ansökan om
beskrivningregistrerat och solvent,företagetvisar äratt en avsom

dokumenta-och bemanning,eller filialens ledningmäklarföretagets
uppfyllerleder" deföretagets "dagligebekräftelsetion och att

föreskrivenintygi föreskriften,ställs på honomvillkor attett omsom
försäkringsklasser/riskervilkabeskrivningsäkerhet finns samt aven

förmedla.mäklarföretaget attavsersom
beman-ledning ochtillfredsställandeMäklarföretaget skall ha en

mäklare och andraAnställdatill verksamheten.i förhållandening
skall ha denmäklarföretagetsförsäkring påförmedlar vägnarsom

förhållandenödvändig ioch fackliga kompetensyrkesmässiga ärsom
verksamhet.mäklarföretagetstill

harantingenskall ha "daglig leder"Mäklarföretaget ensomen
mäklarverksamhet motsva-praktisk erfarenhetangivennärmare av

tillfreds-eller harmäklardirektivvad i 1976 årsrande ensom anges
försäkringsområdet.erfarenhet frånutbildning och årsställande tre -

myndig, havidare god"daglige leder" skallMäklarföretagets vara
i konkurs.vandel och får inte vara

utbildningregler vilka kravKredittilsynet får närmare omge
uppfylla. Kredittilsynetförsäkringsmäklare skalloch kompetens som

reglernade angivnamäklarföretag inte iakttarkan förelägga attsom
tid.rättelse inom vissvidta

registre-får endast användasBenämningen försäkringsmäklare av
anställdamäklarföretagetsförsäkringsmäklarföretag,rat som

försäkringsmäklareutländskauppfyller kompetenskraven samt som
i ochoch bosatta hargränsöverskridande verksamhetdriver ärsom

inommedborgarskap i EES.statannanen
pågår skallpåbörjas och så länge denverksamhetenInnan

finns. säkerhet godtassörja för säkerhet Sommäklarföretaget att
skall täcka denvissa institut. Säkerhetengarantier utfärdade av

ådra sig vidskadeståndsskyldighet mäklarföretaget kan utövan-som
miljonerminst tio NKR.mäklarverksamheten och skall pådet varaav

förmedlar försäkringanställd och varjevarjeFör annan som
säkerhet. Kredittil-tillkommer miljoner imäklarföretagets tvåvägnar

den angivna. Tilsyneti enskilda fall kräva högre säkerhetkan änsynet
under femdispens från beloppskraven, dock intekan också ge

sikkerhetsstillerens ska-miljoner GarantigivarensNKR. peransvar
mindre tiodetillfälle kan begränsas avtal, dock inte till ängenom

denutbetalning från säkerheten medför intemiljoner OmNKR. att
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nårlängre till miniminivån, måste mäklarföretaget försörja attupp
säkerheten inom månad på i överenstämmelse med kraven.ärnytten

Den garantigivare mäklarföretaget har den skadelidandenärsom
framställer krav ersättning ansvarig den skadelidande.är gentemot

förutsättning förEn till ersättning från utställarenrätt garantin ärav
framställskrav inom fråntvå år det garantiförbindelsen förföll.att att

Mäklarföretaget skall driva verksamheten i överensstämmelse med
god mäklarsed. Mäklarföretaget får inte uppträda på ett sätt ärsom

skapa tvivel dess ställning oavhängigtägnat att mellanled.om som
Mäklarföretaget skall uppdragsgivaren de råd och upplysningarge

behövs för klarlägga försäkringsbehovet och har för övrigtattsom
informationsplikt försäkringsgivaren. Mäklarföretagetsamma som

skall vidare de råd valet försäkringslösning och försäkrings-ge om av
betingadegivare uppdragsgivarens försäkringsbehov,är sörjasom av

för nödvändig dokumentation vid inträffadatt skadaupprättas samt
erbjuda uppdragsgivaren nödvändigt bistånd. Mäklarföretaget skall
vidare visa tillbörlig aktsamhet vid val försäkringsgivare ochav
avråda uppdragsgivaren från vända sig till försäkringsgivareatt en

förmåga uppfylla sina förpliktelser under försäkringen kanattvars
ifrågasättas eller okänd. Mäklarföretaget får inteär avtal medgenom
försäkringsföretag eller på inrätta sig så det kan påverkaannat sätt att
mäklarföretagets oberoende.

Försäkringsbolag eller bolag i försäkringskoncern kanannat en
inte tio aktiekapitaletäga i försäkringsmäklarfö-än procent ettmer av

såvida inte Kredittilsynet i särskilda fallretag, medgett undantag.
Mäklarföretaget skall upplysa uppdragsgivaren storleken påom

den provision det från försäkringsgivaren för försäkringenmottarsom
i fråga, eventuell dispens från regeln ägarbegränsning densamtom
provision eller det arvode mäklarföretaget eventuellt kräversom av
uppdragsgivaren.

Kredittilsynet kan förelägga mäklarföretag upphöra medett att
mäklarverksamheten företaget har handlat i strid med föreskriften.om

sådant föreläggandeEtt medför mäklarföretaget stryks registret.att ur
Överträdelse föreskriften straffbar.ärav

Danmark

Danmark har ingen särskild lagstiftning för försäkringsmäklarverk-
samhet. Allmänna bolagsrättsliga och marknadsrättsliga regler gäller.
Något krav på registrering finns inte. Medlemsskap i någon de tvåav
mäklarorganisationerna, Forsikringsmaeglerforeningen i Danmark
och Forsikringsmaeglemas Brancheforening frivillig. fannsDetär
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hälftenDanmark. dessa drygtmäklarföretag i Av1996 125 varca
mäklarorganisationerna. Marknadsan-dei tvåmedlemmar någon av

Danmark tolv påförsäkringsmäklare idelarna för är procentca
skadeförsäkringsom-personförsäkringsområdet och tjugo procent

rådet.
yrkes-ärjuridiska eller fysiskaFörsäkringsmäklare personer som

försäkrings-återförsäkring tilldirektförsäkring ochmässigt förmedlar
rådlämnar också ivalda försäkringsgivare. Defrån fritttagare

företräderförsäkring. MäklarenadministrerarFörsäkringsfrågor och
Medlemmar destöd fullmakt.försäkringstagaren medoftast avav en

tillräckligt oberoendeupprätthållamäklarföreningama måstebåda ett
Mäklarenförsäkringstagarintressen.försäkringsgivar- ochbådeav

försäkringsgivaren,provision frånoftast för sitt arbeteersätts genom
från kunden.ibland arvodegenom

Forsikringshojskolen ochmäklare utexaminerade frånflestaDe är
försäkringsbolag.praktiktid hosgenomgått någothar en

krävsForsikringsmaeglerforeningenmedlemsskap iFör att
sysselsättning,försäkringsförmedling mäklarens huvudsakligaär att

försäkringsta-försäkringsgivar-oberoende såvälmäklaren är somav
föryrkeskunskapermäklaren har erforderligagarintressen, attatt

gälleruppfyller minimikrav vadkunna praktisera och han vissaatt ut-
och intepraktik. Mäklaren vidare myndig ibildning och måste vara

brottslig handlingkonkurs och han får inte ha begått någon görsom
föreningen. Medlemskap i förening-honom ovärdig medlem iatt vara

driver verksamheten i särskildförutsätter inte mäklaren någonatten
associationsformiSåväl enskilda fir-aktiebolag handelsbolag ochsom

aktiebolagförekommer. mäklarföretaget drivs måsteOmmor som
eller styrelseledamot medlem i före-minst personligenägare varaen

ningen. krav mäklarföretaget har visst kapital ellerNågra på att eget
säkerhetnågon form finns inte.av

FinansiellFörsäkringsförmedlare kan också förmedla fondandelar.
rådgivning däremot inte tillåten. finns inga hinder för försäk-Detär

frånringsförmedlare andra länder verksamma i Danmark.att vara
Mäklaren normalt provision från försäkringsbolagenersätts genom

frånarvode kunden förekommer också. försäkringskonsult fårEnmen
enbart ersättning från kunden. finns inga regler för hur högDet
provisionssats kan utgå. Sakmäklare erhåller normalt tio procentsom

premien i provision. Enligt mäklarföreningens mäklarenstadgar ärav
skyldig på fråga kunden upplysa denne provisionensatt av om
storlek. finns ingen skyldighet upplysa hur affärernaDet spridsatt om

olika försäkringsbolag.på mäklare medlemmar i före-De ärsom
ningen försöker sprida försäkringarna för vidmakthålla sittatt
oberoende.
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Mäklarna underkastade finns i danskdet allmännaär ansvar som
lagstiftning rådgivaransvar. Mäklarföreningarna har i sina stadgarom

för inteantagit vissa etiska regler mäklarverksamhet. Mäklare som
följer reglerna kan uteslutas. finns allmänt krav påDet inget ansvars-
försäkring. medlemskap i mäklarföreningen krävs dockFör att
mäklaren tecknar den försäkring föreningen.arrangeras avsom
Skyddet för varje skada år tio miljoner med självriskDKRär per en

skada. garantifond eller liknande finns100.000 DKR Någonper
visst rörelsekapital eller solvensgrad finns inte.Krav påinte.

Finland

kraft januariförsäkringsmäklare 251/93 trädde i den 1Lagen om
fanns mäklarbolag fysiskabörjan 1996 det och 561994. I 22av

för finskamäklare registrerade. Marknadsandelarna de mäklarna var
personförsäkringsområdet och fyra på skade-tio på procentprocent

försäkringsområdet.
Med försäkringsmäklare och yrkesmässigt tillavses var en som

uppdragsgivare förmedlar försäkringar från flera från varandrasina
försäkringsgivare.fristående

Registrering kan ske juridiska och fysiska och kanav personer
eller skadeförsäkring eller båda försäkringar.slagenperson-avse av

Registrering sker hos social- och hälsovårdsministeriet också ärsom
tillsynsmyndighet.

fysiska skall kunnaFör registreras krävs de råderatt attpersoner
sig harsjälva och sin egendom, de inte näringsförbud ochöver att att

de inte uppenbart olämpliga. Vidare skall de ha utbildning ochär en
praktisk erfarenhet tillräcklig för bedrivande mäklar-ärsom av
verksamhet godkänd Fysiska fåransvarsförsäkring.samt en personer

på grund arbets-,inte ombuds- eller avtal eller förhållandeannatav
fleraberoende eller försäkringsgivare.vara av en

Juridiska skall antecknade i handelsregistret. Depersoner vara
skall enligt lag och enligt sin bolagsordning eller sina stadgar ha rätt

näring bedriva försäkringsmäklarverksamhet. skall haDeatt som en
godkänd ansvarsförsäkring. hänsyn till och omfattning-Ett med arten

rörelsen tillräckligt antal skall registreradede anställdaen av av vara
mäklare hälften har bedömts tillräckligt. juridiskaDensom

får inte på grund ägande, ombudsavtal eller något annatpersonen av
avtal eller förhållande beroende eller flera försäkringsgiva-vara av en
re.

Ansvarsförsäkringens utformning regleras i föreskrift frånen
social- och hälsovårdsministeriet. Försäkringen kan baserad påvara
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eller claims-madeteori.orsaksteori sistnämnda fall skall det finnasI
efterskydd Efterskyddetpå 36 månader. obligatoriskt vid för-ärett

medling till konsumenter och kan i fall avtalas bort. praktikenIannat
alla försäkringar claims-madebaserade med efterskydd på 36är ett

månader. Försäkringsbeloppet skall till minst miljoneruppgå tre
skadefall ochFMK miljoner år. Ministeriet kanFMKper sex per

kräva högre belopp, dock högst tvåfaldiga belopp, ochartenom
omfattningen mäklarens verksamhet motiverar det. mäklareEnav

har hand andras medel kunders eller försäkringsgivaressom om
ansvarsförsäkringskall ha särskild eller säkerhet. Försäkringenen

skall i denna del täcka skada försäkrings-har uppkommit undersom
försäkringsbelopptiden. Minsta 200.000 FMK.är
tillfredsställandepå utbildning innebär mäklaren skallKravet att

ha teoretisk fyra erfarenhet försäk-års praktisksamten examen av
ringsarbete.

Enligt mäklarlagen skall skriftligt uppdragsavtal upprättas.ett
Mäklaren får inte åberopa avtalsvillkor inte tagitshar isom
uppdragsavtalet eller något skriftligt avtal. uppdragsavtaletAvannat
skall framgå uppdragets innehåll, avtalets giltighetstid och grunderna
för bestämmande mäklarens provision eller arvode. Mäklaren skallav
underrätta uppdragsgivaren huruvida försäkringsgivaren betalarom
provision eller arvode för förmedlingen. På uppdragsgivarens begäran
skall mäklaren provisionens eller arvodets belopp.även uppge

Social- och hälsovårdsministeriet kan i sin tillsynsverksamhet ge
anmärkning, mäklaren vidta rättelse, förbjuda fortsattattuppmana
felaktigt förfarande, förbjuda verksamhet för viss tid samten
avregistrera mäklaren. Uppmaning och förbud kan förenas med vite.

straffbartDet bedriva försäkringsmäklarverksamhetär att utan att
registrerad eller använda benämningen försäkringsmäklareattvara

ha till det.rättutan att

Island

IslandI regleras försäkringsmäklarverksamhet Bekendtgörelsegenom
forsikringsmaeglervirksomhed.473 denna författningInnannr. om

i augusti fanns1994 det huvud inga försäkringsmä-ut över tagetgavs
klare i Island. aprilI 1996 hade bolag och fysiskaett tre personer
tillstånd verka försäkringsmäklare. I Islandatt marknadsande-ärsom
lama för försäkringsmäklama tio för personförsäkring och 25procent

för skadeförsäkring.procent
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Försäkringsmäklare den yrkesmässigt sigär ägnar attsom
förmedla direktförsäkring mellan försäkringstagare och försäkringsgi-

och har frihet i valet försäkringsgivare. Både fysiska och juri-vare av
diska kan registreras. Registrering kan för personför-personer ges
säkring, vilket omfattar liv, sjuk- och olycksfallsförsäkring, eller för
skadeförsäkring föreller båda slagen försäkring.av

Sökanden skall ha viss teoretisk utbildning och viss praktisk
erfarenhet. praktiskKraven på yrkeserfarenhet medöverensstämmer

norska kravende med de krav i 1976 års mäklardi-samt som anges
rektiv 77/92/EEG.

Mäklaren skall vidare ha rättshandlingsförmåga "kunna sköta sina
ñnanser", han skall oberoende försäkringsgivarintres-egna vara av

han får inte ha försattvarit i konkurs, han skall ha ansvarsför-sen, en
säkring god vandel. Det mäklarföretaget skall tecknasamt är som
ansvarsförsäkringen. skallDet framgå försäkringen vilka fysiskaav
mäklare omfattas den. Försäkringen skall gälla för skadorsom av som
orsakas försäkringstiden.under Försäkringsbeloppet skall motsvara
riskexponeringen, dock lägst miljoner25 ISK vid förmedling av
personförsäkring och miljoner150 ISK vid förmedling försäkringav
för risker och till företag flermed 100 årsanställdastora 50än samt
miljoner ISK vid förmedling till företag med färre 100 årsan-än
ställda.

Belgien

Belgien iI 1995 lag förmedling och distribu-antogs mars en ny om
försäkringtion loi relative lintermédiationå åetav en assurances

distribution dassurances. Lagen trädde i kraft hösten 1995.
tillämpligLagen inte bara på förmedling försäkringär av genom

olika mellanmän också på direkt distribution försäkring därutan av
mellanmannågon inte inblandad. försäkringsförmedlareMedär

förstås alla juridiska och fysiska med ställning friståen-personer som
de arbetstagare utför någon fyra uppräknade aktiviteter art.som av

§ 1 a-d, där de första aktiviteterna med demtre överensstämmer
i 2.1 i 1976 års mäklardirektiv. fjärdeart. Den aktivite-som anges a-c

"all yrkesmässig verksamhet sådanten änanges som annan som avses
i a-c innebär förmedling i syfte träffa försäk-att ettovan som
ringsavtal mellan söker försäkring och försäkrings-etten person som
företag". Lagen också tillämplig på deär i försäkrings-ettpersoner
företag utsedda ansvarigaär för tillhandahållandeattsom vara av
försäkringstjänster de övriga i försäkringsföretagsamt ettpersoner
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har kontakt med allmänheten för salubjuda eller sälja sittattsom
företags tjänster.

Verksamhet består i återförsäkring risker eller försäkringsom av
risker endast för det företaget eller den företagsgrupp tillav egna

vilken den hör undantagna från lagensär tillämpningsområde.
För få någon de fyra aktiviteternaatt utöva måsteav man vara

inskriven i det register försäkringsförmedlare försöver som av
Försäkringsinspektionen lOff1ce de Controle des Assurances.
Registret består två delar, för fristående försäkringsförmedlareettav
och för beroende förmedlare. registretett I fristående förmedlareöver
får endast de förmedlare inskrivna varken de jure eller devara som
facto har någon anknytning till försäkringsföretag.

förmedlareDe i registret friståendeär för-upptagna översom
medlare skall varje år till Försäkringsinspektionen förteck-ge en
ning de aktieägare direktöver eller indirekt kontrollutövar översom
företaget uppställning desamt provisioner,över uttryckt ien procent,

förmedlaren föregående år mottagit från olika försäkringsföretag.som
Försäkringsinspektionen skall på grundval denna förteckning ochav
uppställning Ärförmedlaren fortfarandeavgöra fristående. hanärom
inte det flyttas han till registret beroendeöver förmedlare.över Endast
den i registretär friståendeupptagen förmedlareöver fårsom an-
vända benämningen försäkringsmäklare courtier dassurances. I-
ansökan registrering skall sökanden den kategori hanom ange som
önskar bli registrerad i den eller de näringsgrenarsamt han är
verksam

försäkringsförmedlareEn skall för bli och få kvarståatt upptagen
i registret besitta erforderliga fackkunskaper, ha godtagbaren
ekonomisk ställning, lämplig och ha god yrkesvandel, havara en en
ansvarsförsäkring betala årlig registreringsavgift.samt Enligt villko-

för ansvarsförsäkringen, fastställs Kungl Maj:t förslagren som av
Försäkringsinspektionen, krävs minsta försäkringsbeloppett påav 30

miljoner BEF skada och 100 miljoner BEF Mäklarenper aggregerat.
skall vidare enligt registreringsvillkoren vid förmedling försäk-av
ringsavtal med försäkringsföretag saknar koncession i Belgiensom

avtalsvillkorengarantera att med belgiskaöverensstämmer lagar och
bestämmelser samhällsintresse.av

Om någon de fyra uppräknade verksamheterna utövasav av en
juridisk eller fysisk anställer arbetstagare, skallperson en person som
kraven på fackkunskaper, lämplighet och god yrkesvandel uppfyllas

de i försäkringsföretag harettav personer förutsettssom att ansvara
tillhandahållande Övrigaförsäkringstjänster. harav personer som
kontakt med allmänheten för salubjuda eller tillhandahållaatt
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försäkringstjänster skall uppfylla något lägre ställda krav i fråga om
fackkunskaper.

EU-medborgare får i registret fristående förmedlareövertas upp
de uppfyller de nyssnämnda villkoren. behöver dock inteDeom upp-

fylla kravet på erforderliga fackkunskaper de i stället uppfyllerom
villkoren i 1976 års mäklardirektiv.

Med registreringskravet "erforderliga fackkunskaper" delsavses
tillräcklig kunskap viss lagstiftning och i företagsledning, delsom
praktisk erfarenhet försäkringsarbete under viss tid fastställsav som

Kungl. Majzt, dock inte får kräva längre praktiktid två år.änav som
örsäkringsinspektionen bestämmerF "strukturen och innehållet" av

den praktiska erfarenhet krävs sökanden liksom vilka trans-som av
aktioner under överinseende registrerad får utförassom, av en person,

sökanden under praktiktiden.av
Intyg kravet på erforderlig yrkeskunskap uppfylltatt ärom

utfärdas dels till innehavare något de diplom på universitetsnivåav av
Kungl. Majzt, dels till innehavare diplom frånsom anges av av

högstadiet dessutom har genomgått Försäkringsinspektio-som en av
godkänd specialkurs försäkringsfrågor.i båda fallen gällerI dess-nen

sökanden skall ha erforderlig praktisk erfarenhet. deFörutom att som
ansöker registrering i registret förmedlareberoende krävsöverom

hälftenendast så lång praktiktid för de oberoende förmedlarna.som
Försäkringsinspektionen övervakar efterlevnaden lagen.av

Inspektionen kan meddela varning suspendera eller registretsamt ur
utesluta förmedlare inte längre uppfyller kvalifikationerdesom som

förkrävs registrering. Uteslutning registret medför förbud iattur
Belgien bedriva verksamhet och använda titeln försäkringsmäkla-att
re.

straffbart drivaDet verksamhet förmedlareär att utan attsom vara
registrerad, använda benämningen försäkringsmäklareatt utan att vara

i registret fristående förmedlareupptagen över samt att vägra att
de upplysningarlämna och handlingar Försäkringsinspektionensom

begär. Dessutom kan förmedlarens lokaler helt eller delvis stängas.

Frankrike

Frankrike regleras försäkringsförmedlareI i den franska försäkrings-
femtelagen boken. Genom särskilt kapitel har års mäklar-1976ett

direktiv implementerats i lagen. Försäkringsförmedlare måste vara
både auktoriserade och registrerade för få verksamhet.utövaatt
Registrering sker i handelsregistret denpå där mäklarenort är
etablerad.
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försäkringsmäklare.Både fysiska och bolag kanpersoner vara
företräder försäkringstagaren. huvudsakliga uppgiftMäklaren Hans

försäkrings-etablera kontakt mellan försäkringstagaren ochär ettatt
kunden får för honom bästa försäkrings-bolag och till denatt attse

till bästa pris.lösningen
Förmedlaren måste ha förvärvat försäkringsdiplom eller haett

komplementarbetat heltid i minst två år med försäkringsfrågor. Som
teoretiska utbildningen eller yrkesverksamheten krävstill den att

praktiktidmäklaren har genomgått särskild övningskurs eller påen
timmar. Förmedlaren ha fyllt ha god vandel200 måste 21 år, samt

ellerfransk medborgare EU-medborgare.vara
Försäkringsmäklaren har allmän skyldighet ombud försomen

försäkringstagaren till försäkring tecknas i enlighet med deatt attse
instruktioner lämnats kan ocksåuppdragsgivaren. Mäklarensom av
ha skyldigheter försäkringsgivaren, vidarebefordragentemot t.ex. att
premier. Om försäkring har förmedlats fransk mäklare till etten av en
försäkringsbolag inte etablerat i Frankrikeär agentur,som genom en

filial eller på mäklaren för premieskattansvarigsätt, ärannat atten
betalas in.

Försäkringsförmedlare vanligtvis provision frånersätts genom
försäkringsgivaren arvode från kunden förekommer också. Detmen
finns inga begränsningar beträffande nivån provisionen. Förmedla-på

behöver inte provisionens storlek för kunden. behöverHanren uppge
inte heller avslöja vilka relationer han har till de försäkringsbolag

med vilka han affärer och inte heller hur affärerna sprids mellangör
dessa. finns inga restriktionerDet beträffande ägande och kontroll av

försäkringsmäklarföretag.ett
Både enskilda mäklare och mäklarföretag måste enligt lag ha en

ansvarsförsäkring med minsta försäkringsbelopp tio miljonerett
skada och år. MäklareF FR handhar andras medel försäk-per som

ringstagares eller försäkringsgivares måste dessutom ha särskilden
garanti på minst 750.000 Någon fondFFR. täcker skadorsom orsa-
kade mäklare finns inte.av

finns inga kravDet på visst rörelsekapital eller viss solvensgrad.
mäklarföretagFör drivs i aktiebolagsform gäller allmänna reglersom

för sådana bolag. innebär bolagDet med begränsat Sociétéatt ansvar
Responsabilité Limitée, SARL skall ha i aktiekapital50.000 FFRa

medan bolag med obegränsat Société skallAnonyme, SA haansvar
250.000 i aktiekapital.FFR finnsDet inga regler begränsarsom
möjligheterna driva sidoverksamhet i mäklarföretaget.att
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Tyskland

finns ingenDet särskild mäklarlagstiftning i Tyskland. Verksamheten
regleras flera olika lagar. krävsDet ingen auktorisation förgenom
försäkringsförmedlare alla försäkringsförmedlare måste regi-men

sig hos AuskunftstelleAVAD über den Versicherungsaussen-strera
dienst e.V., institution drivs försäk-är gemensamtsom en som av
ringsbranschen och försäkringsmäklarnas branschorganisationer. För
försäkringsförmedlare företagare det obligatorisktär är attsom egna
registrera sig hos det lokala handelsregistret Gewerbeaufsichtsamt,
varvid kort redogörelse för verksamheten skall lämnas. Sedan denen

juli finns1994 det centralt1 register för försäkringsförmedlare.ett
Tyskland kan försäkringsmäklarenI företräda antingen försäk-

ringsgivaren eller försäkringstagaren beroende från vilken hanpart
erhållit uppdraget. Om mäklaren har fullmakt från uppdragsgivaren
kan han ingå försäkringsavtal. Mäklaren ofta oberoende. kanHanär
sälja direktförsäkring eller återförsäkring företräda försäkrings-samt
givaren eller försäkringstagaren i andra försäkringsfrågor. Alla
försäkringsförmedlare kan i allmänhet förmedla alla slags försäk-
ringar. kanDe också lämna råd i finansiella frågor måste dåmen
uppfylla de krav finns för den verksamhet.typensom av

Mäklarverksamhet kan drivas enskild firma, handelsbolagsom
aktiebolag.eller finnsDet inga krav på utbildning och erfarenhet eller

andra kvalifikationer för yrket. örsäkringsbranschenF intro-
ducerade under 1993 utbildningsprogram för försäkringsför-ett
medlare. Utbildningen, frivillig, leder fram till certifikat.är ettsom

flesta tyska försäkringsbolagDe kräver de förmedlare de haratt som
affärer med har genomgått någon form utbildning. Enskildaav perso-

måste minst år för18 få mäklare.attner vara vara
Överen-Mäklaren provision, arvode eller bådeersätts och.genom

skommelse provisionens storlek kan träffas mellan försäkringsgi-om
försäkringstagaren och mäklaren. Generellt finns inga be-settvaren,

gränsningar för provisionens storlek. Några undantag finns, fört.ex.
trafikskadeförsäkring. finnsDet inga regler skyldighet förom
mäklaren upplysa kunden provisionens storlek ochatt inte hellerom

hur affärerna fördelar sig mellan olika försäkringsbolag. Omom
mäklaren företräder försäkringsföretag måste han dock upplysaett
kunden det.om

försäkringsföreträdareFöreningen för Bundesverband der
Versicherungsvertreter rekommendationer i beträffandeutger
verksamhetens bedrivande, bl.a. rekommenderas medlemmarna att
teckna ansvarsförsäkring med minsta försäkringsbelopp påetten
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orsakadeeventuella skadortäckerfondNågon500.000 DM. avsom
inte.mäklare finns

solvensgrad.vissrörelsekapital ellerminstakravfinns ingaDet
bolagsrättsligaallmännabolagsform gällerimäklarföretaget drivsOm

Haftung krävsbeschränkterGesellschaft mitGmbH ettregler. I ett
Aktiengesellschaftaktiebolagiochminimikapital på 50.000 DM ett

gäller 1992.100.000 DMaktiekapital påett
verksamhet ibedriverförsäkringsbolagdeMajoriteten somav

bl.a. skallnämnda AVAD,det tidigaremedlemmar iTyskland är som
örsäkringsbolagenförmedlare Fverksamhetmotverka oetisk av

medaffársförbindelseträder iinnan deinformerar AVAD enen
negativ infor-finns någonkontrollerar då detochförmedlare om

de har någrainformerar också AVADförmedlaren. Demation omom
affärer med.deförmedlaredeanmärkningar görmot som

Grekland

juridiskellerfysiskförsäkringsmäklareEn är personenpersonen
försäkrings-försäkringsföretags företarflerai ellerett namnsom

för-företräder hanhändelse skadaprovision.transaktioner Imot av
Grekland alltsåFörsäkringsmäklaren isäkringsbolaget. närmastär en

agent.
auktoriserade ochbådeFörsäkringsförmedlare måste vara

måste,Försäkringsmäklarefå verksamma.registrerade för att vara
och handels-inför mäklarföreningenexaminationersedan de passerat

handelsdepartementet. Deskriñligt tillståndhadepartementet, ett av
mäklarföreningens register.också registreras iskall

mäklare måste visavill bli registreradfysiskEn somperson som
gymnasiet ochvandel, han har genomgåtthar godhan attattatt en

försäkringsföretag.år hosvisst antal yrkesverksammahan har ettett
tredje år.mäklare måste förnyasverksamTillstånd vartatt vara som

försäkringsfrågor.sigFörsäkringsmäklare får endast ägna
alla slagsTillståndet gäller förrådgivning inte tillåten.Finansiell är

eller visstviss solvensgradförsäkringar.Det finns inga krav på
rörelsekapital.

upplysa berördaprovision. måsteMäklarna Deersätts genom
till inhemska ochprovisionen, anknytningarmyndigheter nivån påom

olikaförsäkringsföretag affärerna fördelar sig påutländska hursamt
ha någonförsäkringsgivare. Försäkringsförmedlare behöver inte

skadorfinns ingen fond täcker eventuellaansvarsförsäkring. Det som
huvudman förorsakade mäklare. Försäkringsgivaren dockärav som
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ingårförsäkringsavtal mäklarenansvarig för allamäklaren fullt som
bolaget.den tid hanunder representerar

försäk-försäkringar hosfår placeraFörsäkringsförmedlare inte
sådanGrekland. Skulleiinte har koncessionringsföretag ensom

finnsförmedlaren åtalas. Detogiltig ochtecknas denförsäkring ettär
yrkesuppförande.minimistandard påvisspresidentdekret som anger
betala böter.den kan han åläggasmäklaren inte iakttar attOm

Irland

från 1989,Irland regleras i ActFörsäkringsförmedling i Insurance
Ytterligareoktober 1990.trädde i kraft denkap. 1särskilt dess 4 som

branschorganisationerna.uppställsvillkor av
försäkringsriskeravseende påden medFörsäkringsmäklare är som

ochförsäkringsföretagförsäkring medsökersammanför sompersoner
försäkringsavtal.ingående Begreppetinförförberedelserutför av

anställdaochinte försäkringsagenterförsäkringsmäklare inkluderar
försäkringsföreta-för detdessaförsäkringsföretaghos när egnaagerar

räkning.gets
sig förförsäkringsmäklare ellerfår verksam utgeIngen somvara

representativinte medlemsåvida hanmäklare äratt av envara
för fålagens regleriakttarmäklarorganisation, kräver attatt mansom

erkänd Industri- ochskallOrganisationenmedlem. vara avvara
den endaAssociation IBAIrish Brokershandelsministeriet. är

förmöjlighetocksåerkända organisationen. Lagen person, somenger
registrera sigerkänd organisation,imedleminte attär somen

får då registrerauppfyller lagens krav.han Hanmäklare förutsatt att
ställetIICB iIntermediary Compliance BureauInsurancesig genom

IBA.för genom
i lagenuppfyller kravmäklaren deIICB kräver att angessom

haSökanden måste ocksåutbildning, praktikbeträffande enosv.
kontonhaansvarsförsäkring och säkerhetobligatorisk separatasamt

applicerbara på alla förmed-klientmedel. kravLagensför synes vara
varje enskiltdiskretionärt isina sökandelare IBA prövar mermen

fall.
förmedla alla slagshanmäklaren väl registrerad fårNär är

mäklarenregistrering krävs alltså inteförsäkringar. Någon t.ex.omny
sakförsäkring ellerlivförsäkring tillfrån förmedlingvill övergå av

återförsäkring.
tillstånd domstol verksamfår inteEn utan somav varaperson

försatt ihan har bliviteller sig för mäklaremäklare attutge vara om
kreditgivare,träffat ackordsuppgörelse med sinahan harkonkurs, om
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han inte klarar sina finansiella eller legala skyldigheter detnärom av
gäller redovisning klientmedel, han har dömts för brottettav om som
innefattar bedrägeri sig det har samband med försäkring ellervare
inte, han har eller har haft ledande ställning i försäkringsfö-ettom en

domstol eller med borgenärernasretag medgivande blivitsom av
försatt i likvidation eller han har näringsförbud.om

Mäklaren får sig finansiell rådgivning.även ägna Mäklaren styrs
då de allmänna bestämmelser finns på området Codesamtav som av
of Conduct, det regelsystem för försäkringsförmedlare harsom
godkänts Industri- och handelsdepartementet. Enligt de reglernaav
får mäklare endast råd i sådana han har kunskaperämnenen ge som

Saknar han kunskap inom något område måste han i förekommande
fall själv anlita någon eller rekommendera kunden direkt vända sigatt
till specialist. Om mäklare bryter de etiska reglernamoten annan en
i Code of Conduct kan försäkringsbolagen med stöd Insurance Actav
förbjudas betala provision till mäklaren i fråga.att I graverande fallut
kan mäklaren avregistreras.

Den normala ersättningsformen provision. Mäklaren friär är att
debitera klienten arvode för tillkommande tjänster.ett F örsäkringsbo-
lagen får inte betala provision till förmedlare inte isom agerar
överensstämmelse med lagen. Den omständigheten försäkrings-att
givarna visat tendens reducera provisionen, särskiltatt på saksidan,en
har stimulerat utveckling arvode. En antal restriktionermot haren
nyligen införts det gäller provisionensnär storlek. Industri- och han-
delsdepartementet har fått befogenhet förelägga försäkringsgivareatt

sänka provisionsnivåerna deatt enligt departementetsnär mening- -
blivit alltför höga. sådanaI fall sänds skriftligt föreläggande tillett
försäkringsgivaren i fråga för kännedom till alla andra försäk-samt
ringsgivare därmed också blir skyldiga reducera sinaattsom
provisionsnivåer i enlighet med föreläggandet. Så skedde ijuni 1989

departementet föreladenär vissa sakbolag reducera provisionen tillatt
mäklarna till för försäkring avseende arbetsgivaresprocentsex ansvar
och till tio för försäkring avseende allmäntprocent kopiaEnansvar.
sändes till alla sakbolag i Irland därmed också blev förhindradesom

överskrida de angivna nivåerna.att
förbjudetDet erläggaär provision formi låneförmåner.att Detav

också förbjudet betalaär provision innan försäkringsgivarenatt ut har
erhållit premien. Mäklaren skyldig för kundenär storlekenatt uppge

det arvode begärs, däremot inte provisionens storlek.av Hansom
behöver inte heller hur affärerna fördelar sig mellan olikauppge
försäkringsbolag.

Sedan den oktober1 1996 krävs enligt lag mäklaren haratt en
ansvarsförsäkring på minst 250.000 IRP aggregerat och reinstate-ett
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krävsskydd krävs.made med fullt retroaktivt DessutomClaimsment.
anspråk förkan imäklaren har garantiallmänheti atttasatt en som

sakmäklare krävshändelse skada.klienterna i Förkompensera enav
förmedlarmäklarelivmäklarna ochgaranti 25.000 IRP. För som

ochkrävs det 25.000 IRP 25liv- och skadeförsäkringbåde större av
livförsäkringsrörelsen.omsättningen förprocent av

imäklarverksamhet måstefinns inga krav påDet utövasatt
restriktioner beträffande ägandebolagsforrn. finns inga reglerDet om

förekommer bankerförsäkringsförmedlare.kontroll Detoch attav
finnsmäklarbolag.investmentbolag och kontrollerar Detoch äger

rörelsekapital eller sidoverksamhet. Menregler solvens, visstinga om
från revisormedlemmar de kan förete intygkräver sinaIBA ettattav

uppgiftmäklarbolaget med blandinnefattar bedömning avensom
skulderna.huruvida tillgångarna överstigerannat om

följande skyldigheterförsäkringsmäklare harEn gentemot
skall utföra uppdragetförsäkringskunden och försäkringsgivaren: han

får inteomsorgsfullt, han får inte delegera sitt uppdrag, han emotta
följa huvudmannens instruk-dolda förmåner eller han måstemutor,

konfidentiella, hanfår inte föra vidare uppgifterhantioner, ärsom
han vidarebefor-skall kunna redovisa för medel och måstemottagna

all information han fått från försäkringstagaren ochdra även annan
för och försäkringsgivareninformation känd honomär somsom

normalt skall ha reda på.

Italien

Italien gäller sedan november lag försäkringsmäklare1984I en om
792/84. Enligt definition med försäkringsmä-lag i lagennr en avses

försäkringsgivareklare den yrkesmässigt sammanför medsom
presumtiva försäkringstagare och medverkar vid bestämmandesom

innehållet i försäkringen och eventuellt bistår vid genomförandeav
företrädaförsäkringen. Enligt definitionen skall mäklaren inteav

praktiken emellertid försäkringstaga-I mäklarennågon ärparterna.av
vilket har i praxis.accepteratsman,rens

registrerade mäklarregistret försMäklare måste ivara som av
handelsdepartementet.Industri- och Registret uppdelat i del förär en

fysiska och del för juridiskapersoner en personer.
fysisk önskar mäklarverksamhet skall haEn utövaperson som

hemvist i Italien och ha rättshandlingsförmåga. får inteHan vara
dömd för vissa särskilt angivna brott. skall ha högskolediplomHan ett

blivit godkändha på muntlig och skriftlig examination i vissasamt en
EU-medborgare skall kunna sådantuppvisa yrkesintygämnen ett
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i 1976 års mäklardirektiv. får inte ha försattHan varit isom avses
konkurs eller, han har det, skall hans ekonomi återställd. Hanom vara
skall ansluten till garantifonden för civilrättsligt och hanvara ansvar
skall ha ansvarsförsäkring.en

mäklarföretagFör gäller bland det skall ha i Italienatt säteannat
eller i EES-stat, verksamhetsföremålet skallattannanen vara
begränsat till mäklaraktiviteter den verkställande ledningensamt att

och generalVD skall ha varitmanager registrerade mäklare isom
minst fem år. Bolagets ställföreträdare och de ingår i bolagetssom
operativa ledning måste registerade mäklare. Några kapitalkravvara
finns inte.

Registreringen gäller för obegränsad tid förutsatt mäklarenatt är
aktiv. mäklarenOm inte har någon verksamhet underutövat änmer

år blir han avregistrerad. fåFör behålla registreringen måsteett att
mäklaren undvika bli "captive", vilket bland innebär deatt annat att
försäkringspremier mäklaren inte till 30änsom genereras av mer pro-

den totala premiesumman får hänförliga till endacent av vara en
försäkringsgivare. Om mäklaren under två år i följd integrupp av

lyckas hålla den spridning krävs blir han avregistrerad. Upplys-som
ning fördelningen måste lämnas varje år till tillsynsmyndighetenom
så den kan bedöma mäklaren blivit "captive".att om en

Mäklaren kan någon tillkommande registrering övergå frånutan
förmedling försäkring till Mäklare får intetypav en av en annan.
yrkesmässigt eller sig finansiell rådgivning.ägnapermanent
Verksamheten skall enligt mäklarorganisations villkor AIBAen

begränsad till försäkringsmäkleri.vara
Mäklaren provision från försäkringsgivaren.ersätts harDetgenom

föranlett diskussioner bland myndigheterna hur rättsligt skallom man
på försäkringsbolagens provisionsöverenskommelser med mäk-se

larna. finns ingaDet begränsningar i provisionsnivâerna.
finnsDet inga uttryckliga restriktioner i italiensk lagstiftning

beträffande ägandet mäklarföretag, troligtvis kan banker inteav men
direkt mäklarföretag. finns ingetDet lagligt hinderäga invest-mot att
mentbolag mäklarföretag.äger

Mäklare måste ha ansvarsförsäkring med minst fem ko-en
assuradörer inte tillhör försäkringsgivare.som samma grupp av
Försäkringen skall täcka skador på grund vårdslös yrkesutövningav

ohederligt handlande mäklarföretagets anställda.samt Försäkrings-av
beloppen bestäms departementet med beaktande dels vilkaav av
försäkringsklasser mäklarföretaget förmedlar, dels mäklarenssom
aktuella portfölj. Minsta belopp l miljard förITL mäklareär med
provisionsintäkter på mindre miljarder ochITL två miljarderän tre

förITL mäklare med provisionsintäkter på miljarder ITL.än tremer
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dessutomMäklare måstemiljonersjälvrisk ITL.50Högsta är vara
skydda tredjesyftehar tillgarantifond,anslutna till att mansomen

skyddadtillräckligteller intefrånundantagenär ansvars-genomsom
betalatill fondenbidramäklare måsteAlla attförsäkringen. genom

mäklarensgrundvalpåfastställs departementetbeloppett avavsom
inteBeloppet kanportfölj.och storlek påsenioritytjänsteålder

provisionsintäktertotalamäklarforetagetsunderstiga 0,5 procent av
aktuella året.detför

Luxemburg

från 1968.lagförsäkringsrörelsereglerasLuxemburgI genom en
kompletterad medändring denna laggenomförd1984Genom aven

Regulation från 1984,Grand Ducalnormgivning theviss somannan
till gällautvidgatsregleringenharändrades år 1990 attsini tur

försäkringsmäklare. försäkringsagenter.förekom enbart1984Före
för-oberoendeskallLuxemburgförsäkringsmäklare iEn avvara

försäkringstagaren,klient,företräder sinMäklarensäkringsgivare.
villkorende bästaförsäkringen ochden bästaförsöker finnaoch

anbud.bland olika
Luxemburgförsäkringsverksamhet ifår utan attIngen utöva vara

för inrikesansvarigtdet departementauktoriserade ärsomav
försäkringsförmedlar-auktoriseradedeförsäkringsfrågor. påNamnen

sikte påställsMemorial". kravi "the Depubliceras tarsom uppna
bolagsformiförmedlingsverksamhetenfysiska Om utövaspersoner.

förvillkorenfysiskföretagetmåste motutse svararperson somen
företaget.skall kunnaauktorisation såför påauktorisation sättatt ges

mäklarföretag.beträffande ägandetrestriktionerfinns inga ettDet av
bli auktorise-den villkvalifikationerna hosyrkesmässigaDe som

"Commissariatexaminationkontrollerasrad auxavgenom en
förauktoriseraderedan har blivitAssurances". Personer attsom

uppfyllerEU-medborgareförsäkringssektorn ochinomarbeta som
examination.någonbehöver inte genomgåmäklardirektivetikraven

förmedlare.ålder föreller högstakrav på lägstafinns ingetDet
vandel.lämplig och god Departe-visa hanSökanden måste äratt av

fråga och beaktarhelhetsbedömning i denna omstän-görmentet en
måste ha hemvistoch konkurs. Sökandenkriminalitetdigheter såsom

eftersom detlängre bosatt därbehöver inteLuxemburgi varamen
förtill fri rörlighetstriderkravet rättenmot personer.

återkallastidsbegränsad kanAuktorisationen inte närär sommen
yrkesetiska reglerinte längre uppfyller deförmedlarenhelst somom

forbehörighetConduct. Auktorisationeni the Code offinns ger
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både liv- och sakförsäkring, bara för risker och livför-storamen
säkring. Förmedlarens roll begränsad till försäkring risker.är av
Finansiell rådgivning i allmänhet inte tillåten.är

Mäklaren fri debitera sina klienterär provision eller arvode.att
Mäklaren behöver inte nivån på provisionen eller arvodet, inteuppge
heller sina relationer med försäkringsbolag eller hur affärema fördelar
sig mellan olika försäkringsgivare. finnsDet inga krav på ansvarsför-
säkring eller anslutning till garantifond. finnsDet inga krav på viss
solvensgrad eller visst rörelsekapital.

Nederländerna

I Nederländerna i 1995 lag försäkringsförmed-antogs mars en ny om
lan/erksamhet Wet assurantiebemiddelingsbedrüf. Dessförinnanvan
gällde år 1991 lag med Genom denantagenen samma namn. nya
lagen har 1991 års mäklarrekommendation 92/48/EEG införlivats
i nederländsk rätt.

Det inte tillåtet verksamär försäkringsförmedlareatt vara som
i registret försäkringsförmedlare.utan att upptagen över Regis-vara

förs det nederländska social-ekonomiskatret rådet, också ärav som
tillsynsmyndighet. Rådet oberoende organisationär råd tillen som ger
regeringen i sociala och ekonomiska frågor. rådetI sitter representan-

för såväl arbetsgivare, arbetstagareter och regering. En särskild -av-
delning inom rådet sysslar med frågor rörande försäkringsförmedlar-
lagstiftningen. Rådet har mandat bevilja undantag från särskildaatt
regler i lagen, specificera på vilket olika regleratt kan uppfyllassätt
och säkerställa tillfredsställandeatt eñerlevnad kraven.en av

Registrering kan ske både fysiska och juridiskaav personer.
Sökanden skall uppfylla gällande krav på specialisering och utbild-
ning och får inte försatt i konkurs. får inteDet bedömasvara som
troligt sökanden kommer skada övriga förmedlaresatt att anseende.
Om sökanden fysisk skallär han dessutom myndig ochen person vara
inte stå under förmynderskap fysiskaDe utövarm.m. personer som
det faktiska ledarskapet verksamheten skall uppfyllaöver kravsamma

gäller för fysiska mäklare. finnsDet inga särskilda kapitalkravsom
eller krav på verksamheten skall drivasatt i viss associationsform.

Avregistrering sker bl.a. förmedlaren försätts i konkurs ellerom
träder i likvidation, blir omyndigförklarad eller inte betalar föreskriv-

förvaltningsavgifter. Avregistrering sker också förmedlarenna om
eller fleraäventyrar försäkringstagares, försäkringsgivares,en

försäkrades eller ersättningsberättigades intressen eller detom
bedöms troligt förmedlaren kommeratt skada övrigasom att
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förmedlaren inteavregistreringVidare skeranseende.förmedlares om
till ellerden harinformationden rätttillsynsmyndighetenlämnar som

detuppfyller kraveninte utövanågonlåterförmedlaren somom
rörelsen.ledarskapetfaktiska över

skallbefullmäktigad agentförmedlareEn även agerar somsom
försäk-vilkauppgiftmedtillsammansbrevhuvuddet i sitt omange

träffatsförsäkringsavtalföreträder. Etthanringsgivare engenomsom
inteförsäkringenlängeportfölj såförmedlarenstillhör denförmedlare

flyttas.
endastenligt lagenkanförsäkringsförmedlaretillErsättningen en

förlängningfrånförsäkringsavslut,frånprovisionutgå avsom
harFörmedlarenpremier. rättinkasseringfrånförsäkringsavtal och av

försäkringsavtalallafrånprovisionerhållaförsäkringsgivarenfrånatt
Även har hanavregistrerasförmedlarenportfölj.tillhör hans omsom

förtidpuktenvidförsäkringsavtalfrån allaprovisiontillrätt som
portfölj.hanstillhördeavregistreringen

premiernainkasseraförmedlarenskallavtalatsharinteOm annat
hävakanFörsäkringsgivarnaräkning.försäkringsgivamasför

misskötselformervid olikainkasseringenförförmedlarens avansvar
förmedlarensemellertid inteinnebärsida.förmedlarens Det attfrån

medenlighetdock iFörsäkringsgivarna kanupphör.provisiontillrätt
framtidaköpa lossFinansdepartementetfastställsriktlinjer avsom

provisioner.anspråk på
försäkringstaga-debiteraförmedlaren intefårförsäkringsfallVid

dispensRådet kaneller liknande.skaderegleringsarvodenågot geren
förutsättningförsäkringsklasser undervissa attförbud viddettafrån

fallsådantskaderegleringsverksamhet. I ärinnefattarmäklarrörelsen
skadeersättningen.tillarvodet maximerat procent aven

eller någonreturprovisionprovision,lämnainte tillåtetDet attär
till dentill någonför försäkringersättning änform annanenavannan

portfölj.sinförsäkringen iförmedlare harsom
flyttaförmedlarentillstånd frånkan inteförsäkringsgivareEn utan

gällerregelfrån dennaUndantagportfölj.från dennesförsäkringen
förmedla-klagomålanfört väsentligaharförsäkringstagaren motom

livförsäkringvidprovision,till fortsattdockFörmedlaren har rättren.
skadeförsäkring tillvidpågående försäkringsår och nästatill slutet av

premieförfallodag.
tillsynsmyndighetenförseskyldigförsäkringsförmedlareEn är att

Förmedlarenbehöva.siginformation den ärmed all den som anser
ochadministrativa böckeralla affärshandlingar,skyldig företeatt

för kon-tillsynsmyndigheten begäri forminformation attannan som
lagen.eñerlevnadentrollera av
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finnsDet inget i lag uppställt krav på ansvarsförsäkring. De
förmedlare medlemmar denär nederländska mäklarorganisa-som av
tionen NVA Nederlandse Vereniging Makelaars Assurantienvan

Assurantieadviseurs måste ha ansvarsförsäkring med minstaen etten
försäkringsbelopp på miljon HF L. flestaDe förmedlare har docken

minsta försäkringsbelopp på miljonett HF L elleren mer.

Portugal

Förmedling försäkring i Portugal regleradär lag 388/91av genom nr.
den oktober10 1991. Alla förmedlare försäkring måsteav av vara

registrerade hos det portugisiska försäkringsinstitutet ISP Instituto de
Seguros de Portugal. Både fysiska och juridiskapersoner personer
kan registreras. Registrering sker för antingen livförsäkring eller i
skadeförsäkring eller får båda slagen försäkring.av

För fysisk skall registrerasatt krävs han haren attperson genom-
gått den obligatoriska grundskolan därefter ha deltagit isamt ett
särskilt utbildningsprogram hos försäkringsbolag eller mäklare.ett en
Ansökan till ISP för den fysiskagörs räkning försäk-personens av
ringsbolaget eller försäkringsmäklaren och på bolagets eller mäkla- I

ISP examinerar sökandena. För andra EES-medborgarerens ansvar.
krävs de uppfyller de krav på yrkeserfarenhetatt och lämplighet som

i 1976 års mäklardirektiv 77/92/EEG.anges
För juridiska krävs bl.a. det portugisiskt bolagatt är ettpersoner

antingen partnerskap, LDA, ellerett aktiebolag, SA, bolagetsett att
verksamhetsföremål begränsat till försäkringsförmedling,är vissaatt
ägarkrav uppfyllda försäkringsbolagär och banker får varken direkt
eller indirekt mäklarbolag,äga ingenett i bolagsledningenatt är
knutet till försäkringsbolagett anställning eller liknande, attgenom
majoriteten dem ingår i bolagsledningen portugisiskaav ärsom
medborgare eller EU-medborgare minst i ledningensamt att ären
registrerad hos ISP. Några särskilda kapitalkrav, andra deän som
gäller för bolag i allmänhet, finns inte.

Registrering kan återkallas rad orsaker, bl.a. mäklarföre-av en om
erbjuder tjänstertaget inte har samband med försäkringsförmed-som

ling, mäklaren delar provisionen, rabattäven på premien,om som
med den försäkrade eller mäklaren har uteslutandeageratannan, om
för närståendes räkning, mäklaren har förmedlat försäkringarom

tredje avsiktligt felaktiga eller missledandegenom uppgifterman, om
har lämnats vid ansökan auktorisation, mäklaren avsiktligt harom om
förtigit omständigheter för försäkringsgivaren och kännedom om
omständigheterna skulle ha medfört försäkringsbolaget inte skulleatt
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illojalvillkor,andradetha gjortskulleellerförsäkringbeviljathar
konkurrens m.m.

minstansvarsförsäkring påhaskyldigaMäklare attär en
tillåtnaendaDenUSD.80.000caPTE100.000.000
mellanförhandlingefterbestämsprovision,ersättningsformen är som

försäkringsgivare.ochmäklare

Spanien

april 199230från denlagiförsäkringsmäklarereglerasSpanienI en
9/1992.nr.

GeneralDireccionhosregisterasmåsteförsäkringsförmedlareAlla
juridiskaEndasttillsynsmyndighet.också perso-ärde Seguros, som
inhemskasåvälMäklarföretagen,mäklare. somkan varaner

medverksamhetsplangodkännandeförmåsteutländska, enge
verksamhetenförsäkringsklasserochriskervilka avser,uppgift om

tillgångarfinansiellaledning,organisationsstruktur, m.m.
kunnatillsynsmyndighetenförocksåmåsteMäklarföretaget

ansvarsförsä-ellerbankgarantiformisäkerhet enpresentera av enen
civil-MäklarensPST.miljonertiounderstigaaldrigfårGarantinring.

minstamedansvarsförsäkring etttäckasskallrättsliga av enansvar
medochoch årskadaPSTmiljoner200ansvarsbelopp på enper

skadeersättningen.tjugopåsjälvrisk procentmaximal av
mäklarentiddeninträffat underskadortäckamåsteFörsäkringen som

efter detförstupptäcks attskadaverksamhetbedrivit även om
verksamheten.medupphörtmäklaren

skallförsäkringförmedlaskallfysiska varaDe sompersoner
erhållaskanDiplometförsäkringsdiplom.innehavare genomettav

försäkringsinstitut.studier videlleruniversitetsstudier ett
rådgivning.finansiellsigfår inteFörsäkringsförmedlare ägna

theföljerreglerdede följaklientrnedel måsteförvaltarde avOm som
Code.Commercial

endastMäklaren ersättsförsäkringstagaren.företräderMäklaren
Provisionenförmedlar.försäkringsavtal handeprovision pågenom

försäkringsbolagetsibestämtbeloppöverskrida det ärintefår som
tariffer.

till tillsynsmyn-upplysningarmåste lämnaFörsäkringsförmedlare
upplysaskyldighetNågonprovisioner. attsinapånivåndigheten om

ochinhemskatillbindningarOlikafinns inte.provisionenkunden om
mäklarenbehöverDäremotskallförsäkringsbolagutländska uppges.

försäkringsbolag.olikamellansigfördelaraffärerhanshurinte uppge
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Storbritannien

Allmänt

StorbritannienI förekommer rad olika försäkringsförmedlare.en
Termen "insurance intermediary" omfattar alla på något sätt ärsom
engagerade i försäkringsaffärer, sig de oberoende, beroendeärvare
eller anställda och sig det fråga försäkringsformedlingärvare om som
huvudsaklig sysselsättning eller sidoverksamhet. Såväl mäklaresom

banker, fastighetsbolag, resebyråer, bilhandlare och andrasom som
i samband med försäljning tjänst eller dessutom för-av en en vara
medlar försäkring faller under begreppet "insuranceen
intermediary".

Enligt lag skall mäklarverksamhet i formutövas "bodyav en
corporate", "sole trader" eller "partnership". finnsDet ingaett
begränsningar beträffande sidoverksamhet.

Det finns inget allmänt krav försäkringsförmedlare skallatt vara
registrerade. Den vill använda sig titeln "insurance broker"som av
eller någon titel där ordet broker ingår, måste emellertidannan
registrera sig hos Insurance Broker Regulation Council IBRC se-
nedan. förmedlareDe vill sig "investeringsklasserna"ägna dvs.som
livmäklare måste registrera sig i enlighet med the Financial Services
Act från 1986. Den kända organisationenmest registrerarsom
livmäklare PIA.är

Förmedlare försäkring livförsäkring kanän antingenav annan
välja inte registrera sig,att varvid de blir föremål för själv-en
reglering se nedan, eller registrera sig hos erkänden
branschorganisation i enlighet med reglerna i the Insurance Brokers
Registration Act 1977. Den kända branschorganisationenmest för
dessa förmedlare IBRC se nedan.är Lloyds mäklare också regi-är
strerade hos IBRC reglerstyrs lagts fast i "Bylaws"men av egna som
efter bemyndigande i the Lloyds Act från 1982.

Mellanmän inte faller under någon de angivna kategori-som av
går under beteckningar försäkringskonsulter,erna försäk-som

ringsrådgivare, finanskonsulter m.m.
Som redan framgått skilda reglerär tillämpliga vid förmedling av

livförsäkring och förmedling försäkring för oberoendesamtav annan
förmedlare och agenter.
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Regleringen mäklareav

regelverk i Storbritannien förunder lång tid utvecklatsDet som
mäklareLloyds har legat till för the Brokersgrund Insurance

Registration Act 1977 IBRA. Mäklare kan, de uppfyllerom
villkoren enligt välja registrera sig i enlighetIBRA, med reglernaatt
i den lagen. Alla Lloyds mäklare registrerade mäklare i enlighetär
med IBRA:s regler.

regler uppställs LloydsDe sedan 1988 angivna iärsom av
"bylaws" har stöd i the Lloyds från EnligtAct 1982. IBRA harsom
viss normgivning och kontroll överlåtits på the Insurance Brokers
Registration Council IBRC. Lloyds och IBRC:s regelverk

med varandra i grundläggande delar. fem grund-Deöverensstämmer
kraven enligt bådaläggande regelverken oberoende, minimikravär

beträffande yrkeskunnande finansielloch sakkunskap, styrka,
förekomsten skyddsordning fond registrering, tillsyn,samtav en

förfarandedisciplinärt och sanktioner.

Oberoendekravet

försäkringsmäklare försäkringstagarens ombud.En Han skallär
oberoendeuppträda försäkringsgivare och fullständigha frihet attav

välja placera sin affär hos det försäkringsföretag erbjuder denatt som
produkten för kunden.bästa

vikt fästsStor vid mäklarens oberoende inte rubbas ochatt att
mäklaren inte för otillbörlig påverkan något försäkrings-utsätts av
företag. kontroll skerEn mäklaren skyldig informeraäratt attgenom

organisationden eller myndighet har registreringsansvaretsom om
affärerhans har fördelathur sig mellan försäkringsgivareolika under

föregående mäklarenår. Om har placerat 35än procentmer av
affärerna hos och försäkringsgivare måste mäklaren kunnaen samma

förklaringlämna till det förhållandet.en
Mäklaren måste upplysa kunden sådana omständigheterom som

det enskilda falleti kan påverka oberoendet. Om mäklaren
exempelvis placera försäkring hos försäkringsgivareattavser en en

tio aktierna i mäklarföretaget, måsteäger än procentsom mer av
mäklaren upplysa kunden ägarförhållandet.om
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Yrkeskunnande m.m.

mäklarföretag "fit andLedningen i måste proper". Detett vara
innebär de skall kända omdömesgilla inte haatt vara som personer,

kriminell belastning och inte varit försatta i konkurs.någon ha
Vidare de sitter i mäklarföretagets ledningmåste ochpersoner som

kunder-övriga anställda ha sådana yrkeskunskaper de kanäven att ge
adekvata råd. upställa krav majoritetGenom på deatt att en avna

företagsledningen registreradeingår i individuellt hosärpersoner som
kunskapskravet uppfyllt. närvarande detIBRC säkerställs Förär äratt

för fysiska de antingen har vissregistreringskravett attpersoner en
erfarenhet från försäkringsbranschen ellerutbildning eller fem års en

kombination utbildning och erfarenhet.av
finns regler codes ofdessa krav det vissa yrkesetiskaUtöver

conduct. Enligt dessa regler krävs mäklaren alltid handlar medatt
omdöme och integritet. krävs också mäklaren beaktar allaDetgott att

de försäkringslösningar står till buds i syfte tillgodoseattsom
försäkringkundens behov och han kundens intressensätterattav

framför alla andra hänsynstaganden.

Finansiell styrka

säkerställa kundens trygghet i ekonomiskt hänseende finnsFör att
regler bl.a. visst minsta kapital, bankkonton för för-eget separataom
säkringstransaktioner ansvarsförsäkring.samt

kräver förmedlarnaIBRC har minsta rörelsekapital på 1.000att ett
belopet kan haGBP höjts till Lloyds har formella2.500 GBP. inga

ikrav praktiken krävs minsta rörelsekapital på 500.000 GBP.ettmen
Beroende på mäklarbolagets storlek kan beloppet stiga till flera
miljoner GBP.

Alla mäklare måste dessutom ha bankkonton förseparata
försäkringstransaktioner. Alla medel härrör från försäkring-som
stransaktioner dessamåste konton. får inteKontona användaspassera
för något ändamål.annat

grundläggande kravEtt alla försäkringsmäklare harär att en
ansvarsförsäkring för skydda kunderna och verksamhetenatt mot
ekonomisk förlust. Ansvarsbeloppets storlek beroendeär av
provisionsinkomstema.
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Garantifond

för försäkringskunderna denYtterligare skyddett ges genom
möjligggörlagts fast i Garantiordningengarantiordning IBRA.som

årdebitera de registrerade mäklare vissför IBRC att summa peren
Under femton garantiordningentillföras fonden. de årför att som

behövts i anspråk.funnits har den inte tas

och sanktionertillsyn, disciplinärt förfarandeRegistrering,

mäklare registrerade hosBåde IBRC och Lloyds kräver de ärsomav
genomför dessutomsina årsbokslut. Lloydsdem deatt ger

mäklarföretagen och företar andrastickprovskontroller ävenav
disciplinäraBåde Lloyds och IBRC haråterkommande översyner.

straffavgifier och återkallabefogenheter med möjlighet debiteraatt att
för både mäklarföretag och enskilda mäklare.registreringen

samband medregelsystem behandlas ytterligare iIBRC:s
gäller vid förmedlingredogörelsen för de regler av annansom

försäkring livförsäkring.än

ärmedling livförsäkringF av

syftar till skydda investerare ochThe Financial Services Act äratt
tillämplig bland på mellanmän engagerade i marknads-ärannat som

rådgivning beträffande långsiktiga försäkringar, dvs. deföring och
klasser försäkringar där investeringsmomentet är störreav av
betydelse försäkringsmomentet.än

Alla oberoende förmedlare konsulter engagerade ioch ärsom
nämnda försäkring måste Efter vissa regeländring-auktoriserade.vara

erhålls auktorisation medlemskapår 1994 vanligtvis genomar numera
the Personal Authority den huvudorganisa-i Investment PIA, ärsom

erkänd the Securities Board SIB.tion and Investmentsärsom av
självreglerande organisation både LAUTROPIA är ersätteren som

Life and Unit Regulatory Organisation tillthe Assurance Trust
vilken organisation de flesta livbolagen hörde och theFIMBRA
Financial Intermediaries and Brokers Regulatory Associ-Managers
ation registrerade och reglerade finansiellaoberoende rådgivaresom
och mellanmän ägnade sig marknadsföring och rådgivningsom
beträffande försäkringar.långsiktiga det till vilket deSIB är organ
flesta befogenhetema enligt the harFinancial Services Act delegerats.
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Genom bemyndigandet från SIB behörigtPIA auktorisera ochär att
lämna föreskrifter investeringsverksamhet.närmare om

Auktorisation för förmedling långsiktiga försäkringar kan ocksåav
erhållas medlemskap i erkänd branschorganisation,genom en varav
den kända IBRC. Registrering hos kanär IBRC alltså be-mest ge
hörighet förmedla försäkringar faller under tillämpningsom-att som
rådet för the inacialF Act. förutsättningEn härför livaffärernaär att
inte 49 förmedlarens totala affärer.utgör än procentmer av

Auktorisation kan till både fysiska och juridiska samtges personer
till olika sammanslutningar. förKraven auktorisation läggs fast av
organisationen i fråga. Gemensamt för alla organisationer är att
förmedlaren måste visa han har god vandel, han kvalificeradatt äratt

bedriva den avsedda verksamheten han har tillräckligatt samt att
finansiell styrka. kräverPIA dessutom sökanden visar hanatt att är
lämplig. Vid lämplighetsbedömningen beaktas alla relevanta omstän-
digheter, såsom hederlighet, renommé, solvens och finansiell
ställning, kompetens och organisation. detOm bolagär ett ärsom
sökande beaktas nyckelpersonernas lämplighetäven och finansiella
ställning. När det gäller kravet yrkeskunnande har SIB nyligen

branschorganisationera krävt dessa infor kravgentemot påatt
utbildning och praktisk erfarenhet. Minimikravet från sidaPIA:s är

sökanden innehar the Financial Planning Certificateatt frånnumera
the Chartered Institute of Insurance. Att kompetensen fortlöpande
upprätthålls säkerställs dels nyligen beslutade fort-genom
bildningsprogram anordnas organisationen, dels reglersom av genom
för professionellt uppförande. Oberoende förmedlare måste i enlighet
med kravPIA:s genomgå 50 timmars fortbildning år.per

Olika kapitalkrav uppställs olika organisationer beroende påav k
förmedlingsverksamhetens Enligt PIA:s regler måste alla derasart.
medlemmar ha fonder på 10.000 GBP. De förmedlare inteegna som
handhar klientmedel skall kunna betala sina skulder allt eftersom de
förfaller. Högre krav beträffande kapital ställs bl.a. på de förmedlare

handhar klientmedel.som
Förmedlarna skyldiga följa affärsetiskadeär regleratt som

beslutas organisationerna. Dessa regler innebär bland annatav att
förmedlaren måste sin "status" och undvika intressekonflikter.uppge
Vidare måste han inhämta tillräcklig information försäkringstaga-om

omständigheter för säkerställa försäkringstagaren erhålleratt attrens
den passande försäkringsprodukten.mest skyldigHan informeraär att
kunden de olika försäkringsprodukterna inklusive kostnader ochom
avgifter. Sedan 1995 måste förmedlarna självmant upplysa kunden

storleken på den provision de erhåller från försäkringsbolaget.om
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och vidare medlemmar harBåde IBRC kräver derasPIA att en an-
svarsförsäkring.

Både och för register de oberoende förmedlarePIA IBRC över
förde reglerar. SIB dessutom centralt register allaöverettsom

förmedlare enligt the Financial Act.

försäkringFörmedling livförsäkringänav annan

Förmedlare försäkring livförsäkring kan antingenänav annan vara
registrerade hos the Brokers Registration Council IBRC,Insurance

tillsynsorgan inrättades the Brokersdet Insurancesom genom
Registration eller inte registrerade alls. det sist-Act 1977, Ivara

fallet förmedlarnanämnda "självreglerade" riktlinjer Codeär genom
Practice dragits det brittiska försäkringsförbundetof thesom upp av

Association of British Insurers, ABI. Medlemmarna harABIav
åtagit sig till de förmedlare deras försäkringarsäljeratt attse som

riktlinjerna. tillämpligaiakttar Dessa på oberoende förmedlareär som
registrerade hos ochinte IBRC på anställda iär samt agenter

försäkringsbolag. Vidare finns det Life Insurance Non-Invest-en
ment Selling Code of Practice. Den gäller för alla intermediärer,

försäkringsbolag,anställda i säljer livförsäkring, dockäven som
registrerade mäklare.

Titeln "insurance broker" exklusivt reserverad för de förmedlareär
registrerade hos IBRC. straffbart för andra användaDetär är attsom

titeln.den Registrering inte obligatorisk för bådeär är öppenmen
fysiska och juridiska uppfyller den standard deochpersoner som
villkor lagts fast i lagen. IBRC:s uppgift blandär annat att tasom

standard för professionelltfram ochuppförande verka för kon-atten
sumentskydd. Mäklaren företräder vanligtvis försäkringstagaren, men

inget hindrardet han för bådaär att parter.som agerar
bli registreradFör hos sökanden före-IBRC måste uppfyllaatt

skriven standard i fråga utbildning och praktisk erfarenhet,om
lämplighet och karaktär. Oberoende registrerade förmedlareoch står

tillsynunder rådet och underkastade förfarande.disciplinärt Deärav
följamåste de regler finns i the Code of Conduct de övrigasamtsom

regler rådet ställer för redovisning och verksamhetens be-som upp
drivande i övrigt. måste haDe ansvarsförsäkring och ansluta sigen
till rådet föreskriven garantiordning, the Grants Scheme. Vissen av
information skall lämnas till rådet, däribland förmedlarnahur sprider

affärer. Reglersina i detta avseende har ställts för mäklarnasattupp
oberoende och opartiskhet i valet försäkringsgivare skall kunnaav un-
dersökas. Något krav på bolagsform för finnsmäklare inte.
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förvägras registrering har få införDen uppträda och blirätt attsom
hörd the Council, på begäran måste motivera sitt avslag.av som
Beslutet kan överklagas till domstol. Registreringen gäller för årett
i förutsättningEn för förnyelse mäklaren fortsättertaget. är att att
uppfylla kraven och registreringsavgiften betalas. Registreringatt
under the BrokersInsurance Registration medför behörighetAct att
förmedla försäkring i allmänhet, vilket omfattar olycksfall, hälsa,

marin, flyg, brand och skada egendom,påmotor, transport, annan
kredit, borgen och Behörigheten omfattar både direkt försäk-ansvar.
ring återförsäkring.och Registreringen medför däremot inte automa-
tiskt mäklaren kvalificerad för investment business. Investmentäratt
business inkluderar livförsäkring, pensionsförsäkring och vissa unit

lösningar. mäklarenOm sig sådan verksamhettrust ägnaattavser
hanmåste antingen bli auktoriserad under the Financial ellerAct

under något de undantag finns i den lagen.passa av som
Fysiska vill bli registrerade hos IBRC måste ha ettpersoner som

utbildningsbetyg godkänts the Council och adekvatsom av en
praktikperiod mäklare. Andra alternativ finns också. kravNågrasom
på lägsta eller högsta ålder finns inte. frågai får inte haPersonen
försatts i konkurs eller ha blivit dömd för något icke-bagatellartat
brott de tio åren.senaste

Beträffande juridiska gäller majoriteten deattpersoner av personer
Övrigaingår i företagsledningen skall registrerade mäklare.som vara

krav företaget måste ha minsta rörelsekapitalär på 1.000 GBP,att ett
tillgångarna skall överstiga skulderna med visst beloppatt som 1995

1.000 GBP troligen har höjts till 2.500 GBP samt attvar men som
affärerna skall spridas bland tillräckligt antal försäkringsbolag iett

isyfte förhindra verksamheten blir beroende någon särskildatt att av
försäkringsgivare. mäklarföretagetsHur tillgångar och skulder skall
värderas ingående reglerat i Accounts and Businessär Requirements
Rules.

registreradeDen mäklaren kan provision, arvodeersättas genom
eller kombination båda. finnsDet inga regler begränsaren av som
nivån på provisionen.

The BrokersInsurance Registration innehållerAct inga uttryckli-
regler angående ägande och kontroll mäklarföretag. Banker,överga

investmentbolag och andra finansiella enheter kan alltså ha intressen
i eller kontrollera mäklarföretag. Mäklarföretaget måste dockett
kunna visa det inte otillbörligt beroende begränsatatt är antalettav
inkomstkällor och inte heller det påverkat till förmån för elleratt är en
flera försäkringsgivare. Mäklaren måste också kunna visa han haratt

tillräcklig spridning affärerna. Mäklarens val försäkringsgi-en av av
får inte påverkas ägandeförhållandena i mäklarföretaget. Envare av
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majoritet ledningen iindirekt garanti för detta kravetär att aven
registrerade mäklare.bolaget måste vara

of måste mäklaren påEnligt Code Conduct från 1978IBRC:s
för varje relevantde kunder enskildabegäran är personerav som

från försäkringsgivaren.storleken på provisionenförsäkring uppge
något medför kostnad för försäkringstagarenarbeteInnan som en

träffas visst arbete skallutförs innan överenskommelseoch atten om
debiteraden hanutföras måste mäklaren attuppge summa som avser

för kunden redovisa varjeför. Mäklaren skall dessutomkunden
förresultat han kundensbetalning han atttar emot ett avsom som

försäkringsförmedlingen.räkning utför någon tjänst självautöver
Storbritannien bosattmäklare föreslår iregistreradEn som en

försäkring försäkringsbolag, mäklaren harteckna i ettatt somperson
anknytning.till, informera kunden sinanknytning måstenågon om

vid vissagäller dock inte vid förnyelse försäkring ochDetta typerav
eller återförsäkring.allmän försäkringav

vilken försäkringsgivaretill mäklaren bedömaDet är att somupp
dock sprida sina affärer blandskall väljas. Mäklaren uppmuntras att

försäkringsgivare. Mäklaren måste försäkra sig detantal attett om
till och volym han placerarantal försäkringsgivare han vänder sig den

sådan hans verksamhet inte blirvarje försäkringsgivarehos är att
otillbörligt beroende något särskilt försäkringsbolag. Spridningenav

affärerna på relevant utvisa huruvida mäklaresättettanses enav
opartiskt oberoende vid valet försäkringsgivare.uppträder och av

Mäklaren måste till the Council hur försäkrings-mångarapportera
han har placerat hos det räkenskapsåretgivare och ocksåsenastesom

vilken försäkringsgivare förstått den procentuella andelenstörstasom
placeratprovisionen. Om mäklaren har hos färre försäkringsgivareav

fyra stycket eller han har fått 35 sin totalaän än procentom mer av
provision från enda försäkringsgivare, måste mäklaren kunnaen
motivera varför hans verksamhet skalldet inte otill-trots somanses
börligt beroende försäkringsgivarintressen.av

Etiska regler för mäklarverksamhet och upprätthållsantas av
IBRC. Enligt reglerna skall mäklaren bedriva sin verksamhet med

hederlighet och integritet. skall alltMäklaren står iyttersta göra som
makt för tillförsäkrahans kunden det försäkringsskyddatt som svarar

hans behov. Kundens intressen skall före alla andra hänsynsta-mot
ganden. Mäklarens marknadsföring får inte vilseledande ellervara

mäklaren"extravagant". Om bryter dessa regler eller någotmot mot-
de nitton specificerade exemplen på hur reglerna skall tillämpas,av
mäklarenhar gjort sig skyldig till oprofessionellt uppträdande, vilket

leda tillkan avregistrering. deEtt nitton exemplen skallpar av
här. Mäklaren skall försäkra sig allt arbetenämnas utförsattom som
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i mäklarverksamheten står under daglig tillsyn och kontroll av en
registrerad mäklare de anställda iakttar denna regel. Densamt att
information mäklaren erhåller från kunden får inte användas ellersom
föras vidare förutom led i normala förhandlingarettsom om,
bibehållande eller förnyelse den kundens försäkringsavtal,av av
såvida inte kunden samtyckt till informationen används elleratt en
domstol begärt få del den.att ta av

Alla anmälda överträdelser "koden" utreds undersök-av av en
ningskommitté. kommitténOm kommer fram till mäklaren haratt

rapporterarkoden, den till den disciplinära kommittén.överträtt Den
disciplinära kommittén biträds jurister mäklarenavgörsom av om
skall strykas registret. Mäklaren kan också strykas registretur ur om
han inte följer förreglerna bokföring och ansvarsförsäkring, hanom

försäkringsgivarintressendöms för brott, han blir beroendeett om av
eller försätts i konkurs. mäklarföretagEtt kan strykas registretur om
det träder i likvidation eller någon dess direktörer döms för ettom av
brott.

harIBRC också utfärdat regler ansvarsförsäkring för mäklareom
och deras anställda. Regler har i the Indemnity Insurance andgetts
Grants Scheme Rules från 1987. Försäkringen skall täckavårdslöshet,
fel eller förbiseende från mäklarens sida, förtal, ohederlig eller be-
dräglig handling underlåtenhet anställda eller tidigaresamt av an-
ställda inklusive förlust eller egendom, legalt förav pengar ansvar
förlust dokument och kostnader för sådana dokument.ersättaattav
Minsta försäkringsbelopp det beloppet pundär 250.000 ochstörre av
den gånger provisionsintäkterna,är varvid de förstatresumma som
250.000 punden måste på "each and claim" basis, ellervara every
också det beloppet 500.000 pund och denstörre år treav summa som
gånger provisionsintäkterna.

Rådet har också bemyndigats inrätta och administrera fond.att en
Fonden skall förluster orsakats mäklaren,ersätta uppsåtligensom av
eller oaktsamhet, eller grund hans underlåtenhet redovisaattav av
klientrnedel. Ersättning kan bara till enskilda och vissages personer
sammanslutningar, inte till bolag. Utövande mäklare och mäklarföre-

skyldiga bidra till fondens existens.tag är att
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Försäkringsmarknadsavdelningen
Tillstånds- och rättsenheten 1996-11-21 Dnr 5939-94-319

Slutdokument från arbetsgruppen for översyn försäkringsmäklarnas organisa-av
tionsforrner

Inledning och sammanfattning

Lagen 1989:508 försäkringsmäklare FML trädde i kraft den januaril 1990. Deom
första försäkringsmäklama, såväl fysiska juridiska registrerades den feb-1som personer,
ruari 1991. bolagsfonnerDe enligt FML, godtas handelsbolag, kommanditbolagärsom,
och aktiebolag. Finansinspektionen ocksåhar registrerat försäkringsmäklare arbetarsom

enskild näringsidkare.som

Under arbetet med olika mäklarfrågor har inspektionen uppmärksammat försäkrings-att
mäklama inte alltid arbetar för det bolag vari denne har sin anställning. stället före-I
kommer olika bolagskonstruktioner med servicebolag, provisionsbolag inom bo-etc. en
lagsgrupp. kan därförDet ifrågasättas sådana konstruktioner medstämmer överensom
lagstifiarens intentioner. förhållandeDetta gäller naturligtvis inte för alla mäklarbolag

troligtvis for hel del bolagen. Eñer diskussioner med Svenska försäkringsmäk-men en av
lares förening och med Försäkringsförbundet har inspektionen beslutat tillsätta arbets-en

med uppgift finna för alla godtagbar fråganlösning i vilkaattgrupp parteren om or-
ganisatoriska former försäkringsmäklama skall ha bedriva sin verksamhet.rätt att

I arbetsgruppen har deltagit följande personer:
Anders Ackebo, Ulla Lloyd och frånBertil Sjöö Finansinspektionen,
Dick Simonsson, Eddie Pettersson Försäkringsbyrå och frånAB Lundgren, Sfm för-Bo
säkringsmäklama,
Birger Nydrén, Trygg-Hansa, och Gunnar Bergqvist, frånSkandia försäkringsgivama.

Arbetsgruppen har träffats sammanlagt sju gånger årunder Vid dessa1995. samman-
komster har deltagana diskuterat olika organisationsforrner inom försäkringsmäklarbran-
schen. Deltagarna har också diskuterat frågor indirekt organisationsfrågan,berörsom

fullmaktens utfomming, delegeringsfrågort.ex. och ansvarsförsäkringen. Under detta
har Finansinspektionen utfärdat allmänna råd FFFS angående1995:52 god försäk-
ringsmäklarsed, vari flertalet arbetsgruppens frågor behandlas. harDessutomav rege-
ringen den augusti24 1995 beslutat tillsätta utredning för försäk-att översynom en av
ringsmäklarlagen Dir. 1995:1 16. Arbetsgruppen har därför funnit föreslå Fi-skäl att
nansinspektionen överlämna de synpunkter framkommit i detta ärende till mäk-att som
larutredningen för kännedom.



Bilaga290 5 SOU 1997:79

593Dnr 9-94-3 l 9

Organisationsformer

Inledning2.1.

Enligt bådeFML juridiskaskall den och försäkringarden fysiska förmedlarsomperson
registrerade hos inspektionen. denAtt juridiska dvs. mäklarbolaget, skallvara personen,

registreras sig naturligt. Anledningen till dubbelregistreringen enligt lagstiñarenter var,
prop. 1988/89: 16f, inspektionen ålades136 förhandsprövning deatt göraatts. en av

skall arbeta med mäldarverksamhet, gäller utbildning ochdetnärpersoner som a
lämplighet. Dessutom sade utredaren inspektionen, också måstevid behov, kunnaatt gö-

ingripande direkt enskild mäldare behöva in-ett mot omvägen överutan ettattra en
gripande den juridiska Därför föreslogs de fysiska skallmot attpersonen. personer som
fömredla försäkringar för juridisk ocksåräkning skall registreraden persons vara som

såledesmäklare, vilket medförde dubbelregistrering. Finansinspektionens försäk-en
ringsmäklarregister beståkan därför två avdelningar, juridiskaförsägas av personeren
och den andra för fysiska personer.

I nämnda proposition den fysiska förmäklaren arbetar inomsägs attovan om ramen en
juridisk har registrerats hos Finansinspektionen någonfinns det inte anled-person som
ning kräva den enskilde mäklaren skall däremotha ansvarsförsäkring;att ävenatt ären
det naturligtvis angeläget den juridiska försäkring till antalet verk-att personens anpassas

mäklare och verksamhetens omfattning i övrigt. drasdetta kan slutsatsenAv attsamma
den situation lagstifiaren tänkt sig den där inspektionen registre-det finns hosär ettsom

mäklarbolag med eller flera anställda, försäkrings-hos inspektionen registrerade,rat en
mäklare.

vidareDet i nämnda förarbeten skulle mäklareräkna med de flestasägs att attman
kommer i någonarbeta bolag, handelsbolag, eller aktiebolagkommanditbolagatt typ av
och det bolaget måste ha ansvarsförsäkring verksamhetomfattar denäratt som en som

bedrivs. Om mäklaren däremot måstearbetar enskild näringsidkare det krävassom som
han har försäkring juridisk har in-Somatt sätt nämntssamma som en person. ovan

spektionen fåtalregistrerat försäkringsmäklare enskild näringsidkare. kan härDetett som
det finns fåtal fysiska enligt mäklarregistret förmedlar för-nämnas att ett personer som

säkringar för två eller till och med mäklarbolag.tre

enlda2.2. Den organisationsforrnen

Det antalet försäkringsmäklare tvåarbetar för mäklarbolag med ellerstörsta ett en an-
ställda försäkringsmäklare. Organisationsform utgått från.Denna har lagstiñaren Full-
makten, uppdragsgivaren dåkan fysiskautställd den juridiska ellersom ger, vara per-

Provisoner kan betalas till försäkringsmäk-bolaget eller direkt till aktuelledenutsonen.
laren. bolagetDet skyldigt ha gällande skallansvarsförsäkringär är attsom om-en som
fatta alla mäklare förmedlar försäkringar i bolagets detdet här exempletI ärsom namn.
därför inte aktuellt avtalsförhållandenmed Arbets-sedvanliga anställningsavtal.utöver

någrainte problem med denna organisationsforrn.gruppen ser



Bilaga 29151997:79SOU

Dnr 5939-94-319

Enkätundersökningen2.3.

enkätundersökning tillEn arbetsgruppen. de inkom-19 mäklarbolag genomfördes Avav
framkom den beskrivna, före-andra organisationsformer,även änattna svaren ovan

kommer. kopia inspektionens skrivelse kort sammanställning enkätsva-En samtav aven
bifogas detta dokument inkommit ibilaga Arbetsgruppen har, efter deren svar som

enkätundersökningen, organisationsformerkunnat konstatera det finns flertal olikaatt ett
inom försäkringsmäklarbranschen intentioner. des-torde ligga utanför lagstiftarens Isom

två, försäkringsmäklarbo-finns eller ibland bolag registreradeett, ärsa grupper som som
någotlag flertalmedan bolag inom inte registrerade mäldarbolag. Iett ärgruppen som

fall har fullmakt utfärdats för Vilket bolagregistrerade bolag inom mäldargmpp.en
omfattas registreringsskyldigheten framgår denförsäkringsmäklarlagen. Det ärsom av av
bedriver försäkringsmäklarverksamhet måste Finansin-registrerad hossom som vara

Fråganspektionen. försäkringsmäklarverksanthetvad skall innefattas i begreppetom som
diskuterats ingående något inte gjorts.har arbetsgruppen, ställningstagande harav men

frågan bedömerkommer behandlas mäklarutredningen, vilket deltagarnaDäremot att av
påpeka delämpligare fomm. Arbetsgruppen vill därför vid endastett stanna attsom

problem har uppmärksammats.som

3. Ansvarsförsäkringen

vårt frågan viktig. Enligtarbete har ansvarsförsäkringens varit särskiltI omfattningom
får omfattasarbetsgruppen det inte förekomma tveksamheter visst uppdragett av enom

mäklares tillgång till tycksansvarsförsäkring. det material arbetsgruppen haftAv ansvars-
de flestaförsäkringsfrågan från försäkringsgivaren iväl löst bekräftelsenattvara genom

dettafall fysiska omfattas ochde mäklarbolagets verksamhetnamnger personer som av
han eller anställd i mäklarbolagethon eller inte.äroavsett om

Fullmakten

fråga har underarbetsgruppen diskuterat till fullmaktEn Detärannan som vem en ges.
iarbete framkommit inte alltid tydligtexempel det klart och angettärattgruppens

fullmakten viktenkundens avtalspart. Arbetgiuppen vill här betonaär attavvem som
framgår, utfö-detta särskilt uppdragetsklart med tanke eventuella framtida tvister om

bi-också Nydrén,rande. Arbetsgruppen vill hänvisa till upprättad BirgerPM somen av
fogas råd 1995:52denna skrivelse bilaga inspektionens allmänna FFF2, Ssamt om

försäkringsmäklarsed.god
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Försäkringsmarknadsavdelningen
7/9-95Ulla Lloyd

Uppgift1 firma och organisationsnummer jämte beskrivningom en av
organisationen och ägarstrukturen kan pågöras grafisk väg

A N F6rs§krings—Finansm5k1a.re 556354-9863,AB, ägs 2 mäklare1. av

Aktiebolaget Max Matthiessen, 556013-9841, ägs privatpersoner bolagoch utl.2. ettav

Bain Clarkson Sweden 556243-5759,AB, ägs bolag3. ettav eng.

CERTES Försäkringsmäklama 556362-3585,AB, mäklareägs 3 bolag ägs4. av som av

Eddie Försälu-ingsbyråPettersson 556238-7810,AB, ägs både bolag och5. av
privatpersoner

FAVAL Försäkringskonsult i Umeå 556317-8614,AB, 5 1ägs varav6. av personer
mäklare

Fömlcringsrádgivama i Dalarna AB, 556390-7699, 6ägs 5 mäklare7. varavpersoner

Försäkringsrådgivama i Norr AB, 556390-7699,ägs 2 mäklare8. av

Försäkringsrådgivama i Stockholm 556301-8299,AB, mäklareägs 3 29. av pers., varav

Global Assurance AB HB erhöll skrivelsen från FI, 556316-9118, 6 mäklare10. ägs av

InPro Försäkringsmäklare 556355-2834,AB, ägs 3 mäklare11. l ärav pers., varav

Marsh McLennan Sweden 556234-0801,AB, ägs12. danskt bolagettav

Pronova Försäkringsmäldare, 556414-9465, ägs 5 bolag,13. ytterligare bolag7av ev

Sedgwick Sweden Aktiebolag, 556239-9989, ägs bolag i14. Englandettav

Skog Rosén Försäkringsservice AB, 556307-1173,15. ägs AB 31ägsettav som av
mäklare

Svensk Försälcringsservice i Halland 556495-1860,16. AB, ägs 5 bolagav.
SÄKRA Försäkringsmäklare ingenAB, uppgift17. lämnad

Willis Faber 556426-5295,AB, ägs bolag och 618. anställdaett

Willis Faber Gothia 556103-0312,AB, ägs 319. MB och anställdaettav
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Om2. det registrerade mäklarbolaget ingår i med företag,en grupp
uppgifter 1motses enligt punkt även för de ingåendeövriga i gruppen

bolagen. NIB det registrerade mäklarbolaget

Tio bolag intede någotäger bolag. Ett dessaatt har samarbetsavtaldockuppger med 37av
bolag och fyra ingår i bolagsgrupp.en

Åtta bolag äger andra AB eller HB. ingårDessutom flertalet dessa åtta i olikaMBav
grupperingar måklarbolagav

Från bolag saknas uppgift.ett

3. Uppgift i vilket/vilka bolag de mäklarna artställda.ärom reg.

Nio bolag alla mäklare också är anställda iatt MB.uppger

bolagSex har eller fåtal mäklama anställda iett MB, övriga mäklare har bolagen av egna

Två MB samtliga mäklare är anställda iatt bolaguppger egna

tvåFör MB saknas uppgift

4. Uppgift på vilket bolag fullmakterna utställs jämte två...kopiaom av

15 bolag fullmaktema utställs påatt MBuppger

bolagTre dessa ställs på olika bolag inomatt utuppger gruppen

MB har inteEtt svarat

Uppgift5. ansvarsfdrsäkringens utformning med hänsyn tillom
organisationen

bolagSex ansvarsförsäkxingen gäller föratt MB och namngivna bolag elleruppger att
samtliga d0tter-, och franchisebolag ingår.agent-

12 MB försäkringen omfattaratt alla mäklareuppger reg.

bolag harEtt inte svarat
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6 Uppgift frånmäklarbolag provisionertill vilket utbetalasom
forsäkringsgivarna

15 bolag provisionen inbetalas till det registrerade bolaget.attuppger

bolag inom frånTre även andra bolag provision direktmottagareuppger gruppen som av
försäkringsbolag.

har inteEtt bolag svarat

7. Uppgift avtalsfdrhållandenom ev.

Tio manbolag inte har några särskilda avtalsförhällanden.attuppger

Sju bolag har franchise eller dessa sjusamarbetsavtal. Av bolag har bolagagent-, ett
konsortieavtal med delägare och samarbetsavtal med tvâ mäklarbolag

bolag inteEtt har svarat

8. Uppgift antalet anställda i fördelar påmäklarbolaget mäklareom resp.
övrig personal

7 mäklare och l övrig.
Ingen uppgift.
20 mäklare och 12 övrig.
3 mäklare och 7 övrig.
5 mäklare och 12 övrig.
6 mäklare och övrig4.

mäklare 67 och övrig
.

4 mäklare och l övrig.
mäklare7 och 3 övrig

.
3 mäklare 5 övrig10.
3 mäklare och 3 övrig11.
22 mäklare och 18 övrig12.
2 mäklare övrig413.
14 mäklare övrigoch 1414.
inga anställda i MB. I finns 47 mäklare och 35 övrig15. gruppen

Övriginga anställda. finnspersonal16.
uppgiftIngen17.

bolag A MB: 8 mäklare och 7 övrig18 19-
bolag B MB: 6 mäklare och 3 övrig
bolag 5C: mäklare och 2 övrig
bolag D: 2 mäklare och 1 övrig
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Dokumentnamn Sida
4PM 1

Från Datum ReferensBirger Nydrén, 32812, HK 244 1995 10 27 HNANSWSPEKHONEN
NÄRINGSLIVSFÖRSÄKRINGJuridik

Ink. 1995 -ii- n i
Ärende

C77Fullmakt uppdragsnvtal vid försäkringsmäklerioch Dnr

Mäklarfullmakt och mäklaruppdrag

Med mäklarfullmakt eller k mäklarbrev marknaden vanligtviss avses
handling utfärdas försäkringstagaren, där denne mäk-en som av ger en

lare dels uppdrag ombesörja vissa frågor i anslutning tillett att upp-
handling försäkring, dels fullmakt behörighet i rättslig meningav en

företräda försäkringstagaren i frågor hör till uppdraget. Be-att som
skrivningen uppdraget regel allmänt hâllen och kompletterasärav som

oftast underförståddamuntliga eller överenskommelser vadav om
Ävenskallmäklaren behörigheten ibland otydligt angiven.göra. är

fDen normala mäldarfullmaktew alltså fullmakt,dels delsärn enen
uppdragsskrivelse och i båda avseendena Principielltotydlig. börsett
emellertid fullmaktshandlingen från uppdragsskrivelsen, efter-separeras

fullmakten riktar sig till tredje försäkringsgivama, medansom man,
uppdragets omfattning sak mellan försäkringstagaren och hansär en
uppdragstagare, mäklaren i fall mäklarens ersättning bestämsvart om-
och försäkringstagaren.utges av

regel lämnas mäklaruppdragSom till mäklarföretag juridiskaärsom
Oftast lämnas fullmakten behörigheten till mäldarföre-ävenpersoner.

då måste använda anställd för uppgiftermäklare krävertag, som som
fullmakt behörighet från försäkringstagaren. påfullmakt utställdEn ett
mäklarföretag kan inte användas mäklare anställda i före-inte ärav som

inte fullmakten iuttrycldigen tillåter företaget sättataget, attom annan
Ävensitt ställe s transportfullmakt.k tillmäklaruppdraget lämnasom

mäldarföretag emellertidkan fullmakten till enskildett person,ges en
normalt i då denmäklare anställd mäklarföretaget. anlitarFöretageten
mäklare har fått fullmakten för utföra sådan del uppdragetattsom av

kräver fullmakt, inhämta uppgifter försäkringstagarent attsom ex om
hos försäkringsgivare, eller ingå försäkringsavtal försäkringstaga-fören

full-räkning. sådana det också anledningI fall praktisktär rent attrens
maktshandlingen uppdragsavtalet.handling, skild frånär separaten

Fullmaktens utformning

fullmakt hand-Den har kan rättsligen binda fullmaktsgivaren tillsom
lingar fullmaktstagaren Fullmak-företar inom fullmaktens gränser.som

måste därför klart tydligt dels fullmaktsgivareochten ärange vem som
respektive fullmaktstagare dels fullmaktens omfattning.och

FORSMÅKI.DOCkännedomFör
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Dokumentnamn Sida
PM 42

Från Datum RáelensBirger Nydrén, HK32812, 244 1995 l0 27
NÅRINGSLIVSFÖRSÄKRINGJuridik

Åland:
Fullmakt och uppdragsavtal vid försäkringsmäklcri

Både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren bör därför medanges namn
ggh eller, vid juridisk organisationsnummer.personnummer person,
Fullmakt utfärdas juridisk måste undertecknas någonsom av person av

behörig företräda utfärdaren. Handlingarär visar behörig-attsom som
heten t registreringsbevis vid underskrift ñnnatecknare bör där-ex av
för fogas till fullmakt.sådanen

När det gäller fullmaktens innehåll behörigheten måste gränserna
tydligt. Hur behörigheten måste beror på vad uppdragetstoranges vara

omfattar, d vad i det uppdragsavtal alltid börsägs separatav s som som
Beroende på omfattningen kan behöva ellerupprättas. man ange en

flera följande behörigheter:av

hos försäkringsgivare inhämta uppgifter försäkringstagarenatt om-
och tidigare försäkringar

från försäkringsgivare infordra och offertatt mottaga-

till försäkringsgivare lämna upplysningar försäkringstaga-att om-
ren/dennes verksamhet

förhandla försäkringsgivaremed försäkringsavtal ochatt attom-
ingå försäkringsavtal

försäkringsavtalsägaatt upp-

försäkringshandlingar och meddelanden angående för-att mottaga-
säkringar

premiefaktura och betala premieatt mottaga-

förhandla med försäkringsgivare skadeersättning ochatt attom-
ingå avtal sådan ersättning.om

sällsyntaI fall kan uppdraget kräva andra behörigheterävenattmer ges.
För och behörighetema kan tillomfattningen begränsas,var ten av ex
vissa angivna slag försäkringar eller upplysningar angivnaeller intillav
högsta belopp allt beroende på mäklaruppdragets omfattning.-

Fullmakten bör tidsbegränsas och giltighetsdatum. Omsenasteange
mäklaruppdrag med for uppdragstagaren bör detensamrättges anges

Förkännedom FORSMAKl.DOC
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TBYGGQHANSA
Dokumentnamn Sida

4PM 3
Från Datum Referens
Birger HK 244 995 0Nydrén, 32812, l l 27

NÅRINGSLIVSFÖRSÄKRINGJuridik

Ärende
vid fdrsiikringsmiiklcriuppdmgsavtalFullmakt och

i uppdragsavtalet, inte uppdragsavtaletockså fullmakten, förutom om
för-mäklaren ochför försäkringsgivama. Detsamma gälleruppvisas om

provisionavtalat försäkringsgivaren skallsäkringstagaren har utgeatt av
Innebörden all provisionsbetalningviss storlek till mäklaren. är attav

försäkringstaga-ersättning till mäklaren förförsäkringsgivaren lämnar
och bekostnad.räkning dennesrens

svävande formuleringarförsäkringar eller andrasköta"Uttryck "attsom
oklara behörig-fullmakt, eftersom de medföraldrig ibör förekomma en

vårt uppdrag hör heller inteharhctsgränser. Uttryck attsom
vadfullmakteni uppdragsavtal-hemma i fullmakt, utan ett angeren

kan gfig uppdragsavtalet vadrättsligenfullmaktstagaren göra.göra,

originaletåterkallasi princip baraskriftlig fullmakt kanEn attgenom
tredjeeller denne skriftligen meddelarfullmaktsgivarenåtertas av

fullmakten återkallad. innebärman/försäkringsgivaren Detär attatt
föroriginalfullmaktenmåste beredd uppvisamäklaren alltid attvara

behörighet.mäklaren styrker sinFörsäkringsgivare begär attsom

utformningUppdragsavtalets

detkrävsförsäkringsmäklaruppdrag,uppdrag skallFör attettettatt vara
försäk-upphandlingenbefattning med självaingår i uppdraget att ta av
till,eller delegerasfår bara utförasring. delen uppdragetDen av,av

för försäkringstypenförsäkringsmäldarenågon registreradärsom
ifråga.

möj-preciseras så tvister imäklarens uppdraguppdragsavtalet börl att
bestämningenPreciseringen underlättar ocksåligaste mån undviks. av

framgår Finans-uppdraget.ersättning skall fä för Somden mäklaren av
försäkringsmäldarsedråd angående godinspektionens allmänna m m

från försäk-direktersättningbör också eventuell överenskommelse om
uppgiftersådanagälleri uppdragsavtalet. Detsammaringstagaren tas
mellanförmedling kontaktgåri mäldarens uppdrag utöver ren avsom

imäklaren skall haförsäkringstagaren. Omförsäkringsgivare rättoch att
försäkringsförmedling-ingår i självasin delegera uppgiftertur som

uppdragstagande mäldaresmäldare fören/upphandlingen till annan
anställd mäklarföretagmäklare hosräkning till någon ärt somex-

i uppdragsavtalet.fått uppdraget bör detäven angessom -

FÖRSMÅKI.DockännedomFör



298 Bilaga 5 SOU 1997:79

TBYGGQHANSA
Sida

PM 44
Från Datum ReferensBirger Nydrén, 32812, HK 244 1995 10 27

NÄRINGSLIVSFÖRSÄKRJNGJuridik

Ärende
Fullmakt och uppdragsavtal vid iörsäkringsmäklcri

Utöver preciserat och tydligt uppdragsavtalatt ett förebygger brister
mellan underlättar det bedömningen avi vilkenparterna, grad uppdraget
täcks mäklarens ansvarsförsäluing. Försäkringsmäkleri ingetav är
entydigt begrepp. Dels det oklart vadär i och för sig skallsom menas

lörsäkringsmäklerimed själva försäkringsfönnedlingen,utöver dels kan
ansvarsförsäkringen uttryckligen ha undantagit uppgifter i fallvansom
inte täcks den försäkringen. Slutligen kan uppdragsavtalet underlättaav

överenskommelse försäkringsgivarenmed provisionsnivåen om om
ersättningen inte bestämd redan i uppdragsavtalet.är

Birger Nydrén

Fårkännedom FORSMAKLDOC



Bilaga 29961997:79SOU

FINANS-
INSPEKTIONEN

F"RFATININGSSA1VILlNGFINANSINSPEKTIONENS

Finansinspektionensallmänna råd angåendeutbildningskrav för FFFS 1996:19
w .ngs .are

beslutadeden22 1996augusti

Inledning

Enligt 5 § första stycket4 lagen1989:508 försäkringsmäklare detärom en
förutsättningför fysisk skall bli registreradatt en person som
försäkringsmäklare hanhar tillfredsställandeutbildningatt för denen
verksamhet skall bedrivas.Enligt 7 § första stycketförordningensom
1989:854 försäkringsmäklareskall utbildningenuppfylla de kravom som
allmäntställs utbildningpå för fälttjänstemäni försäkringsbolag.
Finansinspektionenkan i särskildafall bestämmaannat.

Dessaallmännaråd vilken teoretiskoch praktisk utbildning sökan-anger somen
de bör ha förgenomgått utbildningskravenskall uppfyllda.att ansesvara

Regler möjlighetenför den varit verksam försäkringsmäklareiom som som an-
land bli registrerad försäkringsmäklarenat att ha sådanutbildningsom utan att

finns i Finansinspektionensföreskrift FFFS 1996:18som angesovan, om
utbildningskrav för den verkat försäkringsmäklareutanför Sverige.som som

l kap. Teoretisk utbildning

l § Den ansöker registrering försäkringsmäklarebör förete bevissom om som
utbildning omfattandeföljande ämnen.om

A, För samtliga

De viktigaste författningarnainom försäkringsområdet,försäkringsrörelsela-
1982:713, lagenl927:77 försäkringsavtaloch konsumentförsäluings-gen om

lagen l980:38 kunskaperi avtalsrätt,mellanmansrättsamt och skadeståndsrâtt.

2. Försäkringsmäklarensroll och God försäkringsmäklarsed.Etiskaansvar.
regler i försäkringsbranschen.Lagen1989:508 försäkringsmäklareochom
förordningen 1989:854 försäkringsmäklare.Relevantaföreskrifter och all-om
männaråd från Finansinspektionen.

Försäkringsekonomioch företagsekonomi.

Försäkringsväsendets4. betydelseför samhällsekonomin
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B. För skadeförsäkringsmäklaredessutom

skadestándsränFörsäkringsrättoch

Entreprenadjuridik

Konsumentförsäkring

Motorfordonsförsäkring.

Företagsförsäkringegendoms-,avbrotts-, ansvars-.

Sjö- och transportförsälcring

Återförsäkring

Övrig skadeförsäkring

Riskhantering,riskanalysoch risk management

C. För personförsäkringsmäklaredessutom

Livjuridik lagen l927z77 försäkringsavtal, lagen1941:416om om arvs-
skattoch gávoskatt,Arvdabalken,Föräldrabalken,relevantlagstiftning om
inkomst-och förmögenhetsbeskattning

Lagstadgadoch avtalsenligförsäkring

Livförsäkringsteknik grunder, tabeller, riskbedömning,äterförsäkring

Grundläggande4. privatekonomiskrådgivning

2 § Den ansöker registreringför förmedling andelari värdepappers-som om av
fondereller utländskafondföretagbör, utöver vad i förete1 ut-somanges
bildningsbeviseller intyg visar hanhar de kunskaper krävsannat attsom som
för förmedling sådanafondandelar.Utbildningen bör i första hand omfattaav
lagen1990: 1l 14 värdepappersfonder i tillämpliga delar, lagenom samt,
1991:981 värdepappersrörelse.Sökandenbör dessutomha kunskaperom om
vad gäller beträffandefondandelari familjerättsligt och skatterättsligthän-som
seende.Sökandenbör slutligenocksåkännatill skillnadenmellan förmedling av
fondandelarenligt lagen värdepappersfonderoch förmedling försäkringarom av
enligt lagen1989:1079 livförsälcringarmedanknytningtill värdepappers-om
fonder.

2 kap. Praktisk utbildning

§l Den ansöker registrering försäkringsmäklarebör ha tjänstgjortsom om som
minst i följdär underkvalificerad handledninghos försäkringsmäklaretre en
eller försäkringsmäklarföretag.ett
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Vid beräkning kvalificerad till-tjänstgöringstidenkan tjänstgöring fåannanav

försäkringsbolaggodoräknas, tjänstgöring arbetsuppgifterpå medt.ex. ett som
medarbete försäkringsmäklarföretag.likvärdiga hos Tjänstgöringstidenär ett

försäkringsmäklareeller försäkringsmäklarföretaghos bör dock inteetten un-
månader.derstigasex

Tjänstgöring2 § enligt § tidigarel fem föreutövats än år det ansökanattsom
registrering ingavstill Finansinspektionenbeaktasinteom

Dessaallmännarad ikraft januari 1997träder den l och skall tillämpaspa
ansökningar registrering inkommerefter 1996.utgången årom som av

ClaesNorgren

Gunilla Löfvendahl Briatte
Försäkringsmarknadsavdelningen



G300

-hä:L/°CKx-9"



1997:79SOU 303

Referenser

Koncession för forsäkringsrörelseSOU 1983:5

Försäkringsmäklare i Sverige DelbetänkandeSOU 1986:55 av-
Försäkringsverksamhetskommittén

Försäkringsrörelse i förändring SlutbetänkandeSOU 1995:87 av-
Försäkringsutredningen

FörsäkringsgivareSOU 1996:77 Utländska med verksamhet i Sverige

fastighetsmäklarlag Ds 1992:87Ny

Proposition försäkringsmäklare1988/89:136 cit. prop.om a.

Devine: Intermediaries the IndustryInsurance EEC An Report-
L10yds of London LtdPress 1992

forsäkringsrörelselagen,till andraKommentar uppl, 1994, av
Appeltofi mfl. jämte Supplement 1996 Frostell/Gabrielssonav



offentligaStatens utredningar 1997

Kronologisk förteckning

forDen gymnasieskolan U. 32.Följdlagstifmingtill miljöbalken.M.steg steg.nya -. lnkomstskattelag,del l-lll. Fi, 33. lära 0ECD:sAtt En studieövergränser. av. Fastighetsdataregister.Ju. Fdrvaltningspolitiskasamarbete.Fi.. ÖvervakningFörbättradmiljöinformation.M. 34. miljön. M.av. Aktivt lönebidrag. effektivareEn stödfor 35. trañkpolitikenNy kurs i bilagor.K.+. arbetshandikappade.A. 36.Bekämpande Fi.penningtvätt.av
Länsstyrelsemasroll i trafik- fordonsfrågor.O och K. 37 teknisktforskningsinstitut U.Ett i Göteborg.. .Byråkratini backspegeln.Femtioårav förändring Myndighet38. ellermarknad.. förvaltningsområden.Fi. Statsförvaltningens Fi.olika verksamhetsforrner.sex

barnsochungdomarspsykiskaRöster hälsa.S. 39. Integritet Offentlighet Informationsteknik.Ju.om. Flexibelförvalming.Förändringochverksam- 40. Ungaocharbete.ln.
hetsanpassning statsförvaltningens 41 ochtrossamfundenStatenav .struktur.Fi. Rättsligreglering

för valutapolitiken.10.Ansvaret Fi. Grundlag-
Skatter,miljöll. ochsysselsättning.Fi. Lag trossamfundom-
lT-probleminfor ZOOO-skiftet.12. Referatoch Lag Svenskakyrkan.Ku.om-
slutsatserfrån hearinganordnad 42. Statenochtrossamfundenen av
lT-kommissionenden18december. Begravningsverksamheten.Ku.
IT-kommissionens l/97. K. 43. Statenochtrossamfundenrapport

13.Regionpolitikför helaSverige.N. egendomenDenkulturhistorisktvärdefullakyrkliga
lT i kulturenstjänst.Ku. ochdekyrkliga arkiven.Ku.. svåra15.Det samspelet.Resultatstymingensframväxt och44. Staten trossamfunden
ochproblematik.Fi. Svenskakyrkanspersonal.Ku.

utvecklaindustriforskningsinstituten.16.Att N. 45. Statenochtrossamfunden
Skatter,tjänsterochsysselsättning.17. Stöd,skatterochfinansiering.Ku.

Bilagor.Fi. 46. Statenochtrossamfunden+
Granskning granskning. Statligmedverkanvid avgiftsbetalning.Ku.av. statliga iDen revisionen SverigeochDanmark.Fi. och47. Staten trossamfunden

19. informationBättre konsumcntpriser.ln. kyrkligaDen egendomen.Ku.om
20. Konkurrenslagen1993-1996.N. 48. Arbetsgivarpolitiki staten.
21. Växai lärande.Förslagtill läroplanför barnoch Förkompetensoch Fi.resultat.

6-16är. U. 49. Grundlagsskyddfor medier.Ju.unga nya
Aktiebolagets22. kapital.Ju. Alternativa50 utvecklingsvägarför EU:s.Digital dem0kr@ti.23. seminarium Teknik,Ett jordbrukspolitik. Jo.om gemensamma
demokratiochdelaktighetden8 november1996 Bristeri5 omsorg.anordnat Folkomröstningsutredningen,lT- fråga bemötande äldre.av en om av-
kommissionenochKommunikationsforsknings- 52 Omsorgmedkunskapoch inlevelse.beredningen.IT-kommissionens 2/97. frågaK. bemötande äldre.rapport en om av-
Välfärd i24. verkligheten inte.Pengarräcker 53.Avskaffa reklamskattenFi.—

25. Svensk EU-fat.Jo. Ministem54. ochmakten.mat-
26. jordbrukspolitikEU:s ochdenglobalalivsmedels- Hur fungerar Fi.ministerstyrei praktiken

forsörjningen.Jo. och55. Staten trossamfunden.Sammanfattningamaav
27. Kontroll ReavinstVärdepapper.Fi. förslagenfråndestatliga Ku.utredningarna.
28. l demokratinstjänst.Statstjänstemannensroll och Folket rådgivare56. ochbeslutsfattare.som

vån offentliga Fi. Bilaga ochl Ju.etos. +
29.Bampomografifrågan. medborgarnas57. l tjänst.

lnnehavskriminalisering Fi.Ju. Ensamladforvaltningspolitikfor staten.m.m.
30.Europaoch Europeiseringensbetydelsefor Personaluthyrning.58. A.staten.

svenskstatsforvaltning.Fi. forvaltningsform.59.SvenskhemmetVoksenåsens Ku.
3I. Kristallkulan framtiden. Betal-TV60. inom SverigesTelevision.,röster Ku.-tretton om

IT-kommissionens 3/97.K.rapport



offentliga utredningar 1997Statens

Kronologisk förteckning

kojor.blandbetongoch6 Att växa. barnsochungdomarsEn delbetänkandeom
områdenfrånuppväxtvillkor i storstädemasutsatta

Storstadskommittén.S.
betong.62.Rosorav

delbetänkandet blandantologitillEn An växa
kojor från Storstadskommittén.betongoch

epokskiftet.63.Sverigeinför
T-kommissionens 5/97.K.rapport

arbetsmarknadspolitiskåtgärdSamhall.64. En
Bilagedel.A+

Polisensregister.65. Ju.
Statsskuldspolitiken.Fi.66.
Återkallelse uppehållstillstånd.UD.67. av
Grannlands-TVi kabelnät.68. Ku.

smått,Besparingari och U.69. ston
Totalförsvaretochfrivilligorganisationema70.

uppdrag,stödochersättning.Fö.-
Politik for7 unga.. 2 bilagor. In.+ st

lag socialforsäkringar.72.En S.om
Infor svenskpolicy säkerelektronisk73. omen
kommunikation.Referatfrån seminariumett
anordnat IT-kommissionen,Närings-ochav
handelsdepanementetochSElSden ll december

IT-kommissionens1996. 6/97.K.rapport
jordbrukspolitik, miljön ochregional74.EU:s

utveckling.Jo.
Bosättningsbegreppet.Skatterättsligareglerfor75.
fysiska Fi.personer.

76.invandrarei vårdochomsorg
fråga bemötande äldre.en om av-

Uppföljning Fi.77. inkomstskanelagen.av
Medelsforvaltningi kommuneroch landsting.78. ln.
Försäkringsmäklare. lagöversynEn79. av
Försäkringsmäklarutredningen.Fi.



Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Sverigeinfor.epokskiftet.
T-kommissionens 5/97.63rapportFastighetsdataregister.3
lnfor svenskpolicy elektronisksäkeren omAktiebolagetskapital.22
kommunikation.Referatfrån seminariumanordnatett avBampomografrfrägan.
lT-kommissionen,Närings- handelsdepartementetochlnnehavskriminalisering 29m.m. ochSElSden december11 1996.OffentlighetIntegritet lnfonnationsteknik.39
IT-kommissionens 6/97.73rapportGrundlagsskyddfor medier.49nya

Folket rådgivare beslutsfattare.ochsom Finansdepartementet
Bilaga ochl 56+

lnkomstskattelag,del 21-111.Polisensregister.65
backspegeln.Byråkratini påFemtioår förändring sexav

Utrikesdepartementet förvalmingsområden.7
Flexibelförvaltning.Förändring verksam-ochÅterkallelse uppehållstillstånd.67av hetsanpassning statsförvaltningensstruktur,9av

förAnsvaret valutapolitiken.10Försvarsdepartementet
Skatter,miljö ochsysselsättning.11Totalförsvaretochfrivilligorganisationema svåraDet samspelet.Resultatstymingensframväxtuppdrag,stödoch 70ersättning.- ochproblematik.15
Skatter,tjänsterochsysselsättning.Socialdepartementet

Bilagor. 17+Röster barnsochungdomarspsykiska 8hälsa.om Granskning granskning.avVälfärd i verkligheten Pengarräckerinte. 24- Denstatligarevisioneni Danmark.18SverigeochBristeri omsorg Kontroll ReavinstVärdepapper.27fråga bemötande äldre.51en om av— demokratinstjänst. och1 StatstjänstemannensrollOmsorgmedkunskapochinlevelse värtoffentliga 28etos.fråga bemötande äldre.52en om av- Europaoch Europeiseringensbetydelseförstaten.Att blandbetong kojor.ochväxa statsförvaltning.svensk 30Ett delbetänkande barnsochungdomarsom lära förvaltnings-Att studieEn 0ECD:sövergränser. avuppväxtvillkori storstädemas områdenfrånutsatta politiskasamarbete.33Storstadskommittén.6 l Bekämpande penningtvätt.36avRosor betong.av Myndigheteller marknad.Enantologitill delbetänkandet blandAtt växa Statsförvaltningensolika 38verksamhetsformer.betong-ochkojor från Storstadskommittén.62 Arbetsgivarpolitiki staten.lagEn socialförsäkringar.72om kompetensFör ochresultat.48Invandrarei värdochomsorg Avskaffareklamskatten53fråga bemötande äldre.76en om av- Ministemochmakten.
fungerarHur ministerstyre 54i praktikenKommunikationsdepartementet

medborgarnas1 tjänst.
Länsstyrelsemasroll i trafrk-ochfordonsfrågor.6 samladforvaltningspolitikEn for 57staten.1T-probleminfor ZOOO-skiftet.Referatochslutsatserfrån Statsskuldspolitiken.66

hearinganordnad lT-kommissionendenen av Bosättningsbegreppet. förSkatterättsligaregler
18december.lT-kommissionens 1/97.12rapport fysiska 75personer.Digital demokr@ti.Ett seminarium Teknik,om Uppföljning inkomstskattelagen.77avdemokratiochdelaktighetden8 november1996 Försäkringsmäklare.En lagöversynavanordnat Folkomröstningsutredningen,lT-av Försäkringsmäklarutredningen.79
kommissionenochKommunikationsforsknings-
beredningen.lT-kommissionens 232/97.rapport
Kristallkulan framtiden.röster-tretton om
lT-kommissionens 313/97.rapport
Ny kursi trañkpolitiken bilagor.35+



Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

Utbildningsdepartementet Närings- och handelsdepartementet
Den gymnasieskolan for lsteg steg. Regionpolitiknya för helaSverige.I3-

i lärande.Växa Förslagtill läroplanfor bamoch Att utvecklaindustriforskningsinstituten.|6
6-16år. 21 Konkurrenslagenunga 1993-I996.20

Ett teknisktforskningsinstituti Göteborg.37
InrikesdepaBesparingari smått.och 69 rtementetstort
Bättreinformation konsumentpriser.19omJordbruksdepartementet Ungaocharbete.40

Svensk EU-fat.25mat- Politik för unga.
EU:sjordbrukspoIitikochdenglobalaIivsmedels- 2 bilagor. 71+ st
forsörjningen.26 Medelsförvaltningi kommuneroch landsting.78
Alternativautvecklingsvägarför EU:s

Miljödepartementetjordbrukspolitik.50gemensamma
EUzsjordbrukspolitik,miljön ochregional Förbättradmiljöinformation.4
utveckling.74 Följdlagstiftningtill miljöbalken.32

Övervakning miljön. 34avArbetsmarknadsdepartementet
Aktivt lönebidrag.Etteffektivarestödfor
arbetshandikappade.5
Personaluthyming.58
Samhall.Enarbetsmarknadspolitiskåtgärd

Bilagedel.64+

Kultu rdepartementet
lT i kulturenstjänst.14
Statenochtrossamfunden
Rättsligreglering

Grundlag-
Lag trossamfundom-
Lag Svenskakyrkan.4 lom-

Statenochtrossamfunden
Begravningsverksamheten.42
Statenochtrossamfunden
Denkulturhistorisktvärdefullakyrkliga egendomenoch
dekyrkliga arkiven.43
Statenoch trossamfunden
Svenskakyrkanspersonal.44
Statenochtrossamfunden
Stöd.skatterochfinansiering.45
Statenoch trossamfunden
Statligmedverkanvid avgiftsbetalning.46
Statenoch trossamfunden

kyrkligaDen egendomen.47
Statenochtrossamfunden.Sammanfattningamaav
Förslagenfrån destatligautredningarna.55
SvenskhemmetVoksenåsensforvaltningsform.59
Betal-TV inom SverigesTelevision.60
Grannlands-TVi kabelnät.68




