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Remiss  -  förslag  till  ändringar  i Finansinspektionens  föreskrifter  om

försäkringsdistribution

Finansinspektionen  föreslår  ändringari  Finansinspektionens  föreskrifter  (FFFS 2018:  10)  om

försäkringsdistribution  och har  berett  Finansbolagens  förening  tillfälle  att  inkomma  med

synpunkter  på dessa.

Bakgrunden  till  förslaget  är följande.  IDD, försäkringsdistributionsdirektivet,  kräver  bland

annat  att  försäkringsföretag  och försäkringsförmedIare  ska täckas  av obligatoriska

ansvarsförsäkringar.  Direktivet  anger  även  vilka  belopp  en sådan  ansvarsförsäkring  minst  ska

täcka.  Bestämmelserna  om vilka  belopp  ansvarsförsäkringen  ska täcka  har  införts  i svensk

rätt  genom  Finansinspektionens  föreskrifter  om försäkringsdistribution.  Beloppen  ska, enligt

IDD, ses över  vart  femte  år.

Den 13 maj 2019 antogs Kommissionens delegerade  förordning  (EU) 2019/1935  om ändring

av Europaparlamentets  och rådets direktiv  (EU) 2016/97 vad gäller  tekniska

tillsynsstandarder  för  att  justera  basbeloppen  i euro  för  ansvarsförsäkring  och ekonomiska

resurser  för  försäkrings-  och återförsäkringsförmedIare  (den  delegerade  förordningen).

Genom  den delegerade  förordningen  görs  ändringari  den  artikeliIDD  som behandlar  vilka

belopp  som en försäkringsförmedIares  ansvarsförsäkring  ska täcka.  Ändringarna  ska

tillämpas  från  och med den 12  juni  2020.

Målet  med  de ändringar  som nu föreslås  i försäkringsdistributionsföreskrifterna  äri

huvudsak  att  anpassa  dem  till  den ändrade  lydelse  av IDD som den delegerade  förordningen

medför.  Ändringarna  innebär  att  beloppen  justeras  och blir  högre,  i samstämmighet  med

beloppsändringarna  i IDD.
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Finansbolagens  förening  har  ingen  erinran  mot  förslagen  som  presenteras  i promemorian,

men  noterar  ett  visst  mått  av "gold-plating",  eftersom  föreskrifterna  innebär  en höjning  av

beloppsgränsen  för  företag  med  fler  än en anställd.  En motsvarande  höjning  finns  inte  iIDD.

En sådan  bestämmelse  fanns  redan  i de numera  upphävda  föreskrifterna  (FFFS 2005:11)  om

försäkringsförmedling  och  fördes  vidare  till  de nu gällande  föreskrifterna.

Finansbolagens  förenings  principiella  inställning  till  "gold-plating"  är  att  sådant  i möjigaste

mån  bör  undvikas,  om  det  inte  bedöms  som  absolut  nödvändigt  att  gå utöver  direktivets

krav.  Syftet  med  bestämmelsen  och  höjningen  av beloppsgränserna  är att  bibehålla

kundskyddet  i försäkringsförmedIares  ansvarsförsäkring  på en jämn  nivå  över  tid,  även  för

försäkringsförmedIare  med  ett  visst  antal  anställda.  Finansbolagens  förening  anser  att  det,

mot  bakgrund  av det  vällovliga  syftet,  i detta  fall  får  anses  som  motiverat  att  gå utöver

direktivets  krav.
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