
9. Riktlinjer för reglering av ersä4ning  
Nordmarks Härads Försäkringsbolag 
Beslutade av styrelsen 2018-12-07 

Riktlinjerna är upprä4ade i enlighet med FinansinspekGonens föreskriHer om försäkringsdistribuGon 
(FFFS 2018:10) om styrning och kontroll av finansiella företag. 

Allmänt syHe 
Genom riktlinjerna ska bolagets styrelse, verkställande direktör VD, ledning och övrig personal 
säkerställa a4 rimlig säkerhet uppnås. Styrelsen ska fa4a beslut om de interna reglerna så; 

• a4 det tydligt idenGfieras vilka anställda som är sysselsa4a inom försäkringsdistribuGon 
• a4 det tydligt framgår vilka som leder arbetet eller ansvarar för de4a arbete hos bolaget. 
• a4 det av ersä4ningsreglerna framgår vilka kriterier som gäller för a4 fastställa fast respekGve 

rörlig ersä4ning. 

Distributören ska en gång varje år, förslagsvis eHer bokslut, utvärdera de interna reglerna och 
uppdatera dem om så behövs. 

Rörlig ersä4ning 
Bolaget ska, Gll medarbetare som arbetar med försäkringsdistribuGon, i första hand betala fast 
ersä4ning, men om omständigheterna är sådana a4 rörlig ersä4ning är a4 föredra ska, 

- det finnas balans mellan fast och rörlig ersä4ning, så a4 ersä4ningsstrukturen är sådan a4 den 
inte främjar distributörens intressen framför kundens intressen, 

- rörlig ersä4ning får inte Gll övervägande del baseras på antalet distribuerade försäkringar, 
premiernas storlek, försäkringarnas löpGd eller andra kvanGtaGva kriterier, 

- bolaget ska se Gll a4 den rörliga ersä4ningen tar hänsyn Gll ändamålsenliga kvalitaGva kriterier 
som återspeglar åtminstone Gll regeleHerlevnad, rä4vis behandling av kunder och kvaliteten 
på de tjänster som Gllhandahålls kunder 

OparGsk och personlig analys 
En försäkringsförmedlare som har informerat en kund om a4 den Gllhandahåller rådgivning grundad 
på en oparGsk och personlig analys, ska ha en urvalsprocess för a4 kunna bedöma och jämföra e4 
Gllräckligt stort urval av försäkringsavtal på marknaden. Förmedlaren ska fastställa urvalsprocessen i 
interna regler. 

Försäkringsförmedlaren ska när den gör urvalet besluta a4 



1. antalet och mångfalden av de försäkringsavtal som förmedlaren överväger ska stå i proporGon 
Gll omfa4ningen av de rådgivningstjänster som den erbjuder  

2. antalet och mångfalden av de försäkringsavtal som förmedlaren överväger ska vara Gllräckligt 
representaGva för de försäkringsavtal som finns Gllgängliga på marknaden 

3. kriterierna för urvalet av de olika försäkringsavtalen ska omfa4a relevanta aspekter som 
avtalens risker, kostnader och komplexitet, samt egenskaperna hos försäkringsförmedlarens 
kunder för a4 säkerställa a4 de försäkringsavtal som kan komma a4 rekommenderas Gll en 
kund inte står i strid med kundens intressen och behov. 

Försäkringsförmedlaren ska 

- marknadsföra sig själv på e4 sä4 som klargör för kunden vilken typ av rådgivning som bedrivs 
samt vilka kategorier eller urval av försäkringsavtal som förmedlas 

- säkerställa a4 kunden bara är intresserad  av a4 teckna försäkringsavtal inom den angivna 
kategorin eller urvalet av försäkringsavtal 

- ska innan tjänsten Gllhandahålls se Gll a4 tjänsten är lämplig för varje ny kund på grundval av 
a4 affärsmodellen motsvarar kundens behov och mål och det urval av försäkringsavtal som är 
lämpliga för kunden. Om så inte är fallet ska försäkringsmedlaren inte Gllhandahålla tjänsten 
Gll kunden. 

Försäkringsförmedlaren får inte utge sig för a4 lämna rådgivning grundad på oparGskhet och personlig 
analys, om förmedlaren också förmedlar rådgivning som inte är av sådant slag. 

   

Ersä4ningar vid rådgivning grundad på en oparGsk och personlig 
analys 
Försäkringsförmedlare som Gllhandahåller rådgivning grundad på en oparGsk och personlig analys Gll 
en kund, och tar emot en ersä4ning eller en förmån från tredjepart, eller från en person som agerar 
för tredjeparts räkning, ska föra över ersä4ningen eller förmånen Gll kunden så snart som möjligt eHer 
a4 den har tagit emot ersä4ningen eller förmånen.  

Bolagets interna regler innebär a4 alla ersä4ningar och förmåner som tredjepart, eller person som 
agerar för tredjeparts räkning, Gllhandahållit enligt det som anges ovan ska fördelas och föras över Gll 
varje kund. Därvid ska försäkringsförmedlaren underrä4a kunden om de ersä4ningar som förmedlaren 
för över Gll denne. 

Följande ska anses om exempel på sådana mindre ickemonetära tjänster 

- uppgiHer eller dokumentaGon om en försäkring, som är av allmän karaktär eller anpassad eHer 
en kunds omständigheter 

- deltagande i konferenser, seminarier och andra informaGonsevenemang som gäller fördelarna 
och egenskaperna hos en viss försäkring 

- representaGon upp Gll e4 rimligt värde 

 



En försäkringsförmedlare får bara ta emot mindre ickemonetära förmåner, som är rimliga och 
proporGonella och av sådan omfa4ning a4 de sannolikt inte kommer a4 påverka förmedlarens 
beteende på e4 sä4 som är Gll skada för kundens intressen. 

En försäkringsförmedlare ska redovisa mindre ickemonetära förmåner innan den Gllhandahåller 
rådgivning som är grundad på en oparGsk och personlig analys Gll kunden. Förmedlaren får beskriva 
sådan mindre ickemonetära ersä4ningar på e4 allmänt sä4.  

 


