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Nyheter inom
försäkring
november 2020 - februari 2021

I Vinges nyhetsbrev för försäkring refererar vi till spännande och aktuella
ämnen inom försäkringsområdet under perioden 1 november 2020 till och
med 28 februari 2021. Vi refererar även till en promemoria som publicerades
av Finansdepartementet den 1 mars med förslag till lagstiftningsåtgärder med
anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.
Trevlig läsning!
I nyhetsbrevet kan du läsa om bland annat följande ämnen:
•
•
•
•
•
•
•

Brexit
Coronaviruset
Flytträtt
Fondförvaltning
Hållbarhet
Konsumentskydd
Molntjänster och informationssäkerhet
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•
•
•
•
•
•

Penningtvätt
Praxis
Redovisning
Solvens II
Tillsyn och rapportering
Tjänstepension
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BREXIT
Nu är brittiska finansiella företag
tredjelandsföretag
Den 31 december 2020 gick övergångsperioden ut för
Storbritanniens utträde ur EU, vilket innebär att brittiska
finansiella företag i Sverige och svenska finansiella
företag etablerade i Storbritannien, sedan den 1 januari
2021, är tredjelandsföretag. Parterna har enats om den
framtida handelsrelationen och nu återstår att EUparlamentet och Europeiska rådet ska godkänna avtalet.
Fram till dess gäller överenskommelsen provisoriskt till
den 28 februari 2021.
Läs mer:
Finansinspektionen – Nu är brittiska finansiella företag
tredjelandsföretag

Eiopa har publicerat en brexitguide för
konsumenter med brittiska försäkringar
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
(Eiopa) har publicerat en brexitguide för konsumenter.
Guiden riktar sig till EU-invånare som har en liv- eller
pensionsförsäkring hos brittiska försäkringsföretag,
samt till de som bor i Storbritannien och har en liv- eller
pensionsförsäkring hos brittiska försäkringsföretag
och som planerar att flytta till ett EU-land. Syftet är
att öka konsumenternas kunskap om hur liv- eller
pensionsförsäkringar kan påverkas av Brexit. De
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utmaningar som särskilt uppmärksammas är bland annat
vilka åtgärder försäkringsgivaren har vidtagit för att
fortsatt kunna fullgöra försäkringsåtagandena, eventuella
kostnader vid uppsägning av försäkring och skattefrågor.
Guiden uppmanar även berörda konsumenter att i första
hand kontakta sin försäkringsgivare eller eventuell
förmedlare då dessa redan kan ha infört åtgärder för att
kunna fortsätta meddela försäkring inom EU. Guiden
finns på svenska och är publicerad på Eiopas webbplats.
Läs mer:
Eiopa – Consumer Brexit Guide
Finansinspektionen – Brexitguide för konsumenter med
brittiska försäkringar

Ändringar i Finansinspektionens
företagsregister
Storbritanniens utträde ur EU innebär att den rätt som
verksamhetsutövare har att bedriva gränsöverskridande
verksamhet i eller från Storbritannien och som grundas
på EU-rätten upphörde att gälla den 1 januari 2021.
Finansinspektionen uppdaterar därför sina register
för att säkerställa att de innehåller korrekta uppgifter.
En verksamhetsutövare eller den del av verksamheten
som inte längre ska finnas i registren med anledning av
Storbritanniens utträde avregistreras.
Läs mer:
Finansinspektionen – Ändringar i Finansinspektionens
företagsregister
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CORONAVIRUSET

försäkringsvillkoren i sina avbrottsförsäkringar och
vilka formuleringar de ska leta efter i villkoren för att

Finansinspektionen uppmanar till
återhållsamhet med aktieutdelningar
fram till och med september 2021

försäkringen ska falla ut.
Läs mer:
Supreme Court Judgement
FCA – Draft guidance: Business interruption insurance test
case - proving the presence of coronavirus (Covid-19)

Med anledning av den ekonomiska osäkerhet
som coronapandemin medför rekommenderar
Finansinspektionen banker, kreditinstitut och andra
finansiella företag, som försäkringsföretag, att vara
återhållsamma i beslut om aktieutdelningar och
aktieåterköp fram till och med september 2021. När
det gäller banker har Finansinspektionen preciserat
sin rekommendation. Finansinspektionen förväntar
sig att summan av utdelning och återköp i bankerna
under denna tid inte ska överstiga 25 procent av det
sammanlagda nettoresultatet för de två räkenskapsåren
2019−2020. Rekommendationen görs mot bakgrund av
att den europeiska systemrisknämnden ESRB har fattat
beslut om att uppdatera sin tidigare rekommendation
om finansiella företags utdelning av kapital under
coronapandemin.
Läs mer:
Finansinspektionen – Finansiella företag ska vara
återhållsamma med utdelningar till och med september 2021

Brittisk dom om avbrottsförsäkringar
Den 15 januari 2021 avgjorde brittiska högsta domstolen
ett uppmärksammat mål där det fastslogs när företags
avbrottsförsäkringar ska gälla om affärsavbrottet
orsakats av coronapandemin. Domen avgör inte
hur mycket varje försäkringsgivare ska betala ut
från sina avbrottsförsäkringar, men anvisar hur
försäkringsgivarna ska bedöma olika fall. Domen
beräknas kosta försäkringsbranschen någonstans
mellan 39-84 miljarder kronor i försäkringsersättningar.
Den brittiska tillsynsmyndigheten, FCA, varnar för att
domen även kan få långtgående konsekvenser som
sträcker sig längre än pandemin, då den öppnar upp för
en vidare tolkning av avbrottsförsäkringar som innebär
att avbrott orsakade av större naturskador, såsom
stormar och översvämningar, kan komma att omfattas
av ansvarsförsäkringen. FCA har därtill dels uppmanat
försäkringsgivarna att skyndsamt kontakta sina kunder
och betala ut försäkringsersättningar, dels publicerat ett
utkast till en guide för hur försäkringstagare ska tyda
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Eiopa vill förbättra avbrottsförsäkringar
Den 12 februari 2021 publicerade Eiopa ett dokument
som innehåller förslag på åtgärder som kan förbättra
möjligheterna att teckna avbrottsförsäkringar med
anledning av de diskussioner som uppkommit
om undantag för pandemier. Eiopa analyserar
alternativa och förebyggande åtgärder för att minska
förluster, risköverföring från kapitalmarknader och
sammanlänkade lösningar för systemrisker. Eiopa
uppmärksammar även utmaningar i samband med
modellering samt faktorer som utlöser försäkringar i
samband med pandemier. Fram till och med den 31 mars
2021 kan alla branschaktörer inkomma med synpunkter
på förslagen.
Läs mer:
Eiopa addresses measures to improve the insurability of
business interruption risk in light of pandemics

Riksdagen förlänger möjligheten att hålla
bolags- och föreningsstämmor digitalt
Riksdagen röstade den 2 december 2020 igenom
regeringens förslag om att förlänga den tillfälliga
lagen som gör det möjligt att hålla bolags- och
föreningsstämmor utan fysiskt deltagande.
Bestämmelserna innebär att en stämma kan hållas
digitalt i kombination med poströstning, alternativt
att aktieägare och medlemmar enbart deltar via
poströstning. Den tillfälliga lagens giltighetstid
förlängdes till den 31 december 2021 då det på grund av
coronapandemin är omöjligt att förutsäga när stämmor
kan hållas på vanligt sätt igen.
Läs mer:
Riksdagens beslut – Förlängning av de tillfälliga
åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor
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FLYTTRÄTT
Konsekvenser av en utvidgad rätt till
återköp och överföringar
På uppdrag av regeringen presenterade
Finansinspektionen den 30 november 2020 en rapport
över konsekvenser av en utvidgad rätt till återköp
och överföringar. Finansinspektionens kartläggning
visar att det finns drygt 500 000 äldre fond- och
depåförsäkringsavtal med ett kapital om 142 miljarder
kronor som varken kan återköpas eller överföras.
Det rör sig i huvudsak om pensionsförsäkringar. Av
Finansinspektionens rapport framgår vidare att en
utvidgad rätt till återköp och överföring för individuella
fond- och depåförsäkringar dels skulle innebära att
fler försäkringstagare ges möjlighet att återköpa sin
försäkring eller byta försäkringsgivare, dels att en
utvidgad rätt kan innebära höjda försäkringsavgifter. I
förhållande till försäkringsföretagen blir konsekvenserna
störst för ett fåtal försäkringsföretag som har stora
bestånd som inte kan överföras. Dessa företag skulle få en
försämrad solvens och minskad lönsamhet.

Beslut om avgifter vid återköp och flytt
av fond- och depåförsäkringar
Den 10 februari 2021 godkände riksdagen regeringens
förslag om att sänka avgiften vid återköp och flytt
av individuella livförsäkringar som är fond- eller
depåförsäkringar. Beslutet innebär att försäkringsföretag i
sådana fall bara får ta ut avgift för den direkta kostnaden
för administrationen av återköpet eller flytten till ett
annat försäkringsföretag. Avgiften ska högst få uppgå
till ett belopp som motsvarar 0,0127 prisbasbelopp. Om
försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp
ska försäkringsföretaget däremot inte få ta ut någon
avgift alls. Syftet är att effektivisera rätten till återköp och
flytt av individuella livförsäkringar som är fond- eller
depåförsäkringar.
Läs mer:
Riksdagens beslut – Sänkta avgifter vid återköp och flytt av
vissa livförsäkringar
Proposition – Avgifter vid återköp och flytt av fond- och
depåförsäkringar
Ikraftträdande: Lagändringarna börjar gälla den 1 april
2021 och omfattar försäkringsavtal som har ingåtts från
och med den 1 juli 2007.

Läs mer:
Finansinspektionen – Konsekvenser av en utvidgad rätt till
återköp och överföringar
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Lagrådsremiss om retroaktiv flytträtt?
Den 22 januari 2021 rapporterade nyhetsbrevet
”Pensioner och Förmåner” att regeringen planerar en
lagrådsremiss om retroaktiv flytträtt. Arbetet sker mot
bakgrund av den rapport om effekterna av utökat återköp
och överföringar som Finansinspektionen presenterade
under hösten 2020 och i vilken det konstaterades att en
utvidgad, retroaktiv rätt till återköp och överföring skulle
innebära att många av de försäkringstagare som i dag
saknar en sådan rätt kan byta försäkringsgivare eller
återköpa sin försäkring. Enligt finansmarknadsminister
Per Bolunds statssekreterare Ulf Holm bereds frågan
just nu hos finansdepartementet och planen är en
lagrådsremiss senare i vår och därefter en proposition till
hösten. I dagsläget finns dock ingen officiell tidsplan eller
ställningstagande.

FONDFÖRVALTNING
Ändrade föreskrifter om
värdepappersfonder och om förvaltare av
alternativa investeringsfonder
Finansinspektionen har den 18 november 2020 beslutat
om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens
föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder. Ändringarna innebär bland annat att
fondbolag, förvaltningsbolag och förvaltare av alternativa
investeringsfonder kvartalsvis ska lämna ytterligare
uppgifter till Finansinspektionen. Därtill ska förvaltade
värdepappers- och specialfonder i årsberättelsen ange
information om de granskningar av ersättningspolicyn
som har gjorts under året. Syftet med ändringarna
är att effektivisera tillsynen av värdepappers- och
specialfonder.
Läs mer:
Finansinspektionen – Ändrade regler för värdepappersfonder
och förvaltare av alternativa investeringsfonder
Ikraftträdande: Ändringarna trädde i kraft den 1 januari
2021.

Utökade placeringsregler för FörstaFjärde AP-fonderna
Riksdagen beslutade den 26 oktober 2020 om en tillfällig
ändring i Första-Fjärde AP fondernas placeringsregler.
Syftet med ändringen är att förbättra AP-fondernas
investerings- och avkastningsmöjligheter samt att
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utnyttja långsiktigheten i förvaltningen bättre i en tid,
som till följd av coronapandemin, präglas av ekonomisk
oro. Ändringarna innebär i huvudsak en möjlighet för
Första-Fjärde AP-fonderna att tillfälligt överskrida
den nuvarande röstandelsbegränsningen för innehav i
enskilda svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till
handel på en handelsplats i Sverige, förutsatt att fonderna
bedömer att det är till nytta för pensionssystemet.
Läs mer:
Proposition – Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas
placeringsregler med anledning av covid-19
Ikraftträdande: Lagändringarna trädde i kraft den 1
november 2020 och upphör att gälla den 30 juni 2021.

Finansinspektionen ska utreda upplägget
med provisioner
Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att
utreda avgiftsupplägget kring provisioner. Uppdraget,
som ska redovisas senast den 31 december 2021,
innebär bland annat att Finansinspektionen ska utreda
hur provisionssystemet har påverkat marknaden.
Avgiftsupplägg, särskilt så kallade ”kick-backs”, har
varit omstridda sedan IDD- och MiFID II-regelverken
genomfördes i svensk lag under 2018, som bland annat
avsåg skärpta regler om provisioner. Finansinspektionen
förespråkade ett provisionsförbud, men regeringen
genomförde istället mildare regler där provisioner
fortsatt blev tillåtet under förutsättning att de kunde
höja kvaliteten på kundens portfölj. Granskningen av
provisioner utgör en del av uppföljningen av både MiFID
II och försäkringsdistributionssdirektivet (IDD).
Läs mer:
ESV – Finansinspektionens regleringsbrev 2021
Svt Nyheter – Finansinspektionen utreder kickbacks

Uppdaterad innehavsrapportering för
värdepappersfonder och specialfonder
Finansinspektionen har den 26 februari 2021 uppdaterat
innehavsrapporteringen för värdepappersfonder och
specialfonder (F815 och F816). Ändringarna medför att
flera av de uppgifter som tidigare har varit frivilliga
att rapportera blir obligatoriska att lämna från och
med rapporteringen med referensdatum den 31 mars
2021, bland annat fondens förvaltningsavgifter och
prestationsbaserade avgifter samt vilken typ av fond om
förvaltas. Uppdateringen av innehavsrapporteringen
speglar de ändringar som trädde i kraft den 1 januari
2021 av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)
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om värdepappersfonder och Finansinspektionens
föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.
Läs mer:
Finansinspektionen – Uppdaterad innehavsrapportering för
värdepappersfonder och specialfonder
Ikraftträdande: Första rapporteringstillfälle enligt det
nya schemat är perioden med referensdatum den 31 mars
2021.

HÅLLBARHET
Nya bestämmelser om
hållbarhetsrelaterade upplysningar på
finansmarknadsområdet
Den 10 februari 2021 röstade riksdagen igenom
regeringens proposition gällande nya bestämmelser om
hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på
finansmarknadsområdet. Lagändringarna föranleds av
EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade
upplysningar (disclosureförordningen, SFDR) och träder
i kraft den 10 mars 2021, då EU-förordningen i huvudsak
ska börja tillämpas. I Sverige har beslutats att även
försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre
än tre anställda ska omfattas av disclosureförordningen.
Lagändringarna innebär att de befintliga bestämmelserna
om lämnandet av hållbarhetsinformation i lag
(2004:46) om värdepappersfonder och lag (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder tas
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bort. Som en konsekvens av detta görs även en ändring
i socialförsäkringsbalken (2010:110) som innebär att
en fondförvaltare ska lämna och åta sig att lämna
sådan information som avses i disclosureförordningen
för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten.
Ytterligare en konsekvensändring görs i lag (2000:192)
om allmänna pensionsfonder vilken innebär att Sjunde
AP-fonden även i fortsättningen ska lämna samma
hållbarhetsinformation som idag. Finansinspektionen
kommer att vara behörig myndighet och ha tillsyns- och
ingripandebefogenheter enligt disclosureförordningen.
Läs mer:
Proposition – Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade
upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet
Finansinspektionen – Nya regler om hållbarhetsrapportering
Ikraftträdande: Lagändringarna träder i kraft den 10
mars 2021.

EU-myndigheter ber EUkommissionen förtydliga regler om
hållbarhetsredovisning
Ordföranden för de europeiska tillsynsmyndigheternas
(ESA) gemensamma kommitté har ställt ett antal frågor
till EU-kommissionens generaldirektör gällande hur
den så kallade disclosureförordningen ska tolkas och
tillämpas. Frågorna avser bland annat tillämpningen av
förordningen för registrerade förvaltare av alternativa
investeringsfonder och icke EES-baserade förvaltare av
alternativa investeringsfonder, tillämpningen av gränsen
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på 500 anställda för offentliggörande av huvudsakliga
negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för
moderföretag inom en stor koncern samt innebörden av
”främjar” gällande produkter som främjar miljörelaterade
eller sociala egenskaper.
Läs mer:
Finansinspektionen – EU-myndigheter ber EUkommissionen förtydliga regler om hållbarhetsredovisning

Regeringen anser att det finns brister i
EU-kommissionens utkast till taxonomi
Den 20 november 2020 publicerade EU-kommissionen
ett utkast till delegerad akt för de klimatrelaterade
målen i taxonomin. Utkastet var föremål för offentlig
konsultation till den 18 december 2020. Av de synpunkter
som regeringen lämnade framgår att regeringen stödjer
det övergripande syftet med EU-kommissionens förslag
till taxonomi, men att regeringen anser att utkastet inom
vissa områden har väsentliga brister. Exempelvis kan
nämnas att regeringen anser att taxonomins kriterier i
vissa fall riskerar att bli striktare för företag inom EU än
för företag utanför EU då man förlitar sig på nationella
regelverk med varierande kvalitet och uppföljning samt
att krav som ställs för att en verksamhet inte direkt
ska skada något miljömål inte bör vara striktare än
hållbarhetskrav som ställs i existerande lagstiftning.
Läs mer:
Regeringen – Grön taxonomi ska göra det enklare att
identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar
Ikraftträdande: EU-kommissionen skulle ha beslutat om
akten senast den 31 december 2020. Regeringen bedömer
dock att beslutet kan dröja en bit in på 2021 då EUkommissionen ska hinna bearbeta de synpunkter som
inkommit från respektive länder och för att slutprodukten
ska bli så bra som möjligt.

ESA har tagit fram tekniska standarder
för hållbarhetsredovisning
De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) lämnade den
4 februari 2021 en slutlig rapport till EU-kommissionen
innehållandes utkast till tekniska standarder (RTS) för
innehåll, metoder och presentation för redovisning
enligt den så kallade disclosureförordningen. Syftet
bakom RTS är att förbättra hållbarhetsrapporteringen
och därmed stärka skyddet för investerare samt minska
risken för grönmålning, så kallad greenwashing.
Medan disclosureförordningen i huvudsak ska börja
tillämpas den 10 mars 2021, kommer tillämpningen
av RTS att försenas till ett senare datum. ESA har i
den slutliga rapporten föreslagit att ansökningsdag för
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RTS ska vara den 1 januari 2022. ESA förväntas även
publicera en konsultation om taxonomirelaterade
produktupplysningar enligt EU:s förordning 2020/852
om inrättande av en ram för att underlätta hållbara
investeringar (taxonomiförordningen), vilken kommer
att ändra befogenheterna i vissa bestämmelser i
disclosureförordningen.
Läs mer:
ESMA – The three European Supervisory Authorities publish
final report and draft RTS on disclosures under SFDR

ESA har tagit fram vägledning för
kommande hållbarhetsrapportering
De europeiska tillsynsmyndigheternas (ESA)
gemensamma kommitté publicerade den 25
februari 2021 ett uttalande i vilket myndigheter och
finansmarknadsaktörer rekommenderas att börja
anpassa sin verksamhet till de utkast till delegerade
akter som publicerades den 4 februari 2021 inför att den
så kallade disclosureförordningen ska börja tillämpas.
Anledningen till uttalandet är att disclosureförordningen
kommer börja tillämpas innan de delegerade akter
som ska ange detaljer om hur reglerna ska tillämpas
har antagits. Rekommendationen bygger på antagandet
att det inte kommer ske några större förändringar i de
föreslagna delegerade akterna. Finansinspektionen
har tillkännagivit att man ställer sig bakom
rekommendationen.
Läs mer:
Finansinspektionen – EU-myndigheter vägleder om
kommande hållbarhetsrapportering

Flera lagändringar föreslås inför EU:s
gröna taxonomi
Den 1 mars 2020 publicerade Finansdepartementet
en promemoria där flera lagändringar föreslås inför
EU:s gröna taxonomi. De föreslagna lagändringarna
avser bland annat att upplysningsbestämmelser
införs i vissa lagar på fondområdet om vad en
informationsbroschyr och en årsberättelse ska
innehålla, samt i årsredovisningslagen (1995:1554)
om vad en hållbarhetsrapport ska innehålla. Därtill
föreslås att fondförvaltare åläggs betala årliga
avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt
taxonomiförordningen och att Finansinspektionens
tillsyn över vissa pensionsstiftelser som är
tjänstepensionsinstitut utvidgas till att även omfatta
tillsynen över att taxonomiförordningen efterlevs. Vidare
föreslås ett förtydligande att även försäkringsförmedlare
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och värdepappersbolag med färre än tre anställda ska
omfattas av taxonomiförordningen.
Läs mer:
Finansdepartementets promemoria – Lagstiftningsåtgärder
med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

KONSUMENTSKYDD
Regeringen föreslår obligatorisk
försäkring för estetiska kirurgiska
ingrepp
Regeringen föreslog den 7 december 2020 att en ny
lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar ska införas. Regeringen
har konstaterat att det finns behov av att de mest
riskfyllda estetiska behandlingarna ska omfattas av
tydligare regler, i syfte att stärka skyddet för individens
liv och hälsa. Lagförslaget innehåller bland annat
bestämmelser som uppställer krav på att verksamheter
som utför dessa behandlingar har en obligatorisk
patientförsäkring.
Läs mer:
Proposition – Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och
estetiska injektionsbehandlingar
Ikraftträdande: Den nya lagen föreslås träda i kraft
den 1 juli 2021.

Riksdagsbeslut om skadestånd vid
finansiell rådgivning
Riksdagen beslutade den 11 februari 2021 att godkänna
regeringens förslag om att ändra och förtydliga lagen
(2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.
Banker och andra näringsidkare som erbjuder finansiell
rådgivning är sedan tidigare, i vissa fall, skyldiga att
ersätta en konsument som förlorat pengar på grund av
att rådgivaren varit oaktsam eller orsakat skadan med
flit (ren förmögenhetsskada). Ändringarna innebär att
lagen mer tydligt ska ange att näringsidkaren ska betala
full ersättning för skadan i sådana situationer, vilket till
exempel innebär att ersättning för utebliven vinst ska
betalas ut.
Läs mer:
Riksdagens beslut – Skadeståndets omfattning vid
finansiell rådgivning
Proposition – Skadeståndets omfattning vid finansiell
rådgivning
Ikraftträdande: Lagändringen börjar gälla den 1 april
2021.
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MOLNTJÄNSTER OCH
INFORMATIONSSÄKERHET
Försäkringsföretag hoppfulla om att
uppfylla regler om molntjänster
Den 9 februari 2021 redovisade Finansinspektionen resultaten av den enkät som, inför ikraftträdandet av Eiopas
riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer
(EIOPA-BoS-20-002), skickades ut till försäkringsföretagen
under hösten 2020. Riktlinjerna gäller från och med den
1 januari 2021 för försäkrings- och återförsäkringsföretag
i förhållande till alla uppdragsavtal om molntjänster som
ingås eller ändras på eller efter detta datum, men med
en övergångsperiod som upphör den 31 december 2022.
Finansinspektionens uppfattning är att bolagen inom
övergångstiden bör se till att efterleva riktlinjerna. I enkäten
har företagen därför ombetts uppskatta när de kommer att
uppfylla riktlinjerna. En majoritet av försäkringsföretagen
har uppgivit att de kommer att behöva ta hela övergångsperioden i anspråk för att anpassa sig till de nya riktlinjerna.
Flera företag har dock flaggat för att det kommer bli en
utmaning att genomföra revisioner på plats hos relevanta
molntjänstleverantörer innan övergångsperioden den 31
december 2022 löper ut.
Läs mer:
Finansinspektionen – Försäkringsföretag hoppfulla om att följa
regler om molntjänster
Eiopa guidelines on outsourcing to cloud service providers

PENNINGTVÄTT
Ny branschvägledning om penningtvätt
Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har publicerat
ytterligare branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Simpt arbetar med att ta fram
vägledning för hur penningtvättsregelverket ska tillämpas
och har tidigare publicerat vägledning avseende till exempel
allmän riskbedömning och kundkännedom. Simpt har
nu publiceras nya och uppdaterade delar av vägledningen
avseende till exempel rutiner för lämplighetsprövning
av anställda och ny branschspecifik vägledning såsom
kundkännedom på försäkringsförmedlingsområdet.
Läs mer:
Simpt Vägledning
Svensk Försäkring – Ny branschvägledning om
penningtvättsregelverket

8

FÖ RSÄKRI N G
Mars 2021

PRAXIS
Fråga om gränsdragning
mellan omfattningsvillkor och
säkerhetsföreskrift har prövats av Högsta
domstolen
I en dom meddelad den 16 december 2020 har Högsta
domstolen kommit fram till att ett försäkringsbolag
har använt sig av oskäliga villkor i sin försäkring för
mobiltelefoner och surfplattor. Bakgrunden till målet var
att Konsumentombudsmannen (KO) gjort gällande att
försäkringen var oskälig då villkoren angav att ersättning
inte skulle utgå för en förlorad mobiltelefon eller
surfplatta om försäkringstagaren varit grovt vårdslös
eller lämnat mobilen/surfplattan utan tillsyn. Enligt KO
borde kravet ha utformats som en säkerhetsföreskrift,
och inte som ett villkor för försäkringens omfattning.
Målet i Högsta domstolen rörde således främst frågan
om det aktuella villkoret var oskäligt enligt 3 § första
stycket avtalsvillkorslagen (1994:1512). Avgörande för
bedömningen var likaså om villkoret enligt 4 kap. 11 §
försäkringsavtalslagen (2005:104) utgjorde ett otillåtet
omfattningsvillkor. Högsta domstolen konstaterade att
försäkringsföretag är fria att införa undantag i villkoren
så länge regleringen inte strider mot försäkringstagarens
tvingande skydd enligt försäkringsavtalslagen. Om
försäkringstagaren enligt avtalet åläggs att agera
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på visst sätt ska en sådan skyldighet utformas som
en säkerhetsföreskrift, inte som en begränsning av
försäkringens omfattning. Högsta domstolen fann att
villkoret utgjorde en dold handlingsklausul eftersom det
lika gärna kunde ha utformats som en säkerhetsföreskrift
i form av att försäkringstagaren skulle ha uppsikt
samt att villkoret gav konsumenten en felaktig bild
av sina rättigheter. Högsta domstolen fann även att
villkoret syftade till att kringgå tvingande regler och
således var oskäligt. Mot denna bakgrund förbjöds
försäkringsföretaget att fortsätta använda villkoret,
eller väsentligen samma villkor, vid vite på tre miljoner
kronor.
Läs mer:
Högsta domstolen – Mål nr T 497-20 ”Mobilförsäkringen”

REDOVISNING
Ny redovisningsstandard för
försäkringsavtal (IFRS 17 och IFRS 4)
International Accounting Standards Board (IASB) har
beslutat om ändringar av försäkringsstandarden IFRS 17
Insurance Contracts och IFRS 4 Försäkringsavtal. IASB
anger att ändringarna syftar till att minska kostnaderna
för tillämpningen av IFRS 17 genom att införa vissa
förenklingar av kraven i standarden samt göra det
enklare för företag att förklara resultat vid tillämpning
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av standarden. Ändringarna syftar även till att förenkla
övergången för företag att börja tillämpa standarden
genom att flytta fram den obligatoriska tillämpningen
med två år till 2023. Ändringen av IFRS 4 innebär att
tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument kan ske
samtidigt som tillämpningen av IFRS 17.
Läs mer:
IFRS – IASB issues amendments to IFRS 17 Insurance
Contracts to help companies with implementation
Ikraftträdande: Standarden börjar tillämpas från och
med 1 januari 2023.

SOLVENS II
Genomförande av ändringar i Solvens IIdirektivet
Den 11 februari 2021 lämnade regeringen över en
lagrådsremiss till Lagrådet med förslag till åtgärder för
genomförande i svensk rätt av de ändringar i Solvens
II-direktivet och i Eiopa-förordningen som antogs i
december 2019. Förslagen i lagrådsremissen syftar till
att stärka informationsutbytet och samarbetet inom
försäkringsområdet mellan Finansinspektionen, andra
nationella tillsynsmyndigheter inom EES och Eiopa.
Det föreslås bland annat att Finansinspektionen ska
få möjlighet att inrätta en samarbetsplattform med
berörda tillsynsmyndigheter när ett försäkringsföretag
driver verksamhet i mer än ett land inom EES.
Finansinspektionen föreslås även få utökade skyldigheter
i fråga om underrättelser och uppgiftslämnande
vid tillsynen över försäkringsföretag och EESförsäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige.
Läs mer:
Lagrådsremiss – Genomförande av ändringar i Solvens IIdirektivet
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 30 juni 2021.

Eiopa har publicerat förslag på
förändringar i Solvens II-regelverket
Eiopa publicerade den 17 december 2020 ett förslag
över förändringar i Solvens II-regelverket som de
tidigare har lämnat till Europeiska kommissionen.
Eiopa bedömer att det saknas behov av fundamentala
förändringar av Solvens II-regelverket. Däremot behövs
vissa justeringar göras för att säkerställa att regelverket
fortsätter vara lämpligt i framtiden. Förslaget syftar till
att hålla regelverket aktuellt genom införandet av en
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balanserad uppdatering för att bättre spegla ekonomiska
förhållanden och komplettera verktygslådan för tillsyn.
Finansinspektionen har deltagit i arbetet med att ta fram
förslaget.
Läs mer:
Finansinspektionen – Eiopa publicerar förslag på
förändringar i Solvens 2

TILLSYN OCH RAPPORTERING
Finansinspektionens prioriterade
tillsynsområden för 2021
Den 4 februari 2021 presenterade Finansinspektionen
vilka områden som myndigheten, inom ramen för
sin tillsyn, särskilt kommer granska under 2021.
Stort fokus kommer att riktas på konsumentskyddet
och Finansinspektionen ska bland annat granska
konsumtionslån samt att företag gör det som är
bäst för kunden i samband med rådgivning och
försäljning av värdepapper och försäkringar. Ett annat
fokusområde är penningtvätt där Finansinspektionen,
i nära samarbete med polisen, kommer att granska
huruvida mindre banker och betaltjänstföretag arbetar
tillräckligt metodiskt och strukturerat för att motverka
penningtvätt. Därtill kommer Finansinspektionen noga
följa vilka risker som coronapandemin innebär för
framtiden, granska hur de finansiella företagen mäter
och rapporterar klimatrelaterade risker, samt granska
hur företag som sköter den finansiella infrastrukturen
för betalningar hanterar riskerna när kritisk verksamhet
outsourcas.
Läs mer:
Finansinspektionen – Finansinspektionens prioriterade
områden för 2021

Eiopas prioriterade tillsynsområden
för 2021
Den 17 februari 2021 presenterade Eiopa sin plan för
tillsynsarbete för 2021. De prioriterade områdena
är gemensam tillsynskultur, risker som kan leda till
tillsynsarbitrage och övervakning av nya risker. Det kan
nämnas att Eiopa fortsätter sitt arbete med tillsynen av
den europeiska försäkringsmarknaden utifrån deras
tidigare plan, dock med hänsyn tagen till effekterna av
coronapandemin, där målet är att mildra effekterna av
pandemin.
Läs mer:
Eiopa – Supervisory Convergence Plan for 2021
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Finansinspektionen har fått i uppdrag att
redovisa effekterna av IDD
Regeringen har uppdragit åt Finansinspektionen att
redovisa effekterna av den svenska implementeringen
av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) i
förhållande till framförallt tre områden. De tre
områdena är: målsättningen att stärka kundskyddet
på försäkringsmarknaden och uppnå en mer
likartad reglering för rådgivande aktörer på
finansmarknadsområdet, förekomsten av provisioner
och effekter av reglerna grundad på en opartisk och
personlig analys, samt försäkringsdistributörers val
av distributionskanaler och distributionsmodeller.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31
december 2021.
Läs mer:
ESV – Finansinspektionens regleringsbrev 2021

Finansinspektionen har förtydligat
krav på rapportering av regelbunden
tillsynsrapport (RSR)
Finansinspektionen har förtydligat de krav som gäller
när försäkrings- och återförsäkringsföretag samt
grupper ska lämna en regelbunden tillsynsrapport
(RSR) till Finansinspektionen. Kraven innebär bland
annat att en ”fullständig” RSR ska upprättas vart tredje
år och däremellan en ”förkortad” RSR. För det fall
Finansinspektionen identifierar försäkringsföretag eller
grupper med högre risk kan dock en fullständig RSR
begäras in oftare. Vidare ska ett företag eller en grupp
som börjar bedriva försäkringsverksamhet rapportera en
fullständig RSR för sitt första räkenskapsår. Ramarna för
RSR uppställs i artikel 312.2 i Solvens II-förordningen.
Läs mer:
Finansinspektionen – FI förtydligar krav på rapportering av
regelbunden tillsynsrapport (RSR)

Finansinspektionens nya rutiner för ökad
öppenhet
Sedan den 1 januari 2021 tillämpar Finansinspektionen
nya rutiner för hur information ska presenteras om
påbörjade och avslutade tillsynsundersökningar.
Information som publiceras ska innehålla uppgift om
vilken typ av undersökning som startas samt namnen
på de företag som berörs. Informationen publiceras på
Finansinspektionens webbplats klockan 10:00 varje dag.
För de företag som står under tillsyn innebär detta att
Finansinspektionen publicerar information dagen efter
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att företagen har meddelats om att en undersökning har
påbörjats eller avslutats.
Läs mer:
Finansinspektionen – Nya rutiner för ökad öppenhet

Finansinspektionen publicerar
garantibelopp för försäkringsföretag
Finansinspektionen har börjat publicera garantibelopp för
försäkringsföretag som beviljats undantag. En tabell med
garantibelopp återfinns på Finansinspektionens webbsida
som presenterar Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2015:9) om försäkringsföretag som har
beviljats undantag beroende på storlek.
Läs mer:
Finansinspektionen – Publicering av garantibelopp för
försäkringsföretag

Finansinspektionen kartlägger
försäkringsföretags klagomålshantering
Den 22 februari 2021 meddelade Finansinspektionen
att man inom kort ska skicka ut en enkät med frågor
om klagomål och klagomålshantering till ett urval av
försäkringsföretag. Finansinspektion anger att ett sätt att
mäta om försäkringsföretagen agerar med kundens bästa
i fokus är att analysera företagens riktlinjer och processer
för klagomålshantering och hur företagen använder
klagomål för analys och förbättringsarbete inom företaget.
Läs mer:
Finansinspektionen – Klagomålshantering i försäkringsföretag

Finansinspektionens
konsumentskyddsrapport 2021
Den 24 februari 2021 lämnade Finansinspektionen årets
konsumentskyddsrapport till regeringen. I rapporten
lyfter Finansinspektionen fram två huvudsakliga
risker för konsumentskyddet på finansmarknaden som
kommer att prioriteras under 2021: osund kreditgivning,
samt brister i omsorgsplikten på investerings- och
försäkringsmarknaderna. Finansinspektionen föreslår
bland annat att regeringen tillsätter en utredning som
överväger hur en kreditgivare ska få en helhetsbild
av konsumentens befintliga skulder. I förhållande
till brister i omsorgsplikten på investerings- och
försäkringsmarknaderna anges att försäkringsdistributörer
måste se till att det finns lämpliga och ändamålsenliga
rutiner och processer för att deras produkter ska nå
rätt målgrupp innan en produkt distribueras, vid själva
försäljningstillfället och efter försäljningstillfället.
Av rapporten framgår även att Finansinspektionen
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särskilt ska se över effekterna av nuvarande regler om
tredjepartsersättning, då Finansinspektionen bedömer
att det finns en risk för att försäkringsdistributörer
ger råd om produkter som ger dem höga provisioner
(tredjepartsersättningar) i stället för de produkter som är
lämpligast för konsumenterna.
Läs mer:
Finansinspektionen – Konsumentskyddsrapport 2021

TJÄNSTEPENSION
Förslag till föreskrifter och allmänna råd
om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
Den 25 januari 2021 föreslog Finansinspektionen nya
föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens
försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.
De föreslagna reglerna avser bland annat
bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar
och tillsynsrapportering, villkor för behörighet för
övervakande aktuarier, samt försäkringstekniska
riktlinjer och placeringsriktlinjer.
Läs mer:
Finansinspektionen – Förslag till föreskrifter och allmänna
råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i
premiepensionssystemet
Ikraftträdande: Bestämmelserna om rapportering i 6
kap. föreslås börja tillämpas första gången på uppgifter
som avser kalenderåret 2022. Reglerna i övrigt föreslås
träda i kraft den 1 januari 2022.
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Regeringen föreslår ändrade regler för
tjänstepensionsföretag
Regeringen presenterade den 26 januari 2021
propositionen 2020/21:82 ”En översyn av regleringen för
tjänstepensionsföretag” där ändringar i regleringen för
tjänstepensionsföretag, pensionsstiftelser och utländska
tjänstepensionsinstitut som bedriver verksamhet
i Sverige föreslås. Förslagen avser i huvudsak att
tillgodose de fyra tillkännagivanden som riksdagen
tidigare har lämnat till regeringen i samband med sin
behandling av regeringens förslag till ny reglering
för tjänstepensionsföretag. Förslagen innebär bland
annat att investeringar utanför EES ska underlättas
för tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser, att
infrastrukturinvesteringar som uppfyller grundläggande
krav på miljömässig hållbarhet stimuleras för
tjänstepensionsföretag, samt att avtalsfrihet införs för
information som ska lämnas om kollektivavtalsgrundad
tjänstepension. Därtill ska försäkringar som egenföretagare
tecknar för egen räkning hos tjänstepensionsföretag
och utländska tjänstepensionsinstitut räknas som
tjänstepensionsförsäkringar. Det görs också vissa
justeringar avseende kapitalbas och kapitalkrav i
lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag vad gäller
försäkringsklassen tilläggsförsäkringar.
Läs mer:
Proposition – En översyn av regleringen för
tjänstepensionsföretag
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 maj 2021 med en övergångsbestämmelse för investeringar
som företag har gjort före ikraftträdandet.
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Ändrade föreskrifter avseende
årsredovisning i försäkringsföretag och
tjänstepensionsföretag
Finansinspektionen beslutade den 26 januari 2021 om
ändringar i Finansinspektionens föreskrifter ch allmänna
råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag
och tjänstepensionsföretag. Ändringarna innebär
bland annat att bestämmelserna om avsättning till
överkursfonder anpassats till de ändrade bestämmelserna
om överkursfond i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag och i årsredovisningslagen (1995:1554).
Läs mer:
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter
och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
Ikraftträdande: De ändrade föreskrifterna trädde ikraft
den 9 februari 2021 och ska tillämpas på räkenskapsår
som inleds efter den 31 december 2020.

Vinges Försäkringsteam
Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska
fullservicebyråer med ca 450 medarbetare.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Helsingborg samt i Bryssel.
Vinges försäkringsteam bildades 1990, vilket gjorde
Vinge till den första advokatbyrån i Sverige med en
försäkringsrörelserättslig specialisering.
Vinges specialistteam har djup branschkunskap
med särskild kompetens inom strategiska rörelserättsliga frågor och även försäkringsrättsliga frågor
i transaktionsrelaterad rådgivning.

Förslag till ändrade föreskrifter och
allmänna råd om tjänstepensionsföretag
Finansinspektionen har den 5 februari 2021 föreslagit
ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag. Ändringarna
innebär bland annat att ett särskilt kapitalkrav införs för
tjänstepensionsföretag som investerar i tillgångar med
direkt exponering mot bostadskrediter som uppfyller vissa
villkor. Några mindre ändringar föreslås även i förhållande
till bestämmelserna om försäkringstekniska avsättningar
och kapitalkrav. Därtill föreslås att tjänstepensionsföretag
inte längre ska omfattas av Finansinspektionens allmänna
råd (FFFS 2018:5) om rapportering av händelser av
väsentlig betydelse.
Läs mer:
Finansinspektionen – Förslag till ändring i
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2019:21) om tjänstepensionsföretag
Ikraftträdande: Ändringarna föreslås träda i kraft den 1
juni 2021.
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