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I Vinges nyhetsbrev för försäkring refererar vi till spännande och 
aktuella ämnen inom försäkringsområdet under perioden 1 april 
2020 till och med 31 oktober 2020. Vi har även kommenterat ett 
beslut från Högsta domstolen som meddelades den 4 november. 
Trevlig läsning! 
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CORONAVIRUSET 
Eiopa har tagit fram principer för att 
mildra effekterna av coronapandemin
Eiopa har den 17 april tagit fram principer som de 
nationella myndigheterna bör ta hänsyn till för 
att dämpa effekterna av coronapandemin inom 
tjänstepensionssektorn. Principerna tar bland annat 
sikte på kontinuitet i verksamheten, operativa risker, 
likviditetssituationen och skydd av medlemmar och 
förmånstagare. 
Läs mer: 
Finansinspektionens översättning av Eiopas uttalande
Statement on principles to mitigate the impact of coronavirus/
COVID-19 on the occupational pensions sector

Eiopa har publicerat en konsumentguide 
om försäkringar med anledning av 
coronapandemin
Eiopa har den 24 april publicerat en konsumentguide 
som riktar sig till försäkringskunder. Guiden innehåller 
tips och råd med anledning av coronapandemin. 
Konsumentguiden innehåller bland annat råd om hur 
försäkringskunder bör förhålla sig till försäkringar som 
sjunkit i värde och uppmanar försäkringskunder att 
kontrollera sina försäkringsavtal.
Läs mer:  
Finansinspektionens översättning av Eiopas konsumentguide 
Consumer Guide: Understand your insurance coverage 
during Coronavirus/COVID-19 Outbreak

Eiopa uppmanar till produktöversyn med 
anledning av coronapandemin
Den 8 juli utfärdade Eiopa ett uttalande där 
försäkringsföretagen uppmanas att se över sina 
försäkringsprodukter och produktgodkännande-
processen med anledning av coronapandemin. 
Myndigheten understryker att det är viktigt för 
försäkringsföretagen att utvärdera om pandemin har 
påverkat produkterna och om produkterna fortfarande 
uppfyller kraven på konsumentnytta. Försäkringsföretag 
och företag som utvecklar försäkringsprodukter 
uppmanas att identifiera produkter som påverkats av 
coronapandemin, bedöma om dessa produkter innebär 
en risk för att företagen inte agerar med konsumentens 
bästa i fokus och att överväga eventuella åtgärder.
Läs mer:  
Eiopa om produktöversyn med anledning av covid-19
EIOPA clarifies supervisory expectations on product 
oversight and governance requirements in the context of 
COVID-19

Eiopa har publicerat rapport om aktuella 
risker för försäkringssektorn
Eiopa har den 17 juli publicerat en rapport som beskriver 
riskerna och effekterna av dagens lågräntemiljö 
för försäkringssektorn samt vilken påverkan 
coronapandemin har haft. I rapporten konstaterar Eiopa 
att försäkringsföretagen står inför stora utmaningar 
gällande placering av tillgångar, lönsamhet, solvens 
och anpassning av sina affärsmodeller samt att 

https://www.fi.se/contentassets/0a298a40ea564b099fc82a4bc189fdf6/eiopa-uttalande-atgarder-mildra-effekterna-corona.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/statement-principles-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-occupational-pensions-sector_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/statement-principles-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-occupational-pensions-sector_en
https://www.fi.se/contentassets/37274847a38b4d1eb8ed268403efbf39/eiopa-konsumentguide.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/consumer-guide-understand-your-insurance-coverage-during-coronaviruscovid-19-outbreak_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/consumer-guide-understand-your-insurance-coverage-during-coronaviruscovid-19-outbreak_en
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/eiopa-om-produktoversyn-med-anledning-av-covid-19/
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-clarifies-supervisory-expectations-product-oversight-and-governance-requirements_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-clarifies-supervisory-expectations-product-oversight-and-governance-requirements_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-clarifies-supervisory-expectations-product-oversight-and-governance-requirements_en
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lågräntemiljön är och förblir en av de mest centrala 
frågorna för försäkringsmarknaden att hantera även efter 
pandemin.
Läs mer:  
Eiopa-rapport om aktuella risker för försäkringssektorn 
Impact of ultra low yields on the insurance sector, including 
first effects of COVID-19 crisis

Inte möjligt att skydda de ekonomiska 
följderna av framtida pandemier enbart 
genom privat försäkring
Eiopa har den 27 juli publicerat en rapport i vilken det 
framgår att Eiopa anser att enbart privata försäkrings-
lösningar inte kommer att vara tillräckliga för att 
skydda samhället mot de ekonomiska konsekvenserna 
av en framtida global pandemi likt den nu pågående 
coronapandemin. Enligt Eiopa måste fyra förutsättningar 
vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att åstadkomma 
ett pandemiskydd: en korrekt riskbedömning, skade-
förebyggande åtgärder, en produkt som är ändamålsenlig 
och riskdelning. Eiopa konstaterar att det inte är möjligt 
för privat försäkring att på egen hand uppfylla dessa fyra 
förutsättningar. Istället krävs, enligt Eiopa, en kombi-
nation av offentliga och privata lösningar där även 
medlemsstaterna och EU på central nivå deltar genom att 
överta risker.
Läs mer:  
Eiopa issues Paper on resilience solutions for pandemics

ESA-myndigheterna har presenterat 
sin första gemensamma riskbedömning 
sedan utbrottet av coronaviruset
Den 22 september presenterade ESA-myndigheterna, 
d.v.s. EBA, ESMA och Eiopa, sin första gemensamma 
riskbedömning av finanssektorn efter coronavirusets 
utbrott. Rapporten betonar hur pandemin har lett till 
stora sociala störningar och oöverträffade ekonomiska 
utmaningar med inverkan på EU:s finanssektor. Rapp-
orten framhåller att värderings-, likviditets-, kredit- och 
solvensrisker har ökat för hela sektorn och att fortsatt 
ekonomisk osäkerhet kommer att vara en av de främsta 
utmaningarna för finanssektorn framöver.
Läs mer: 
Joint Committee report on risks and vulnerabilities in the EU 
financial system

FLYTTRÄTT

Finansinspektionen ska kartlägga 
konsekvenser av utvidgad flytträtt
Regeringen uppdrog den 17 april åt Finansinspektionen 
att kartlägga och sammanställa tänkbara konsekvenser 
av införandet av en ovillkorlig rätt till återköp 
och överföring av värdet i individuella fond- och 
depåförsäkringar tecknade före den 1 januari 2006 
respektive den 1 juli 2007. Uppdraget är ett led i behand-
ling av riskdagens tillkännagivande om att skilja fond- 
och depåförsäkringar från traditionell livförsäkring 
gällande regler om återköp och flytt.
Läs mer: 
Uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga 
konsekvenserna av utvidgad rätt till återköp av och 
överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar
Tidsfrist: Uppdraget ska redovisas den 30 november 
2020.

Svensk Försäkring beslutar om 
uppdaterad rekommendation om 
flyttinformation
Svensk Försäkrings styrelse beslutade den 9 juni att 
uppdatera branschens rekommendation om information 
inför flytt av pensionssparande. Uppdateringen gjordes 
för att anpassa de tidigare rekommendationerna till de 
lagändringar om effektiviserad flytträtt som trädde i kraft 
vid årsskiftet. Ändringarna innebär, bland annat, att de 
faktablad som lämnas för att underlätta konsumenters 
jämförelse inför en eventuell flytt av pensionssparandet 
ska innehålla en tydligare redovisning av flyttavgifter.
Läs mer: 
Rekommendation – Informationsgivning i samband med flytt 
av pensionsförsäkrings värde
Ikraftträdande:Ändringarna i flyttrekommendationen 
gäller från den 1 juli 2020.

Proposition om avgifter vid återköp och 
flytt av fond- och depåförsäkringar
Regeringen presenterade den 20 oktober propositionen 
”Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depå-
försäkringar”. I propositionen föreslås nya avgiftsregler 
vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkring 
som innebär att försäkringsföretagens återköps- och 

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/eiopa-rapport-om-aktuella-risker-for-forsakringssektorn/
https://www.eiopa.europa.eu/content/impact-ultra-low-yields-insurance-sector-including-first-effects-covid-19-crisis_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/impact-ultra-low-yields-insurance-sector-including-first-effects-covid-19-crisis_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/issues-paper-resilience-solutions-pandemics_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/report-risks-and-vulnerabilities-eu-financial-system_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/report-risks-and-vulnerabilities-eu-financial-system_en
https://www.regeringen.se/497a13/contentassets/13c13bd935064520951091f951b3f687/uppdrag-till-finansinspektionen-att-kartlagga-konsekvenserna-av-en-utvidgad-ratt-till-aterkop-av-och-overforing-av-vardet-i-individuella-fond--och-depaforsakringar.pdf
https://www.regeringen.se/497a13/contentassets/13c13bd935064520951091f951b3f687/uppdrag-till-finansinspektionen-att-kartlagga-konsekvenserna-av-en-utvidgad-ratt-till-aterkop-av-och-overforing-av-vardet-i-individuella-fond--och-depaforsakringar.pdf
https://www.regeringen.se/497a13/contentassets/13c13bd935064520951091f951b3f687/uppdrag-till-finansinspektionen-att-kartlagga-konsekvenserna-av-en-utvidgad-ratt-till-aterkop-av-och-overforing-av-vardet-i-individuella-fond--och-depaforsakringar.pdf
https://www.svenskforsakring.se/globalassets/rekommendationer/rekommendationer-om-information-till-kunder/rekommendation-flyttinformation-2020-06-09.pdf
https://www.svenskforsakring.se/globalassets/rekommendationer/rekommendationer-om-information-till-kunder/rekommendation-flyttinformation-2020-06-09.pdf
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flyttavgifter sänks kraftigt. Bland annat föreslås att 
försäkringsföretag endast ska få ta ut avgift för de direkta 
kostnaderna för den administrativa hanteringen av 
återköpet eller flytten, att avgiften högst ska få uppgå 
till ca 600 kronor år 2021 (med årlig indexuppräkning 
kopplad till prisbasbeloppet) samt att om försäkringens 
värde uppgår till högst ett prisbasbelopp ska försäkrings-
företaget inte få ta ut någon avgift överhuvudtaget.
Läs mer: 
Proposition – Avgifter vid återköp och flytt av fond- och 
depåförsäkring
Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 april 2021.

FONDFÖRVALTNING

Förslag till ändrade föreskrifter om 
värdepappersfonder och om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder
Finansinspektionen har den 12 juni föreslagit ändringar 
i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) 
om värdepappersfonder och Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder. Förslaget innehåller bland annat 
bestämmelser om att fondbolag, förvaltningsbolag 
och AIF-förvaltare varje kvartal ska lämna ytterligare 
uppgifter till Finansinspektionen. För förvaltade 
värdepappers- och specialfonder ska bland annat 
uppgifter om förvaltningsavgifter och aktiv risk lämnas. 
Syftet med ändringarna är att effektivisera tillsynen av 
värdepappers- och specialfonder.
Läs mer: 
Remisspromemoria – Ändringar i Finansinspektionens 
föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder.
Ikraftträdande: Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 
januari 2021.

Proposition gällande utökade 
placeringsregler för Första-Fjärde AP-
fonderna
Regeringen föreslog den 17 september en tillfällig ändring 
i Första-Fjärde AP fondernas placeringsregler. Syftet med 
ändringen är att förbättra AP-fondernas investerings- och
avkastningsmöjligheter samt att utnyttja långsiktigheten 
i förvaltningen bättre i en tid som präglas av ekonomisk 
oro till följd av coronapandemin. Ändringarna innebär 

huvudsakligen 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 föreslås träda i kraft 
den 1 november 2020 och upphöra att gälla vid utgången 
av juni 2021. 

FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR 

Anpassade regler för 
understödsföreningar som inte är 
tjänstepensionskassor
Riksdagen antog den 16 juni regeringens proposition 
om anpassade regler för understödsföreningar som inte 
är tjänstepensionskassor. Lagändringarna innebär att 
understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor 
ges möjlighet att, i samband med att de söker tillstånd att 
driva försäkringsrörelse, ansöka om att beviljas undantag 
från delar av försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 
istället tillämpa bestämmelser som är särskilt anpassade 
efter deras verksamhet. Undantagen gäller bland annat 
bestämmelser om information, försäkringsfrämmande 
verksamhet, tillgångar, skulder och försäkringstekniska 
avsättningar.
Läs mer:
Proposition – anpassade regler för understödsföreningar som 
inte är tjänstepensionskassor 
Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU41 – 
Anpassade regler för understödsföreningar som inte är 
tjänstepensionskassor
Ikraftträdande: Lagändringarna började gälla den 1 
augusti 2020.

Nya föreskrifter och allmänna råd om 
vissa försäkringsföreningar som har 
beviljats undantag
Finansinspektionen har beslutat om nya föreskrifter och 
allmänna råd för vissa försäkringsföreningar som har 
undantag. De nya föreskrifterna och allmänna råden 
(FFFS 2020:13) ska tillämpas av försäkringsföreningar 
som har varit understödsföreningar och som har beviljats 
undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen 

https://www.regeringen.se/4a9a3c/contentassets/289333c453904181b7b6f041838b1a0a/avgifter-vid-aterkop-och-flytt-av-fond--och-depaforsakringar-prop.-20202133.pdf
https://www.regeringen.se/4a9a3c/contentassets/289333c453904181b7b6f041838b1a0a/avgifter-vid-aterkop-och-flytt-av-fond--och-depaforsakringar-prop.-20202133.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/10/prop.-20202133/
https://fi.se/contentassets/133d2c64f129407c9c9c8b449b162227/remisspm-rapp-fond-2020-06-12.pdf
https://fi.se/contentassets/133d2c64f129407c9c9c8b449b162227/remisspm-rapp-fond-2020-06-12.pdf
https://fi.se/contentassets/133d2c64f129407c9c9c8b449b162227/remisspm-rapp-fond-2020-06-12.pdf
https://www.regeringen.se/4a683e/contentassets/96952084eb944989a2cf4bb7fd4d18ad/tillfallig-andring-i-forstafjarde-ap-fondernas-placeringsregler-med-anledning-av-covid-19-prop.-2020219.pdf
https://www.regeringen.se/4a683e/contentassets/96952084eb944989a2cf4bb7fd4d18ad/tillfallig-andring-i-forstafjarde-ap-fondernas-placeringsregler-med-anledning-av-covid-19-prop.-2020219.pdf
https://www.regeringen.se/4af4fa/contentassets/9cf48b4e93f845149598129c8b321a93/vissa-ytterligare-andringar-av-placeringsreglerna-for-forstafjarde-ap-fonderna-prop.-20192057
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/04/prop.-201920148/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/04/prop.-201920148/
https://data.riksdagen.se/fil/EEFFD946-EEC4-4790-948E-2F8398D657B7
https://data.riksdagen.se/fil/EEFFD946-EEC4-4790-948E-2F8398D657B7
https://data.riksdagen.se/fil/EEFFD946-EEC4-4790-948E-2F8398D657B7
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(2010:2043). De nya föreskrifterna och råden reglerar 
bland annat hur sådana försäkringsföreningar 
ska beräkna försäkringsförmåner samt vilken 
information de ska lämna till försäkringstagare, andra 
ersättningsberättigade och de som erbjuds att teckna 
en försäkring. Som en konsekvens av ändringarna 
har inspektionen även beslutat om ändringar i 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:27) om 
förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har 
beviljats undantag. Dessutom har ändringar gjorts 
i vissa av de befintliga föreskrifterna och allmänna 
råden som gäller för understödsföreningar, respektive 
försäkringsföreningar.
Läs mer: 
Nya regler för vissa försäkringsföreningar med undantag
FFFS 2020:13
Ikraftträdande: Föreskrifterna och de allmänna råden 
gäller från den 1 november 2020.

Föreskrifter om ändring i 
Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2015:8) om 
försäkringsrörelse
Finansinspektionen har beslutat att ändra föreskrifterna 
och allmänna råden (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse. 
Ändringarna innebär att vissa försäkringsföreningar 
undantas från att tillämpa föreskrifterna, förutom när 

det gäller bestämmelserna om försäkringsklasser i 
föreskrifternas andra kapitel.
Läs mer: 
FFFS 2020:21
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse
Ikraftträdande: Ändringarna börjar gälla den 1 
november 2020.

HÅLLBARHET

Uppdaterad branschstandard för att 
redovisa koldioxidavtryck
Svensk Försäkrings styrelse antog den 9 juni en 
uppdaterad branschgemensam rekommendation 
för redovisning av koldioxidavtrycket i försäkrings-
företagens investeringsportföljer. Den uppdaterade 
rekommendationen har anpassats till Task Force 
for Climate-related Financial Disclosures (TCDF) 
rekommendationer och har även utvidgats till att avse 
fler tillgångsslag.
Läs mer: 
Uppdaterad branschstandard för att redovisa 
koldioxidavtryck 
Ikraftträdande: Den uppdaterade rekommendationen 
träder i kraft den 31 december 2020.

https://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/nya-regler-for-vissa-forsakringsforeningar-med-undantag/
https://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/nya-regler-for-vissa-forsakringsforeningar-med-undantag/
https://fi.se/contentassets/a3538848de264f5c8c0d5f6cac709123/fs2021.pdf
https://fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2015/20158/202021/
https://fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2015/20158/202021/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2020/uppdaterad-branschstandard-for-att-redovisa-koldioxidavtryck/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2020/uppdaterad-branschstandard-for-att-redovisa-koldioxidavtryck/
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Gemensam taxonomi för miljömässigt 
hållbara investeringar
Europaparlamentet antog i juni formellt EU:s förordning 
om gemensam taxonomi för miljömässigt hållbara 
investeringar. Syftet med den EU-gemensamma 
taxonomin är att säkerställa att finanssektorn får 
gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska 
få klassificeras som miljömässigt hållbara. Taxonomin 
är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering 
av hållbar tillväxt som kommissionen antog 2018.
Läs mer: 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 
om inrättandet av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088
Ikraftträdande: Förordningen trädde i kraft den 12 
juli 2020 och ska efterlevas den 31 december 2021 och 
kommer att vara fullt implementerad den 31 december 
2022.

Förslag till nya bestämmelser om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar på 
finansmarknadsområdet
Finansdepartementet har föreslagit att de 
befintliga bestämmelserna om lämnande av 
hållbarhetsinformation i lag (2004:46) om 
värdepappersfonder och lag (2013:561) om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder ska tas bort. Som 
en konsekvens av detta föreslås även en ändring i 
socialförsäkringsbalken (2010:110) som innebär att 

en fondförvaltare ska lämna och åta sig att lämna 
sådan information som avses i förordningen (EU) 
2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar 
för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. 
Ytterligare en konsekvensändring föreslås i lagen om 
allmänna pensionsfonder vilken innebär att Sjunde 
AP-fonden även i fortsättningen ska lämna samma 
hållbarhetsinformation som idag. Lagändringarna 
föranleds av Europaparlamentets och rådets förordning 
om hållbarhetsupplysningar. Remissinstansernas svar 
publicerades den 2 oktober.
Läs mer: 
Finansdepartementets promemoria – Nya bestämmelser 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på 
finansmarknadsområdet
Remiss av promemorian Nya bestämmelser om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på 
finansmarknadsområdet.
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 10 mars 2021.

KONSUMENTRÄTT
Lagrådsremiss gällande skadeståndets 
omfattning vid finansiell rådgivning
Den 14 oktober överlämnade regeringen till Lagrådet 
en lagrådsremiss gällande skadeståndets omfattning 
vid finansiell rådgivning. Enligt nuvarande 
lagstiftning ska en näringsidkare som genom finansiell 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://www.regeringen.se/4a60e1/contentassets/8c0fd0b2574f42bab3c26c992c36b8bf/nya-bestammelser-om-hallbarhetsrelaterade-upplysningar-for-vissa-aktorer-pa-finansmarknadsomradet.pdf
https://www.regeringen.se/4a60e1/contentassets/8c0fd0b2574f42bab3c26c992c36b8bf/nya-bestammelser-om-hallbarhetsrelaterade-upplysningar-for-vissa-aktorer-pa-finansmarknadsomradet.pdf
https://www.regeringen.se/4a60e1/contentassets/8c0fd0b2574f42bab3c26c992c36b8bf/nya-bestammelser-om-hallbarhetsrelaterade-upplysningar-for-vissa-aktorer-pa-finansmarknadsomradet.pdf
https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-av-promemorian-nya-bestammelser-om-hallbarhetsrelaterade-upplysningar-for-vissa-aktorer-pa-finansmarknadsomradet/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-av-promemorian-nya-bestammelser-om-hallbarhetsrelaterade-upplysningar-for-vissa-aktorer-pa-finansmarknadsomradet/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-av-promemorian-nya-bestammelser-om-hallbarhetsrelaterade-upplysningar-for-vissa-aktorer-pa-finansmarknadsomradet/


© Advokatfirman Vinge KB 2020

FÖRSÄKRING
November 2020

7

bland tillsynsmyndigheterna gällande processer och 
förväntningar i förhållande till molntjänster. Riktlinjerna 
gäller försäkrings- och återförsäkringsföretag för alla 
uppdragsavtal om molntjänster. Finansinspektionen har 
den 20 augusti meddelat Eiopa att inspektionen avser att 
tillämpa riktlinjerna från och med den 1 januari 2021.
Läs mer: 
FI tillämpar EU-riktlinjer om avtal med 
molntjänstleverantörer
Eiopa´s Guidelines on outsourcing to cloud service providers
Ikraftträdande: 1 januari 2021.

Europeiska kommissionen presenterar 
initiativ för att motverka cyberattacker 
och andra IKT-risker
Europeiska kommissionen antog den 24 september ett 
nytt paket om digital finansiering. Paketet är omfattande 
och innehåller bland annat ett förslag till en ny 
förordning om digital motståndskraft i den finansiella 
sektorn (DORA-förordningen). Syftet med förordningen 
är att säkerställa att deltagare i det finansiella systemet 
har vidtagit de skyddsåtgärder som krävs för att 
motverka cyberattacker och andra IT-relaterade risker. 
Den föreslagna förordningen innehåller bland annat 
krav som syftar till att flera av de aktörer som är aktiva 
i den finansiella sektorn ska bli mer motståndskraftiga 
mot informations- och kommunikationsrelaterade (IKT) 
störningar och hot. DORA-förordningen innehåller 
därför bestämmelser om styrning, riskhantering, 
rapportering och testning. Enligt förslaget ska det 
även införas en tillsynsram för företag som levererar 
informations- och kommunikationsrelaterade tjänster 
(IKT-leverantörer) till den finansiella sektorn.
Läs mer: 
Förordning om digital operativ motståndskraft i den 
finansiella sektorn

Eiopa utfärdar nya riktlinjer för 
hantering av IKT- och säkerhetsrisker
Den 12 oktober publicerade Eiopa riktlinjer för hantering 
av informations- och kommunikationsteknik- 
(IKT) och säkerhetsrisker för medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter som innehåller vägledning om hur 
försäkrings- och återförsäkringsföretag ska tillämpa de 
krav på företagsstyrning som anges i Solvens II-direktivet 

rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar 
konsumenter ren förmögenhetsskada ersätta skadan. 
I enlighet med förarbetena till den nuvarande lagen 
är emellertid skyldigheten att ersätta konsumenter 
begränsad till det negativa kontraktsintresset, vilket 
innebär att konsumenter enbart ska försättas i samma 
förmögenhetssituation som om avtalet aldrig har 
ingåtts. I lagrådsremissen föreslås att näringsidkaren i 
fortsättningen ska betala full ersättning. Detta innebär att 
ersättning kan betalas även för bl.a. utebliven vinst.
Läs mer: 
Lagrådsremiss – Skadeståndets omfattning vid finansiell 
rådgivning
Ikraftträdande: Lagändringen föreslås träda i kraft den 
1 april 2021.

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar 
Regeringen föreslog den 14 oktober att en ny lag 
om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar ska införas. Lagförslaget 
innebär bland annat att det ska införas kompetenskrav 
för den som utför behandlingarna. Den som har 
legitimation som läkare eller tandläkare med adekvat 
specialistkompetens ska få utföra estetiska kirurgiska 
ingrepp. Vidare föreslås att estetiska kirurgiska ingrepp 
och estetiska injektionsbehandlingar ska omfattas av 
försäkringsreglerna i patientskadelagen (1996:799).
Läs mer: 
Lagrådsremiss – Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar
Ikraftträdande: Den nya lagen föreslås träda i kraft den 
1 juli 2021.

MOLNTJÄNSTER OCH 
INFORMATIONSSÄKERHET

Finansinspektionen tillämpar 
Eiopas riktlinjer om avtal med 
molntjänstleverantörer
Eiopa publicerade den 6 februari riktlinjer om 
uppdragsavtal med molntjänstleverantörer. 
Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och 
transparens för marknadens aktörer så att eventuellt 
regelarbitrage undviks samt att främja konvergens 

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/fi-kommer-tillampa-eu-riktlinjer-om-uppdragsavtal-med-molntjanstleverantorer/
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/fi-kommer-tillampa-eu-riktlinjer-om-uppdragsavtal-med-molntjanstleverantorer/
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-outsourcing-cloud-service-providers
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-digital-operativ-motstandskraft-i_H806FPM16
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-digital-operativ-motstandskraft-i_H806FPM16
https://www.regeringen.se/4a93bc/contentassets/b01760ec13b04d1abaed73e7d0a97d32/skadestandets-omfattning-vid-finansiell-radgivning.pdf
https://www.regeringen.se/4a93bc/contentassets/b01760ec13b04d1abaed73e7d0a97d32/skadestandets-omfattning-vid-finansiell-radgivning.pdf
https://www.regeringen.se/4a928d/contentassets/a6515e7ed3da404397f178f3d0944c4e/lag-om-estetiska-kirurgiska-ingepp-och-estetiska-injektionsbehandlingar.pdf
https://www.regeringen.se/4a928d/contentassets/a6515e7ed3da404397f178f3d0944c4e/lag-om-estetiska-kirurgiska-ingepp-och-estetiska-injektionsbehandlingar.pdf
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och i kommissionens delegerade förordning (EU) 
2019/356. Syftet med riktlinjerna är att (i) tillhandahålla 
förtydligande och transparens för marknadsaktörerna 
gällande minsta förväntade information om 
cybersäkerhetsfunktioner, dvs säkerhetsbaslinjen, (ii) 
undvika potentiellt regleringsarbitrage, och (iii) främja 
övervakningskonvergens avseende förväntningar och 
processer som är tillämpliga i samband med IKT-
säkerhet och styrning.
Läs mer: 
Eiopa´s Guidelines on information and communication 
technology security and governance

PENNINGTVÄTT

FI följer riktlinjer om kollegier för 
bekämpning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism 
Finansinspektionen har meddelat den Europeiska 
bankmyndigheten, EBA, att inspektionen följer de 
europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma 
riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Riktlinjerna som 
är baserade på artiklarna 50a, 57a och 57b i EU:s 
direktiv 2015/849 ger närmare upplysningar om hur 
Finansinspektionen ska samarbeta med utländska 
tillsynsmyndigheter i syfte att motverka penningtvätt 
och finansiering av terrorism i gränsöverskridande 
institut. Finansinspektionens uppfattning är att 
riktlinjer från EBA som riktar sig till behöriga 
myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att 
jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 
1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att 
behöriga myndigheter direkt på grund av förordningen 
ska följa dessa riktlinjer. Då förordningen har direkt 
verkan kommer Finansinspektionen inte att utfärda 
några egna allmänna råd. Om Finansinspektionen 
bedömer det behövligt kan riktlinjerna komma att 
omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 
Läs mer: 
FI följer riktlinjer om kollegier för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism
Riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism

PRAXIS
Fråga om gränsdragning 
mellan omfattningsvillkor och 
säkerhetsföreskrift ska prövas av Högsta 
domstolen
Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd 
i ett mål där Konsumentombudsmannen stämt 
AmTrust med utgångspunkt att man ansåg bolagets 
försäkringsvillkor för mobiltelefoner och surfplattor 
strida mot försäkringsavtalslagen (2005:104). Den fråga 
som Högsta domstolen kommer att ta upp till prövning 
gäller dels gränsdragningen mellan omfattningsvillkor 
och säkerhetsföreskrifter enligt försäkringsavtalslagen 
och dels när ett försäkringsvillkor kan anses 
oskäligt enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden. Högsta domstolen har även 
fattat beslut om att Svensk Försäkring ska inkomma 
med yttrande i målet. Högsta domstolen meddelade 
prövningstillstånd i ärendet den 2 april.
Läs mer: 
Målnummer: T 497-20

Dom om brandskadad husbil ska prövas 
av Högsta domstolen 
Folksam Sak vägrade att betala ut ersättning för en 
brandskadad husbil med anledning av att ägaren hade 
lämnat oriktiga uppgifter om de skador som fanns på 
husbilen innan branden. Tingsrätten ansåg att ägaren, 
genom att ha lämnat oriktiga uppgifter, förverkat sin rätt 
till försäkringsersättning. Hovrätten ansåg att det fanns 
förutsättningar att sätta ned försäkringsersättningen 
till följd av de oriktigt lämnade uppgifterna. Hovrätten 
ansåg det emellertid skäligt att endast sätta ned 
försäkringsersättningen till hälften av husbilens värde. 
Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd i ärendet 
den 29 juni.
Läs mer: 
Målnummer: T 898-20

ARN underkänner försäkringsvillkor 
som diskriminerar gravida
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har den 10 
augusti fattat beslut i ett ärende där en försäkringstagare 
nekats ersättning ur en reseförsäkring vid avbokning 
av resa eftersom anledningen till avbokning hade 

https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-information-and-communication-technology-security-and-governance
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-information-and-communication-technology-security-and-governance
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/fi-foljer-riktlinjer-om-kollegier-for-bekampning-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/fi-foljer-riktlinjer-om-kollegier-for-bekampning-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2018/EBA-CP-2018-11-08%20CP%20on%20ESAs%20on%20guidelines%20on%20cooperation%20and%20information%20exchange/Final%20guidelines/Translations/Supervisory%20Cooperation%20GLs_%20final%20report%20to%20AMLC_COR_SV.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2018/EBA-CP-2018-11-08%20CP%20on%20ESAs%20on%20guidelines%20on%20cooperation%20and%20information%20exchange/Final%20guidelines/Translations/Supervisory%20Cooperation%20GLs_%20final%20report%20to%20AMLC_COR_SV.pdf
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2020/60757/
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2020/77797/
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samband med försäkringstagarens graviditet. Enligt 
det aktuella försäkringsvillkoret skulle en avbokning 
av en resa i samband med graviditet eller förlossning 
inte ge rätt till ersättning. ARN gjorde bedömningen 
att försäkringsvillkoret var direkt diskriminerande mot 
kvinnor, eftersom män inte kan bli gravida. ARN ansåg 
därför att undantaget från rätt till ersättning i samband 
med graviditet eller förlossning skulle vara utan verkan.
Läs mer: 
Referat: 2019-04475

Fråga om omprövning av 
försäkringsersättning för inkomstförlust 
har prövats av Högsta domstolen 
Halmstads tingsrätt har i ett mål gällande omprövning av 
försäkringsersättning, till Högsta domstolen hänskjutit 
fråga om den försäkrades fordran på ersättning för 
inkomstförlust preskriberas i sin helhet vid en och 
samma tidpunkt (tio år från den tidpunkt då rätten 
till omprövning uppstod) eller om fordringsrätten 
preskriberas succesivt tio år efter att inkomstförlusten 
faktiskt uppstod. Fråga var även om flera väsentliga 
förändringar av förhållanden som legat till grund för 
ersättning, och som medför rätt till omprövning, kan 
uppstå inom ramen för en och samma inkomstutveckling. 
Högsta domstolen har nu givit svar på de två frågorna 
från tingsrätten i ärendet. Domstolen förklarade att den 
fordran på ytterligare ersättning som den försäkrade 
kan ha vid en omprövning preskriberas i sin helhet tio 
år från det att den för fordringen väsentliga förändringen 
uppkom. Vidare förklarade domstolen att den försäkrade 
kan ha rätt till flera omprövningar om det inträffar nya 

väsentliga förändringar under åren. Med åren kan det 
uppstå nya väsentliga förändringar i de ekonomiska 
förhållandena, till exempel en fortsatt löneutveckling, 
och varje sådan kan motivera en ny omprövning av den 
ersättning för inkomstförlust som har bestämts.
Läs mer: 
Målnummer: Ö 5362-19

REDOVISNING
FI ändrar föreskrifterna om 
årsredovisning i försäkringsföretag och 
tjänstepensionsföretag
Finansinspektionen har beslutat att ändra 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och 
tjänstepensionsföretag. Ändringen innebär att kravet på 
att alla företag som upprättar koncernredovisning ska 
tillämpa internationella redovisningsstandarder tas bort 
för onoterade företag. Inspektionen anpassar på så vis 
föreskrifterna till de koncernredovisningsbestämmelser 
för onoterade företag som gäller enligt lagen (1995:1560) 
om årsredovisning i försäkringsföretag.
Läs mer: 
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i 
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
Ikraftträdande: Ändringarna träder i kraft 
den 1 december 2020 och ska tillämpas på 
koncernredovisningar som upprättas för det 
räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020.

https://www.arn.se/globalassets/extern/pdfer/referat-2020/referat--2019-04475.pdf
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2020/83764/
https://fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2019/201923/202024/
https://fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2019/201923/202024/
https://fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2019/201923/202024/
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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 syftet med ändringarna är att minska 
kostnaderna för tillämpningen av IFRS 17 genom att 
införa vissa förenklingar av kraven i standarden samt 
att göra det enklare för företag att förklara resultat vid 
tillämpning av standarden. Syftet med ändringarna är 
även att förenkla övergången för företagen till att börja 
tillämpa standarden. Detta görs 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: 
IASB issues amendments to IFRS 17 Insurance Contracts to 
help companies with implementation
Ikraftträdande: Standarden börjar tillämpas från och 
med 1 januari 2023.

SANKTIONSBESLUT FRÅN 
FINANSINSPEKTIONEN
Skandia Liv får varning och 
sanktionsavgift 
Finansinspektionen har undersökt om 
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia Liv) 
under perioden från och med fjärde kvartalet 2016 till och 
med tredje kvartalet 2019 har följt reglerna för beräkning 
av försäkringstekniska avsättningar, för beräkning av 
solvenskapitalkravet för annullationsrisk och för att 
upprätta försäkringstekniskt beskattningsunderlag. 
Av Finansinspektionens beslut framgår att bolaget 
har överträtt reglerna och att inspektionen anser att 
överträdelserna är allvarliga. Skandia Liv fick därför en 
varning och ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner 
kronor.
Läs mer: 
FI Dnr 18-16720
Sanktionsdatum: 21 april 2020.

Exceed Capital Sverige AB:s tillstånd 
återkallas 
Finansinspektionen har den 2 juni beslutat att återkalla 
Exceed Capital Sverige AB:s (Exceed) samtliga 

tillstånd att driva värdepappersrörelse och tillstånd för 
sidotjänster, tillstånd att driva försäkringsdistribution 
och tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar. 
Finansinspektionen har bland annat undersökt om 
Exceed har åtgärdat bristerna som i november 2017 
ledde till att bolaget fick en varning och sanktionsavgift. 
Utredningen visade att Exceed inte åtgärdat bristerna 
samt att Exceed brustit i sin omsorgsplikt mot kunder 
i flera olika avseenden. Finansinspektionen bedömde 
att merparten av bristerna beror på att verksamheten 
genomsyras av otillräcklig intern styrning och kontroll. 
Bolaget har därtill försvårat inspektionens arbete under 
utredningens gång. Beslutet gällde med omedelbar verkan 
och Finansinspektionen beslutade att rörelsen skulle vara 
avvecklad senast den 2 september 2020.
Läs mer: 
FI Dnr 19-10203
Sanktionsdatum: 2 juni 2020.

SEB fick sanktionsavgift för brister i 
arbetet mot penningtvätt i Baltikum 
Finansinspektionens undersökning av SEB, som sträckte 
sig från och med 2015 till och med första kvartalet av 2019, 
visade att banken har misslyckats med att identifiera 
risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten på 
ett tillräckligt bra sätt. Undersökningen visade även att 
banken har haft brister i sin styrning och kontroll av de 
baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. SEB 
har därför fått en anmärkning och en sanktionsavgift på 
en miljard kronor för de allvarliga bristerna i arbetet att 
motverka penningtvätt.
Läs mer: 
SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift
Sanktionsdatum: 25 juni 2020.

SKATT
Sanering är inte en momsundantagen 
försäkringstjänst enligt 
Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked uttalat 
att tillhandahållandet av vissa saneringstjänster mot 
ersättning i form av en årspremie inte omfattas av 
undantagen från skatteplikt för försäkringstjänster. 
I det aktuella fallet hade ett bolag åtagit sig att utföra 
vissa saneringstjänster åt ett försäkringsbolag på ett 
antal fastigheter vars ägare tecknat försäkring hos 
försäkringsbolaget. Åtagandet hade reglerats i ett separat 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/06/iasb-issues-amendments-to-ifrs-17-insurance-contracts/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/06/iasb-issues-amendments-to-ifrs-17-insurance-contracts/
https://www.fi.se/contentassets/2d66710ff1564b85a17d32a57a5f58e7/skandia-liv-beslut-21-april-2020.pdf
https://www.fi.se/contentassets/9cd31efea0184092ab269022656ecdbe/exceed-beslut-2-juni-2020-19-10203.pdf
https://www.fi.se/sv/publicerat/sanktioner/finansiella-foretag/2020/seb-far-anmarkning-och-en-miljard-kronor-i-sanktionsavgift/
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avtal med specifika villkor. Skatterättsnämnden ansåg 
att bolagets åtagande enligt återförsäkringsavtalet 
inte kunde anses utgöra en återförsäkringstjänst ur 
momshänseende. Tillhandahållandet framstod enligt 
Skatterättsnämnden istället som ett sorts abonnemang 
på skadesaneringstjänster för vilka ersättningen 
justerats årligen utifrån faktiska kostnader och inte 
ett återförsäkringsåtagande med övertagande av risk. 
Saneringstjänsten var därför inte momsundantagen 
enligt nämnden.
Läs mer: 
Skatterättsnämndens förhandsbesked 59-10/I

SOLVENS II
Eiopa introducerar regelbok kring 
Solvens II
Eiopa har den 31 juli introducerat en online-regelbok 
för Solvens II, ”Single Rulebook”. Enligt Eiopa är den 
största fördelen med regelboken att den möjliggör 
navigation över olika områden såsom direktiv, delegerade 
akter och genomförandeakter samt Eiopas riktlinjer, 
rekommendationer, yttranden och olika standarder 
för tillsyn. Det övergripande syftet med regelboken är 
att främja konsekvent tillämpning av regelverket och 
samtidigt stärka den interna europeiska marknaden.
Läs mer: 
Solvency II Single Rulebook

Översyn av Solvens II och IDD är centralt 
för EU-kommissionens handlingsplan
EU-kommissionen publicerade den 24 september en 
handlingsplan för arbetet med kapitalmarknadsunionen. 
Handlingsplanen innehåller åtgärder inom fjorton 
områden som är centrala för att stimulera den 
ekonomiska tillväxten inom EU. Översynen av Solvens 
II och IDD-regelverken är två av dessa åtgärder. Solvens 
II-översynen skulle ha blivit klar under 2020 men har till 
följd av pandemin blivit försenad. EU-kommissionen ska 
istället komma med nya förslag under det tredje kvartalet 
2021.
Läs mer: 
Kapitalmarknadsunionen: Kommissionen förstärker 
kapitalmarknadsunionen 
Svensk Försäkring - Ny handlingsplan för 
kapitalmarknadsunionen viktig

Genomförande av ändringar i Solvens II-
direktivet
I regeringens promemoria ”Genomförande av ändringar 
i Solvens II-direktivet med anledning av ESA-
översynen” lämnas förslag till lagstiftningsåtgärder 
för genomförande i svensk rätt av de ändringar som 
skett i Solvens II-direktivet genom ändringsdirektivet 
som antogs i december 2019. I promemorian ges även 
förslag till lagändringar med anledning av ändringar i 
Eiopa-förordningen som också antogs i december 2019. 
Ändringarna i de nämnda EU-rättsakterna utgör ett 
led i översynen av det europeiska systemet för finansiell 
tillsyn (ESA-översynen). Förslagen i promemorian 
syftar till att stärka informationsutbytet och samarbetet 
inom försäkringsområdet mellan Finansinspektionen, 
andra nationella tillsynsmyndigheter inom EES och 
Eiopa. Bland annat föreslås Finansinspektionen få 
möjlighet att inrätta en samarbetsplattform med berörda 
tillsynsmyndigheter när ett försäkringsföretag driver 
verksamhet i mer än ett land inom EES.
Läs mer: 
Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet med 
anledning av ESA-översynen
Promemoria – Genomförande av ändringar i Solvens II-
direktivet med anledning av ESA-översynen
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 30 juni 2021.

TILLSYN
Rapport om tillsyn av och regler om 
produkttillsyn och produktstyrning 
Eiopa publicerade den 8 oktober en rapport som 
beskriver tillsynen av reglerna om produkttillsyn 
och produktstyrning. Rapporten kan därför ge 
försäkringsföretag och försäkringsförmedlare stöd vid 
genomförandet av dessa regler.
Läs mer: 
Eiopa-rapport om tillsyn av och regler och produkttillsyn 
och produktstyrning
Eiopas´s approach to the supervision of product oversight and 
governance

FI-tillsyn: Distribution av livförsäkringar 
Finansinspektionen publicerade den 22 oktober 
tillsynsrapport nr 20 med erinringar om 
försäkringsföretagens ansvar för sin distribution. I 

https://skatterattsnamnden.se/publiceradeforhandsbesked/2020/skatteplikt.5.117317be1721ad8fecf259.html
https://www.eiopa.europa.eu/rulebook_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_1677
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_1677
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2020/ny-handlingsplan-for-kapitalmarknadsunionen-viktig/
https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2020/ny-handlingsplan-for-kapitalmarknadsunionen-viktig/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/10/genomforande-av-andringar-i-solvens-ii-direktivet-med-anledning-av-esa-oversynen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/10/genomforande-av-andringar-i-solvens-ii-direktivet-med-anledning-av-esa-oversynen/
https://www.regeringen.se/4a81d5/contentassets/245d53d24b1644409d23f5188bbdbbc6/genomforande-av-andringar-i-solvens-ii-direktivet-med-anledning-av-esa-oversynen.pdf
https://www.regeringen.se/4a81d5/contentassets/245d53d24b1644409d23f5188bbdbbc6/genomforande-av-andringar-i-solvens-ii-direktivet-med-anledning-av-esa-oversynen.pdf
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/eiopa-rapport-om-tillsyn-av-och-regler-om-produkttillsyn-och-produktstyrning/
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/eiopa-rapport-om-tillsyn-av-och-regler-om-produkttillsyn-och-produktstyrning/
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-approach-supervision-product-oversight-and-governance_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-approach-supervision-product-oversight-and-governance_en
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rapporten uppmanar Finansinspektionen företagen att 
särskilt överväga valet av distributionskanaler och riktar 
kritik mot branschen och påpekar att det är viktigt att 
försäkringsföretagen tar sitt ansvar och väljer lämpliga 
distributionskanaler för den målmarknad de definierat för 
sina produkter samt följer upp att försäkringsprodukterna 
distribueras till rätt målgrupp.
Läs mer: 
Finansinspektionen publicerar ny tillsynsrapport
FI tillsyn Nr 20 – Distribution av livförsäkringar

TJÄNSTEPENSION
En översyn av regleringen för 
tjänstepensionsföretag 
Riksdagen lämnade dem 13 november 2019 fyra 
tillkännagivanden till regeringen i samband med sin 
behandling av regeringens proposition till ny reglering 
för tjänstepensionsföretag. Tillkännagivandena 
avsåg solvens- inklusive kapitalkrav, information, 
egenföretagares försäkringar och regleringen för 
försäkringsklassen tilläggsförsäkringar. Den 29 april 
2020 publicerade Finansdepartementet en promemoria 
med de lagförslag som departementet anser behövs för att 
uppfylla tillkännagivandena. 

Läs mer: 
En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
Promemoria – En översyn av regleringen för 
tjänstepensionsföretag
Ikraftträdande: Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 december 2020.

Eiopa föreslår regelverk för PEPP 
Eiopa har den 14 augusti lämnat förslag till Kommissionen 
på regelverk för Pan-European Personal Pension Product 
(PEPP). Av förslaget framgår att konsumenter ska få två 
standardiserade informationsdokument innan de startar 
sitt sparande i PEPP. Pensionsbolagen ska enligt förslaget 
till konsumenterna överlämna ett PEPP-faktablad och 
ett PEPP-pensionsbesked, enligt mallar som Eiopa har 
utvecklat, där bland annat risknivån i produkten och 
annan relevant information anges. Dokumenten syftar 
till att förenkla konsumentens beslutsfattande innan 
produktavtalen skrivs under. Vidare föreslår Eiopa att 
den årliga kostnaden för basprodukten PEPP ska vara 
begränsad till en procent av spararens sammanlagda 
kapital vid årsskiftet.
Läs mer: 
Eiopa finalises the regulation of the pan-European Personal 
Pension Product
Ikraftträdande:  Oklart

https://fi.se/sv/publicerat/rapporter/tillsynsrapporter/2020/fi-tillsyn-20-distribution-av-livforsakringar/
https://fi.se/contentassets/abd8db4b983b45529c5a4dfd4a76f024/fi-tillsyn-20-distribution-livforsakringar.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/04/en-oversyn-av-regleringen-for-tjanstepensionsforetag/
https://www.regeringen.se/4a60e1/contentassets/a7f037e5641a442bb93fa6f0ca8db95c/en-oversyn-av-regleringen-for-tjanstepensionsforetag-.pdf
https://www.regeringen.se/4a60e1/contentassets/a7f037e5641a442bb93fa6f0ca8db95c/en-oversyn-av-regleringen-for-tjanstepensionsforetag-.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-finalises-regulation-pan-european-personal-pension-product
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-finalises-regulation-pan-european-personal-pension-product
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Proposition om sekretess för statlig 
tjänstepensionsförmån 
Regeringen har i en proposition den 29 september 
föreslagit att sekretess ska gälla hos Statens 
tjänstepensionsverk och även i domstol för uppgifter 
i ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner som 
rör en enskilds personliga förhållanden. Sekretessen 
föreslås gälla om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men om uppgiften 
röjs. Sekretess för uppgifter om placeringar av 
tjänstepensionsmedel ska gälla om det inte står klart 
att uppgifterna kan lämnas utan att den enskilde 
lider men. Absolut sekretess ska gälla för uppgifter 
om återbetalningsskydd. Sekretess för uppgifter 
om återbetalningsskydd föreslås inte gälla när 
pensionsspararen har avlidit. I övrigt ska sekretessen 
gälla i högst 70 år. Vidare föreslås att sekretessen inte 
ska hindra att uppgifter lämnas till försäkringsgivare 
som behöver uppgifterna för att utforma en 
pensionsförsäkring.
Läs mer: 
Proposition - Sekretess för uppgifter om statliga 
tjänstepensionsförmåner
Ikraftträdande: De nya sekretessbestämmelserna 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

FI har beslutat om grupp- 
och distributionsregler för 
tjänstepensionsföretag 
Finansinspektionen har beslutat om ändrade föreskrifter 
och allmänna råd om tjänstepensionsföretag och om 
tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag. De 
nya reglerna innehåller bland annat bestämmelser om 
beräkning av gruppbaserad kapitalbas, gruppsolvenskrav, 
rapportering och företagsstyrning för grupper vilka 
syftar till att skapa en gruppreglering motsvarande den 
som gäller för grupper enligt försäkringsrörelselagen 
(2010:2043). Föreskrifterna innehåller även bestämmelser 
som reglerar vad tjänstepensionsföretag måste iaktta 
när de distribuerar försäkringar, regler som redan finns 
för försäkringsföretag. Det införs även ett förtydligande i 
föreskrifterna och allmänna råden om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag, vilket syftar till att 
det tydligt ska framgå att begreppet försäkringsföretag, 
i definitionen av begreppet institut med internationell 
anknytning, även omfattar tjänstepensionsföretag.
Läs mer: 
FFFS 2020:12 - Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om 
tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag
Beslutspromemoria – FFFS 2020:12
Ikraftträdande:Ändringarna trädde i kraft den 1 oktober 
2020.

https://www.regeringen.se/4a7fcc/contentassets/b33b4812d59f4ceb8f19317a09822950/sekretess-for-uppgifter-om-statliga-tjanstepensionsformaner-prop.-20202115.pdf
https://www.regeringen.se/4a7fcc/contentassets/b33b4812d59f4ceb8f19317a09822950/sekretess-for-uppgifter-om-statliga-tjanstepensionsformaner-prop.-20202115.pdf
https://www.fi.se/contentassets/b45de19838404474b83fb5c2db8813ed/fs2012.pdf
https://www.fi.se/contentassets/b45de19838404474b83fb5c2db8813ed/fs2012.pdf
https://www.fi.se/contentassets/b45de19838404474b83fb5c2db8813ed/fs2012.pdf
https://www.fi.se/globalassets/media/dokument/fffs-bilagor/2020/beslutspm-fs-2010-2011-2012.pdf
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såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende. Vid specifika juridiska frågor går det bra att kontakta någon av våra advokater.

Proposition om anpassade tillståndskrav 
för tjänstepensionskassor 
I proposition den 1 oktober lämnades förslag till 
en ny övergångsbestämmelse till lagen (2019:742) 
om tjänstepensionsföretag. Den föreslagna 
övergångsbestämmelsen skulle innebära en lättnad 
av kraven som ställs för att en tjänstepensionskassa 
ska få tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet 
som tjänstepensionsföretag. Enligt förslaget ska 
en tjänstepensionskassa få ges tillstånd även om 
kassan inte kan antas komma att uppfylla det 
riskkänsliga kapitalkrav som gäller enligt lagen om 
tjänstepensionsföretag. Övergångsbestämmelsen syftar 
till att förhindra att en tjänstepensionskassa nekas 

tillstånd att driva verksamhet på grund av tillfälligt 
bristande uppfyllelse av det riskkänsliga kapitalkravet 
orsakad av det rådande marknadsläget.
Läs mer: 
Proposition - Anpassade tillståndskrav för 
tjänstepensionskassor
Ikraftträdande: Övergångsbestämmelsen föreslås träda i 
kraft den 15 december 2020.

https://www.regeringen.se/4a754b/contentassets/5b04fc764f1b496bb4dd7334431aeaec/anpassade-tillstandskrav-for-tjanstepensionskassor-prop.-20202117.pdf
https://www.regeringen.se/4a754b/contentassets/5b04fc764f1b496bb4dd7334431aeaec/anpassade-tillstandskrav-for-tjanstepensionskassor-prop.-20202117.pdf

