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Rättelseblad till FFFS 2005:11 

På grund av ett förbiseende har det blivit ett skrivfel i 2 kap. 13 § första stycket 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäk-
ringsförmedling. Hänvisningen i första meningen ska rätteligen också avse 
12 §.  
 
Ett rättelseblad med den rätta lydelsen bifogas. 
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  FFFS 2005:11 

handledning hos en försäkringsförmedlare eller med likvärdiga arbetsupp-
gifter för ett försäkringsföretag. 
 

Komplettering av utbildning för den som är registrerad som 
försäkringsmäklare 

12 §  En fysisk person som är registrerad som försäkringsmäklare enligt lagen 
(1989:508) om försäkringsmäklare ska, för att få utöva försäkringsförmedling en-
ligt lagen om försäkringsförmedling, komplettera sin tidigare utbildning med kun-
skap om 
 

• Försäkringsförmedlarens roll och ansvar 
 

Lagen om försäkringsförmedling 
Förordningen om försäkringsförmedling 
Relevanta föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen 
Finansinspektionens roll och tillsyn 
God försäkringsförmedlingssed 
Etik och moral 
 

Kunskapstest 

13 §  Den som ska förmedla försäkringar eller fondandelar ska ha gjort ett test som 
visar att han eller hon har den kunskap som krävs enligt 2−10 och 12 §§. Testet ska 
ha tillhandahållits eller godkänts av någon med kunskap om de ämnesområden som 
testet avser och av någon med kunskap om hur test utformas enligt vedertagna 
metoder för testutveckling. Dessutom ska testet genomföras på ett säkert och 
tillförlitligt sätt som garanterar den testades kunskaper. 
 

Allmänna råd 

Testet bör vara utformat på ett sätt som säkerställer dess validitet, det vill 
säga att testet mäter det som det är avsett att mäta, och dess reliabilitet, det 
vill säga att testet är tillförligt och fritt från slumpens inverkan.   
 

Bevis 

14 §  Den som ska förmedla försäkringar eller fondandelar ska vid de kontroller 
som avses i 10 och 11 kap. samt vid Finansinspektionens tillsyn kunna förete bevis 
om testets innehåll och omfattning samt resultat. 
 

3 kap. Insikt och erfarenhet  

Vem som ska anses ingå i ledningen 

1 §  I ledningen för en juridisk person som förmedlar försäkringar ska det anses 
ingå när det gäller 
 

• aktiebolag: styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och 
vice verkställande direktör, 
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Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 7 av tidigare utgivna FFFS 2005:11. Rättelsen avser 2 kap. 
13 § första stycket. 
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