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Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som 
gäller försäkring och tjänstepension 

Sammanfattning 

Finansinspektionen genomför ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension. 
Ändringarna innebär huvudsakligen att informationskravet på de 
försäkringsföretag som tillhandahåller liv- eller tjänstepensionsförsäkring 
utökas i samband med erbjudanden om flytt av en försäkrings värde inom 
samma försäkringsföretag eller försäkringsgrupp, eller i samband med 
erbjudanden om väsentliga villkorsändringar. Syftet är att försäkringstagaren 
ska få information som underlättar de beslut som den kan behöva fatta i dessa 
situationer.  
 
Finansinspektionen anser att det finns ett behov av att särskilt reglera 
informationen i samband med sådana erbjudanden dels eftersom det i dessa 
situationer saknas ett konkurrensförhållande, dels eftersom företagen kan ha 
starka ekonomiska skäl för att förmå försäkringstagarna att acceptera det 
erbjudande som presenteras. Skyddet för försäkringstagarna är viktigt på grund 
av att det ofta rör sig om ett för den enskilde individen mycket betydelsefullt 
och långsiktigt sparande. Finansinspektionen föreskriver därför om ett 
grundläggande krav på att försäkringsföretaget ska tydliggöra för 
försäkringstagaren vilka skillnader som flytten av försäkringens värde 
respektive villkorsändringen innebär.  
 
De ändrade föreskrifterna gäller från och med den 1 juli 2013. 
 
Tjänstepensionskassor ska även fortsättningsvis, under en övergångsperiod, 
tillämpa Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2003:7) om information som 
gäller livförsäkring och tjänstepension och berörs därför inte av 
föreskriftsändringarna.  
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1 Utgångspunkter 

1.1 Målet med regleringen 

Finansinspektionen har i sin tillsyn sett att livförsäkringsföretag erbjuder 
försäkringstagare att flytta sin försäkrings värde till en annan försäkring eller 
förvaltningsform. Det gäller vanligtvis erbjudanden om att flytta värdet från en 
försäkring med garantier till en försäkring utan eller med lägre garantier, 
antingen inom det företag där försäkringen finns eller till ett företag inom 
samma försäkringsgrupp. Det förekommer även erbjudanden till 
försäkringstagare om att genomföra väsentliga ändringar av försäkrings-
villkoren, exempelvis lägre garantier i kombination med mer riskfyllda 
placeringar.  
 
I rådande låga marknadsränteläge är de höga garantier som tidigare utfästs ett 
problem i vissa livförsäkringsföretag. Det finns därför en risk för att företagen 
presenterar information utifrån sitt intresse av att minska garanterade 
åtaganden som är kostsamma för dem. Liv- och pensionsförsäkringar är till sin 
natur komplicerade, bland annat på grund av dess långa löptider vilket kräver 
en lång tidshorisont för bedömning. Försäkringstagare hamnar därför ofta i ett 
informationsunderläge i förhållande till försäkringsföretaget och kan få det 
svårt att fatta väl underbyggda beslut när de får ovan beskrivna erbjudanden.   
 
Målet med ändringarna är därför att säkerställa att försäkringstagare får tydlig 
och relevant information som underlättar beslut som de kan behöva fatta i 
samband med erbjudanden om flytt av en försäkrings värde eller väsentliga 
villkorsändringar.  

1.2 Nuvarande och kommande regelverk 

Nuvarande regler om information som gäller försäkring och tjänstepension 
finns i 4 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 8 kap. 1 a och 1 b §§ 
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts 
verksamhet i Sverige samt 10 d § lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. Efter bemyndigande har Finansinspektionen utfärdat 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om 
försäkring och tjänstepension.1    
 
Solvens 2-direktivet2 innehåller bland annat utvidgade regler om information 
jämfört med nuvarande regelverk, vilket innebär att ändringar kommer att 
behöva göras i försäkringsrörelsereglerna. Finansinspektionen kommer vid 
genomförandet av direktivet att göra en större översyn av föreskrifterna och då 
även att ta hand om de synpunkter som remissinstanser har lämnat vid tidigare 
ändringar av de nu aktuella föreskrifterna som ännu inte har behandlats.3 

                                                 
1 För tjänstepensionskassor gäller dock de äldre föreskrifterna FFFS 2003:7, se avsnitt 2.1.  
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om 
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet. 
3 Se t.ex. remissvar från Svensk Försäkring i ärende FI Dnr 10-2144 avseende FFFS 2012:2.  
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Finansinspektionen bedömer dock att det ur konsumentskyddssynpunkt finns 
ett behov av att genomföra de aktuella ändringarna redan nu och inte avvakta 
genomförandet av Solvens 2. 
  
Inom EU bereds även ett förslag från Europeiska kommissionen till en 
förordning om paketerade investeringsprodukter, den så kallade Prips-
förordningen.4 Kommissionens förslag innehåller krav på information som ska 
lämnas till konsumenter som erbjuds eller överväger investeringar i paketerade 
finansiella produkter, såsom fonder och fondförsäkringar samt eventuellt även 
traditionella livförsäkringar. EU-gemensamma regler om faktablad på 
försäkringsområdet kan således komma att införas, liknande de regler om 
faktablad som gäller för investeringsfonder.5 Kommissionens förslag berör 
dock inte den särskilda typ av erbjudande om flytt eller villkorsändring som nu 
genomförs och Finansinspektionen har därför inte tagit hänsyn till detta i 
föreskriftsarbetet.  

1.3 Regleringsalternativ 

När det gäller reglering som, liksom här, inte är ett led i genomförandet av EU-
regler, finns det olika sätt att uppnå det önskade målet. Reglering av 
Finansinspektionen genom föreskrifter eller allmänna råd är ett sätt, initiativ 
från branschen till självreglering genom rekommendationer eller 
överenskommelser skulle kunna vara ett annat.  
 
Reglering i form av föreskrifter innebär att reglerna blir tvingande för 
företagen. Allmänna råd utgör en rekommendation för hur företagen kan agera 
för att följa bestämmelserna i överordnade regler. Om ett företag avviker från 
ett allmänt råd måste det kunna förklara hur det ändå genom sitt agerande följt 
de överordnade reglerna.  

1.4 Rättsliga förutsättningar 

De grundläggande kraven på försäkringsföretags information till 
försäkringstagare, andra ersättningsberättigade och de som erbjuds att teckna 
en försäkring finns i den så kallade genomlysningsprincipen i 4 kap. 2 § 
försäkringsrörelselagen. Liknande bestämmelser finns i 8 kap. 1 a § lagen om 
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige 
och 10 d § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.  
 
Genom 4 kap. 18 § 2 försäkringsrörelselagen, 8 kap. 1 a och 1 b §§ lagen om 
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige 
och 10 d § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. samt 7 kap. 2, 5 och 
6 §§ försäkringsrörelseförordningen (2011:257), har Finansinspektionen 
bemyndigats att meddela föreskrifter om vilken information som 

                                                 
4 Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter. 
5 Art. 27.1 och 30 i Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av 
lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag). 
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försäkringsföretag, utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut med 
verksamhet i Sverige samt pensionsstiftelser ska lämna till försäkringstagare 
m.fl.    

1.5 Ärendets beredning 

Förslaget till ändrade föreskrifter och allmänna råd remitterades den 27 mars 
2013. Synpunkter på förslaget kunde även framföras vid det remissmöte som 
ägde rum den 17 april 2013. Följande remissinstanser yttrade sig skriftligt över 
förslaget:  
 

 Finansförbundet 
 Konsumentverket 
 Pensionsmyndigheten 
 Regelrådet  
 Svensk Försäkring 
 Svenska försäkringsförmedlares förening 
 Sveriges Konsumenter 
 Sveriges Riksbank 

 
Samtliga remissinstanser tillstyrkte förslaget, men några efterfrågade bland 
annat vissa förtydliganden av föreskriftstexten.  
 
Finansinspektionen har efter remitteringen bearbetat föreskriftsförslaget och då 
tagit hänsyn till remissinstansernas synpunkter. De mest väsentliga 
synpunkterna bemöts i följande avsnitt. Föreskrifterna och de allmänna råden 
har även bearbetats redaktionellt efter remitteringen. 
 
2 Motivering och överväganden 

Finansinspektionen anser att det finns ett behov av att särskilt reglera vilken 
information som ska lämnas i samband med erbjudanden om flytt av en liv- 
eller pensionsförsäkrings värde inom samma försäkringsföretag, eller 
försäkringsgrupp och i samband med erbjudanden om väsentliga 
villkorsändringar. Detta beror dels på att det i dessa situationer saknas ett 
konkurrensförhållande, dels på att företagen kan ha starka ekonomiska skäl att 
förmå försäkringstagarna att acceptera det erbjudande som presenteras. Det 
finns därför en risk att företagen ensidigt kan presentera ledande information 
utifrån företagens intressen i första hand. 
 
Samma skäl gör sig gällande vid erbjudande om återköp och nyteckning av en 
försäkring. Därför har Finansinspektionen efter synpunkter från bland annat 
Svenska försäkringsförmedlares förening efter remitteringen förtydligat att 
föreskrifterna även omfattar erbjudanden i dessa situationer.   
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Ändringarna innebär i huvudsak att ett försäkringsföretag i de situationer som 
anges ovan, ska lämna information till försäkringstagaren6 som tydliggör 
skillnaden mellan den befintliga och den erbjudna försäkringen eller de 
befintliga och de erbjudna villkoren. Informationen ska åtminstone innehålla en 
beskrivning av skillnader i avtalat försäkringsbelopp, andra försäkrings-
förmåner, avgifter och den finansiella risken för försäkringstagaren.  
 
Svensk Försäkring har framfört synpunkter på förslagets disposition i bilaga 2 
samt påtalat att det inte tydligt framgår när informationen ska lämnas. 
Finansinspektionen har tagit hänsyn till dessa synpunkter vid bearbetningen av 
förslaget efter remitteringen.  

2.1 Allmänna överväganden 

Liv- och pensionsförsäkringar kan ha ett antal skilda egenskaper, vilket i 
kombination med försäkringstagarnas individuella förutsättningar gör att 
informationsbehovet kan se olika ut i olika situationer. Finansinspektionen 
bedömer därför att regleringen bör vara av övergripande karaktär och lämnar i 
huvudsak till företagen att själva bestämma hur informationen bäst ska 
utformas i varje enskilt fall. Genom att inte i detalj reglera vilken information 
som ska lämnas eller hur den ska lämnas vill Finansinspektionen betona att de 
krav som nu föreslås inte är av kvantitativ art, utan det väsentliga är att 
försäkringsföretagen tar fram kvalitativ information som är anpassad för den 
enskilda situationen. Den information som lämnas måste dock uppfylla kravet 
på att göra det tydligt för försäkringstagaren vad flytten eller villkors-
ändringarna innebär. Mot denna bakgrund torde det inte vara tillräckligt att 
försäkringsföretaget endast i allmänna ordalag beskriver skillnader som avser 
till exempel den finansiella risken för försäkringstagaren, utan en mer 
detaljerad beskrivning är nödvändig. Detta kan exempelvis ske i form av 
illustrationer av den framtida utvecklingen av försäkringskapitalet. För det fall 
illustrationer används bör de baseras på rimliga och välgrundade antaganden. 
Försäkringsföretaget bör vidare informera försäkringstagaren på ett tydligt och 
lättbegripligt sätt om att en illustration bygger på teoretiska antaganden och 
inte utgör någon garanti för framtida utfall.  
 
Utöver de ändringar som redogörs för ovan kompletterar Finansinspektionen 
de allmänna råden om informationens form på så sätt att det anges att 
informationen bör lämnas i samlad form. Detta innebär inte att all tillgänglig 
information måste lämnas till försäkringstagaren i skriftlig form. Syftet är i 
stället att informationen ska presenteras för försäkringstagaren på ett sätt som 
underlättar hans eller hennes möjlighet att tillgodogöra sig informationen. 
Detta gäller med avseende på såväl distributionssätt som när i tiden 
informationen lämnas. I anledning av synpunkter från Svensk Försäkring har 
Finansinspektionen efter remitteringen tydliggjort att det endast är sådan 
information som ska ligga till grund för beslut som den som erbjuds att teckna 

                                                 
6 Med en försäkringstagare avses i detta samanhang även en anställd för vilken arbetsgivaren 
tecknat en tjänstepensionsförsäkring. 
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en försäkring eller försäkringstagaren kan behöva fatta som bör lämnas i 
samlad form. 

2.2 Tillämpningsområde 

Flera av remissinstanserna, däribland Svensk Försäkring, anser att det bör 
förtydligas vad som avses med ett erbjudande och vilka situationer som 
innefattas. För att ett erbjudande i detta sammanhang ska anses föreligga krävs 
till att börja med att det finns ett befintligt liv- eller tjänstepensionsförsäkrings-
avtal. Vidare är de ändrade reglerna inte avsedda att omfatta sådana ändringar 
som följer av förbehåll i avtalet, vilka snarare utgör en rättighet för 
försäkringstagaren som var känt vid avtalets tecknande. Ett exempel på en 
sådan ändring är att försäkringstagaren utnyttjar en rättighet enligt 
försäkringsavtalet att byta mellan olika förvaltningsformer. 
 
Svensk Försäkring har i sitt remissvar även påtalat att förslaget medför att det 
ställs krav på mer omfattande information i samband med erbjudanden om flytt 
inom en försäkringsgrupp än i samband med flytt mellan försäkringsföretag 
som inte ingår i samma grupp, trots att det handlar om samma behov av 
information för en försäkringstagare. Finansinspektionens ståndpunkt är att 
försäkringstagare även i dessa situationer ska få information som möjliggör för 
dem att fatta ett väl underbyggt beslut. Finansinspektionen bedömer dock att 
det finns svårigheter med att införa mer preciserade krav på grund av att det 
kan vara svårt för försäkringsföretag som inte ingår i samma försäkringsgrupp 
att presentera sådan jämförande information. Det kan emellertid finnas 
situationer som väsentligen påminner om de som nu regleras, exempelvis när 
två fristående försäkringsföretag avtalat om att gemensamt erbjuda 
försäkringstagare en flytt mellan företagen. I sådana situationer torde de regler 
som nu införs kunna fungera som ett stöd för försäkringsföretagen när de ska 
bedöma vilken information som bör lämnas i enlighet med 
genomlysningsprincipen enligt försäkringsrörelselagen. 
   
Konsumentverket har framhållit att det finns en risk för att det uppfattas som att 
Finansinspektionens föreskrifter reglerar hur marknadsföring av ett erbjudande 
ska utformas. Finansinspektionen vill därför betona att de ändrade 
föreskrifterna innebär ett krav på information som försäkringsföretaget ska 
lämna senast när det ger försäkringstagaren möjlighet att acceptera 
erbjudandet. Eventuell marknadsföring som föregår detta omfattas inte av de 
ändrade föreskrifterna, utan ska bedömas enligt marknadsföringslagen 
(2008:486) och andra tillämpliga författningar.  
 
Svensk Försäkring vill även se ett förtydligande av vad som avses med 
erbjudande om väsentliga villkorsändringar och hur dessa kan avgränsas från 
andra ändringar. Finansinspektionen framhåller att avgränsningen görs dels 
utifrån vad som innefattar ett erbjudande som beskrivs ovan, dels utifrån ett 
väsentlighetskriterium. Bedömningen av vad som är väsentligt ska göras med 
utgångspunkt i försäkringstagarens perspektiv. Ett erbjudande om väsentliga 
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ändringar kan exempelvis vara ett erbjudande om sänkt garanterat 
försäkringsbelopp.       
 
Svenska försäkringsförmedlares förening har framfört att det inte är tydligt om 
de nya informationsreglerna innebär att försäkringsföretagen åläggs en 
rådgivningsskyldighet, samt hur individualiserad informationen ska vara. De 
nya reglerna kräver att försäkringsföretaget ska lämna information till 
försäkringstagaren som gör det tydligt för honom eller henne vad flytten av 
försäkringens värde eller den väsentliga villkorsändringen innebär. Detta krav 
medför att informationen torde behöva individualiseras. Det innebär dock inte 
att regeln ska tolkas som att den föreskriver en rådgivningsskyldighet för 
försäkringsföretagen. En annan sak är att det i praktiken i dessa situationer ofta 
kan uppstå en rådgivningssituation.  
 
2.2.1 Vilka företag ska omfattas? 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om 
information som gäller försäkring och tjänstepension gäller för 
försäkringsföretag och utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige 
vilka meddelar direkt försäkring, vissa pensionsstiftelser7 och utländska 
tjänstepensionsinstitut8. 
 
Tjänstepensionskassor, som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande 
av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att driva verksamheten 
under en övergångsperiod, ska fortsätta att tillämpa Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2003:7) om information som gäller livförsäkring och 
tjänstepension.  
 
2.2.2 Definitioner 
Med flytt av en försäkrings värde avses enligt 1 kap. 6 § Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och 
tjänstepension, en överföring under vissa förutsättningar av försäkringskapital 
till en annan försäkring, från ett försäkringsföretag till ett annat eller från en 
förvaltningsform till en annan. Finansinspektionen ändrar definitionen något 
för att tydliggöra att inte endast flytt av en försäkrings värde som följer av 
villkor i försäkringsavtalet omfattas, utan även flytt som följer av en 
överenskommelse mellan försäkringsföretag och försäkringstagare. 

2.3 Övriga ändringar 

Nuvarande 2 kap. 1 § i föreskrifterna får beteckningen 2 kap. 2 §. Den nya 
2 kap. 1 § utformas som en upplysningsbestämmelse om bakomliggande 
lagregler under vilken alla bestämmelser om informationens form samlas i 
allmänna råd. Dessutom flyttas bestämmelsen i nuvarande 2 kap. 2 § till de 
allmänna råden. 
                                                 
7 Pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m. 
8 Utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 1 kap. 5 § 3 lagen (1998:293) om utländska 
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. 
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Lydelsen av bestämmelsen i 5 kap. 1 § ändras, dels för att tydliggöra att bilaga 
2 omfattar såväl livförsäkring som tjänstepensionsförsäkring, dels för att 
korrigera hänvisningarna i paragrafen.      
 
Finansinspektionen korrigerar slutligen ett skrivfel i avsnittet om beräkning av 
geometriskt medelvärde i bilaga 4. 
 
3 Förslagets konsekvenser 

3.1 Konsekvenser för samhället och konsumenterna 

Utökade krav på tydlig information och möjligheter till jämförelse bidrar till att 
ge konsumenterna bättre beslutsunderlag, vilket ökar deras möjligheter att fatta 
välgrundade beslut. Fördelarna med ett förbättrat konsumentskydd överväger 
enligt Finansinspektionen de nackdelar i form av ökade kostnader som de 
ändrade reglerna innebär för försäkringsföretagen. 

3.2 Konsekvenser för företagen 

3.2.1 Berörda företag 
Nuvarande föreskrifter berör drygt 200 försäkringsföretag, cirka 40 utländska 
företag, filialer och agenturer samt cirka 80 pensionsstiftelser. Huvuddelen av 
ändringarna berör endast de cirka 40 försäkringsföretag som tillhandahåller 
direkt liv- eller tjänstepensionsförsäkring. Ändringarna i de allmänna råden i 
2 kap. gäller dock för samtliga som omfattas av föreskrifterna.  
 
3.2.2 Kostnader för företagen 
Kraven är begränsade till erbjudanden om flytt av en försäkrings värde samt 
erbjudanden om väsentliga villkorsändringar. Det går inte att förutse hur 
många företag som kommer välja att lämna sådana erbjudanden men 
Finansinspektionens bedömning är att endast ett fåtal företag kommer att 
beröras.   
 
De berörda företagen kommer att behöva se över och ta fram nytt 
informationsmaterial vid erbjudanden om flytt och villkorsändring. 
Informationen ska åtminstone innehålla en beskrivning av skillnader i avtalat 
försäkringsbelopp, andra försäkringsförmåner, avgifter och den finansiella 
risken för försäkringstagaren.  
 
Regeländringarna innebär dock inte att de berörda företagen tvingas att ta fram 
informationen i tryckt form utan det är tillräckligt, liksom enligt 
försäkringsavtalslagen (2005:104), att informationen lämnas i läsbar och 
varaktig form som är tillgänglig för mottagaren, exempelvis i elektronisk form. 
Hur företagen väljer att lämna informationen kommer därför att ha en påverkan 
på den kostnad som ändringarna medför.  
 
Finansinspektionen bedömer att individuell information om försäkringstagaren 
i stor utsträckning redan är känd för företagen inför ett erbjudande. 
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Informationen behöver dock sammanställas och struktureras, vilket kommer att 
medföra ökade administrativa kostnader. Beskrivningen av den finansiella 
risken för försäkringstagaren kräver mer arbete om den individualiseras och 
något mindre om företaget kan använda likartad information för större 
kategorier av försäkringstagare, vilket är beroende av erbjudandets karaktär 
och omfattning. Finansinspektionen vill betona att informationen till 
försäkringstagaren dock måste uppfylla kraven på att tydliggöra skillnaden 
mellan den befintliga och den erbjudna försäkringen eller de befintliga och 
erbjudna villkoren.   
 
Finansinspektionen uppskattar att ett företags totala kostnad för att göra dessa 
ändringar är cirka 1–5 miljoner kronor för ett genomsnittligt erbjudande. 
Kostnaden bedöms vara initial i samband med att berörda företag behöver ta 
fram informationen inför ett erbjudande om flytt av en försäkrings värde eller 
erbjudande om väsentliga villkorsändringar. Beräkningen baseras på cirka 2–5 
månaders sammanlagd arbetstid för 2–4 personer utifrån en genomsnittlig 
timkostnad på 1 500 kronor, beroende på huruvida en intern respektive extern 
resurs används.9 I beräkningen beaktas endast administrativa kostnader då 
externa kostnader, exempelvis i form av utskick, bedöms vara beroende av hur 
företaget väljer att lämna informationen. Kostnaden är svårbedömd då den 
varierar beroende på ett erbjudandes omfattning samt hur många 
försäkringstagare som berörs.  
 
De ändringar som genomförs i de allmänna råden i 2 kap. är mindre omfattande 
och bedöms därför inte medföra några betydande administrativa eller 
finansiella kostnader jämfört med nuvarande lydelse. 
 
I det remitterade förslaget anges att de ändrade föreskrifterna ska träda i kraft 
den 1 juli 2013. Svensk Försäkring har anmärkt att en längre förberedelse-
period vore rimlig. Finansinspektionens uppskattar att flera 100 000 
försäkringar kan komma att omfattas av förslaget inom de närmsta två åren. 
Eftersom ett stort antal av dessa försäkringstagare kommer att beröras inom en 
snar framtid bedömer Finansinspektionen att det ur konsumentskyddsynpunkt 
finns ett behov av att genomföra ändringarna redan vid halvårsskiftet. 
Ikraftträdandet ska därför stå fast.   
 
3.2.3 Konsekvenser för små företag 
Merparten av de cirka 40 försäkringsföretag som tillhandahåller direkt liv- eller 
tjänstepensionsförsäkring är stora företag. De relativt mindre företagen, vilka 
också får anses vara stora försäkringsföretag, kommer i förekommande fall att 
drabbas hårdare av de föreslagna informationskraven eftersom en större andel 
av resurserna måste användas till administration. Syftet med ändringarna i 
samband med erbjudande om flytt av en försäkrings värde eller väsentliga 
villkorsändringar är emellertid att försäkringstagarna ska få samma typ av 
information oavsett vilket försäkringsföretag som erbjudandet kommer från 
varför kraven är desamma för samtliga företag som berörs. 
                                                 
9 Beräknat enligt 1 500 kr*8 veckor*2 personer=cirka 1 miljoner kr respektive 1 500 kr*20 
veckor*4 personer=cirka 5 miljoner kr.  
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3.3 Konsekvenser för Finansinspektionen 

De ändrade föreskrifterna och allmänna råden syftar till att stärka 
Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn av försäkringsföretagens 
information genom att reglerna är tydligt utformade. Behovet av utökade 
resurser för tillsyn är försumbart i detta fall.   


