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Finansinspektionens föreskrifter  
om information som gäller skadeförsäkring; 
 
beslutade den 17 mars 2011. 
 
Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelse-
förordningen (2011:257).  
 

Tillämpningsområde 

1 §  Dessa föreskrifter gäller för försäkringsföretag när de meddelar direkt skade-
försäkring med undantag för sådan sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelas 
som tillägg till livförsäkring.  
 
Föreskrifterna tillämpas på försäljning och annan marknadsföring i Sverige av för-
säkringar som avser risker belägna i Sverige.  
 
Ytterligare krav på information finns i marknadsföringslagen (2008:486), för-
säkringsavtalslagen (2005:104), FAL, samt distans- och hemförsäljningslagen 
(2005:59).  
 
2 §  Ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare, ska informera en 
försäkringstagare i enlighet med bestämmelserna i dessa föreskrifter. 
 
I de fall försäkringstagaren företräds av en försäkringsförmedlare får försäkrings-
företaget i stället lämna informationen till försäkringsförmedlaren. I sådana fall är 
det försäkringsförmedlarens skyldighet att informera försäkringstagaren. 
 

Information innan försäkringsavtalet tecknas 

3 §  Innan ett försäkringsavtal tecknas ska ett försäkringsföretag lämna information  
om följande: 
 
a) Om inte svensk lag gäller för avtalet ska tillämplig lag anges. Om parterna har 
frihet att välja lag, ska försäkringsföretagets förslag på lag anges. 
 
b) I samband med att försäkringsföretaget informerar om att det är möjligt att få en 
tvist om försäkringsersättning prövad enligt 2 kap. 7 § FAL, ska information även 
lämnas om att en eventuell rättsskyddsförsäkring hos ett annat försäkringsföretag i 
samma koncern kan komma att gälla också vid en tvist med försäkringsföretaget.  
 
c) Försäkringsföretagets namn ska anges och fullständig adress till huvudkontoret 
eller, i tillämpliga fall, till försäkringsföretagets sekundäretablering som meddelat 
                                                      
1 Jfr rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra 
författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt ändring av direktiv 
73/239/EEG och 88/357/EEG (EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1, Celex 392L0049). 
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försäkringen. Avser försäkringen trafikförsäkring som ett försäkringsföretag inom 
EES meddelar, ska namn och adress anges för dess representant för trafikförs-
äkringen i Sverige. 
 

Undantag 

Bestämmelserna i första stycket a och b gäller endast om försäkringstagaren är en 
fysisk person. 
 
Bestämmelserna i första stycket c gäller inte i fråga om verksamhet som avser 
sådana stora risker som anges i 3 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
 

Information i vissa handlingar 

4 §  All dokumentation som lämnas till en försäkringstagare ska innehålla den 
information som anges i 3 § första stycket c. 
 
För verksamhet som avser sådana stora risker som anges i 3 kap. 16 § försäkrings-
rörelselagen gäller att endast avtalet eller andra handlingar som ger försäkrings-
skydd samt försäkringsansökan, i den mån den är bindande för sökanden, ska 
innehålla information som avses i 3 § första stycket c. 
 
_______________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2011, då Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2007:9) om information som gäller skadeförsäkring ska upphöra att gälla. 
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