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Høring - forslag til ny forskrift om forsikringsformidling mv.   

 

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av 

Finanstilsynet med forslag til ny forskrift om forsikringsformidling og endringer i 

finansforetaksforskriften.  

 

Finansdepartementet la 3. september 2021 frem Prop. 233 LS (2020-2021) for Stortinget 

som gjennomfører deler av forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett. Saken er nå 

til behandling i finanskomiteen. Lovforslaget fra Finansdepartementet bygger i all 

hovedsak på Finanstilsynets høringsnotat 23. juni 2017 om gjennomføring av 

forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett, som også inneholdt utkast til utfyllende 

forskrifter. Dette høringsnotatet var på høring fra 6. mars 2018 til 6. juni 2018.  

 

Finanstilsynet har med utgangspunkt i høringsnotatet og det endelige lovforslaget, 

utarbeidet forslag til utfyllende forskrifter som kan fastsettes dersom Stortinget treffer 

vedtak i samsvar med Finansdepartementets forslag. Finanstilsynet foreslår blant annet 

en ny forskrift om forsikringsformidling som erstatter gjeldende forskrift 9. desember 

2005 nr. 1421 om forsikringsformidling. Finanstilsynet foreslår i tillegg nye 

forskriftsbestemmelser til finansforetaksloven. Enkelte av forskriftsbestemmelsene er 

en videreføring av gjeldende rett eller i hovedsak i samsvar med Finanstilsynets forslag 

til lov eller forskrifter i høringsnotatet fra 23. juni 2017.  

 

Vi gjør oppmerksom på at høringsnotatet blant annet omfatter et forslag om å 

gjennomføre kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 av 21. april 2021 om endring av 

delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til integrering av 
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bærekraftsfaktorer, -risiko og -preferanser i produkttilsyns- og produktstyringskravene 

til forsikringsforetak og forsikringsdistributører og i reglene om god forretningsskikk 

og investeringsrådgivning for forsikringsbaserte investeringsprodukter. 

Endringsforordningen er foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. Forordning (EU) 

2017/2358 gjelder produktstyring og foreslås i høringsnotatet gjennomført i forskrift til 

finansforetaksloven. Endringsforordningens endringer i disse reglene er omtalt i 

høringsnotatet punkt 7.2. Forordning (EU) 2017/2359 gjelder blant annet 

opplysningskrav og god forretningsskikk ved distribusjon av forsikringsbaserte 

investeringsprodukter og er i Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat 6. 

mars 2018 foreslått gjennomført i forskrift til forsikringsavtaleloven. Forordning (EU) 

2021/1257 fastsetter blant annet at det skal tas hensyn til bærekraftpreferanser ved 

egnethetsvurderingen og ved identifisering av interessekonflikter som kan medføre 

risiko for å skade kundens interesse. Endringsforordningen følger vedlagt i sin helhet. 

Finanstilsynet foreslår i punkt 7.2.3 at den gjennomføres ved endringer i de to 

inkorporasjonsbestemmelsene som gjennomfører forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 

2017/2359, det vil si i finansforetaksforskriften og i forskrift til forsikringsavtaleloven, 

når den inntas i EØS-avtalen. Forslaget om gjennomføring i forskrift til 

forsikringsavtaleloven fremmes i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 13. desember 2021.  

 

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger 

på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige 

høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte 

høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle 

underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Åvitsland  e.f. 

ekspedisjonssjef  

 

Jens Christian Werring-Westly 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Høringsinstanser 
   

Alle departementene    

Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO 

Aksjonærforeningen i Norge Postboks 1963 Vika 0125 OSLO 

Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass  0130 OSLO 

Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO 

Bankenes sikringsfond Postboks 1213 Vika 0110 Oslo 

Brønnøysundregistrene  8910 

BRØNNØYSUND 

Caritas Norge   

Changemaker   

Coop Norge SA Postboks 1173 Sentrum 0107 OSLO 

Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO 

Deloitte AS   

Den Norske Advokatforening Kr. Augusts gt 9 0164 OSLO 

Den Norske Aktuarforening Maridalsveien 91 0461 OSLO 

Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO 

Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO 

Econa Postboks 1869 Vika 0124 OSLO 

Eiendomsmeglerforetakenes Forening Postboks 1107 Sentrum  0104 OSLO 

Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO 

EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO 

Finans Norge Postboks 2473 Solli 0202 OSLO 

Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO 

Finansieringsselskapenes Forening Postboks 2330 Solli 0201 OSLO 

Finansmarkedsfondet 

Norges Forskningsråd 

Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 OSLO 

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO 

Folketrygdfondet Postboks 1845 Vika 0123 OSLO 

Forbrukertilsynet  Sandakerveien 138 0484 OSLO 

Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 

Forum for Utvikling og Miljø   

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Handelshøyskolen i Bodø Mørkvedtråkket 30 8026 BODØ 

Havtrygd Gjensidig Forsikring Bontelabo 2 5003 BERGEN 

Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 Solli 0230 OSLO 

Huseiernes Landsforbund Fred Olsens gt. 5 0152 OSLO 

Høgskolen i Sørøst-Norge 

(tidl. Telemark) 

Kjølnes Ring 56 3918 PORSGRUNN 

Høgskolen på vestlandet Postboks 133 6851 SOGNDAL 

Industri Energi   

Initiativ for etisk handel Hausmanns gate 19 0182 OSLO 
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Juridisk rådgivning for kvinner   

Knowledge Group AS Schweigardsgate 10 0185 OSLO 

Kommunalbanken Norge Postboks 1210 Vika 0110 OSLO 

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN 

KPMG AS Postboks 7000 Majorstuen  

KS Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gt. 11 0181 OSLO 

Likestillings- og diskrimineringsombudet Postboks 8048 Dep 0031 OSLO 

Lotteri- og stiftelsestilsynet Naustdalsvegen 5 6800 FØRDE 

Lloyd’s   

Nasdaq Oslo ASA Postboks 443 0213 Oslo 

Nordic Association of Electricity Traders 

(NAET) 

Postboks 373 1326 LYSAKER 

Nordic Trustee Postboks 1470 Vika 0116 OSLO 

Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO 

Norges Bitcoin- og Blockchainforening   

Norges Bondelag Schweigaards gt. 34 0191 OSLO 

Norges Eiendomsmeglerforbund Parkveien 55 0256 OSLO 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 

 

5035 BERGEN-

SANDVIKEN 

Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO 

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Postboks 1417 Vika 115 OSLO 

Norges Juristforbund Kristian Augusts gt. 9 0164 OSLO 

Norges Kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO 

Norges Rederiforbund Rådhusgaten 25 0158 OSLO 

Norges Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 OSLO 

Norges Skogeierforbund Stortingsgt. 30 0160 OSLO 

Norsk Bergindustri   

Norsk Crowdfunding Forening   

Norsk Hydro ASA Postboks 980 Skøyen 0240 Oslo 

Norsk Journalistlag   

Norsk Kapitalforvalterforening Postboks 1524 Vika 0117 OSLO 

Norsk Landbrukssamvirke Postboks 9347 Grønland 0135 OSLO 

Norsk olje og gass Postboks 8065 Postterminalen 4068 STAVANGER 

Norsk Presseforbund Storgaten 14 0184 OSLO 

Norsk Redaktørforbund   

Norsk Sjøoffisersforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO 

Norsk takst Postboks 1516 Vika 0117 Oslo 

Norsk Venturekapitalforening  Postboks 1730 Vika 0121 OSLO 

Norsk Øko-Forum Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO 

Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO 

Norske Finansanalytikeres Forening Postboks 1276 Vika 0111 OSLO 

Norske Forsikringsmegleres Forening Postboks 1644 Vika 0119 OSLO 

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening Postboks 1419 Vika 0115 OSLO 
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NOS Clearing ASA Postboks 246 Sentrum 0103 OSLO 

NTL-Skatt Youngs gt. 11 0181 OSLO 

Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO 

Oslo Børs Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO 

Oslosenteret   

Pensjonskasseforeningen Postboks 2417 Solli 0217 OSLO 

Personskadeforbundet LTN Hausmannsgate 19 0182 OSLO 

Plan Norge   

Publish What You Pay Norway   

Redd Barna Postboks 6902 0130 OSLO 

Regelrådet   

Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO 

Regnskap Norge  Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO 

Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 OSLO 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO 

Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO 

Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO 

Skatterevisorenes Forening Moloveien 20 8002 BODØ 

Småbedriftsforbundet Postboks 453 Sentrum 6401 MOLDE 

Sparebankforeningen i Norge Postboks 2521 Solli 0202 OSLO 

Statens Pensjonskasse Postboks 5364 Majorstuen 0304 OSLO 

Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO 

Stiftelsesforeningen   

Storebrand   

Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

(Sivilombudsmannen) 

Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO 

Støttekomiteen for Vest-Sahara   

The Nordic Association of Marine Insurers 

(Cefor) 

Hansteensgt. 2 0253 OSLO 

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO 

Universitetet i Agder Servicebox 422 4604 

KRISTIANSAND 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 6706 0130 OSLO 

Universitetet i Tromsø  9037 TROMSØ 

Verdipapirfondenes forening Postboks 2524 Solli 0202 OSLO 

Verdipapirforetakenes Forbund Postboks 1501 Vika 0117 Oslo 

Verdipapirsentralen Postboks 4 0051 OSLO 

Virke Inkasso Boks 2900 Solli 0230 OSLO 

Yara International ASA Postboks 343 Skøyen 0240 OSLO 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO 

ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO 

Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR 
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1 Innledning 

Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovvedtak for Stortinget i Prop. 233 LS (2020 – 
2021) som inneholder forslag til ny lov om forsikringsformidling og endringer i 
finansforetaksloven. En ny lov om forsikringsformidling vil erstatte lov 10. juni 2005 nr. 41 
om forsikringsformidling, som foreslås opphevet. Lovforslaget bygger i all hovedsak på 
Finanstilsynets høringsnotat av 23. juni 2017 om gjennomføringen av Europaparlaments- og 
rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon i norsk rett. Høringsnotatet, som var på 
høring fra 6. mars 2018 til 6. juni 2018, inneholder også utkast til utfyllende forskrifter.   
 
Finansdepartementet har i brev 23. september 2021 bedt om at Finanstilsynet med 
utgangspunkt i høringsutkastet utarbeider forslag til utfyllende forskrifter som kan fastsettes 
dersom Stortinget treffer vedtak i samsvar med Finansdepartementets forslag. Departementet 
ber herunder om at Finanstilsynet vurderer behov for justeringer i utkastet i lys av nevnte 
endringer og høringsmerknadene, samt vurderer gjennomføringen av nivå 2-regelverket til 
forsikringsdistribusjonsdirektivet. Departementet ber videre Finanstilsynet om å utarbeide et 
forslag til unntaksbestemmelse om adgangen for norske forsikringsagentforetak til å formidle 
forsikringer på vegne av forsikringsforetak med hovedsete utenfor EØS.  
 
Høringsnotatet her gjelder forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser med utgangspunkt i 
Prop. 233 LS (2020 – 2021) og Finanstilsynets høringsnotat av 23. juni 2017. Finanstilsynet 
har prioritert de forskriftene som anses nødvendige å ha på plass for at loven skal kunne tre i 
kraft fra 1. januar 2022. I høringsnotatet benyttes "ny forsikringsformidlingslov" om forslaget 
i Prop. 233 LS (2020 – 2021). 
  
Finanstilsynet foreslår en ny forskrift om forsikringsformidling som erstatter gjeldende 
forskrift av 9. desember 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling. Enkelte av bestemmelsene i 
gjeldende forskrift foreslås videreført. Dette gjelder bestemmelsene i kapittel 2 om forsikring 
og kapittel 5 om klageordning. Finanstilsynet foreslår i tillegg nye forskriftsbestemmelser til 
finansforetaksloven. Blant annet foreslås det å gjennomføre enkelte utfyllende regler (nivå 2-
regelverk) til forsikringsdistribusjonsdirektivet i forskrift til finansforetaksloven kapittel 16.  
 
Vedlagt høringsnotatet er Finanstilsynets forslag til ny forskrift om forsikringsformidling, 
samt forslag til nye bestemmelser i finansforetaksforskriften fastsatt med hjemmel i forslag til 
nye bestemmelser i finansforetaksloven kapittel 16.  
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2 Vilkår for å drive forsikringsformidling, 

søknad, tildeling mv. 

2.1 Bakgrunn 

Etter ny forsikringsformidlingslov § 3-3 skal forsikringsforetaket påse at foretaket som 
forsikringsforetaket eller forsikringsforetakets agenter har avtale om formidling av 
forsikringer med, oppfyller vilkårene for registrering som forsikringsagentforetak eller 
aksessorisk forsikringsagentforetak i lovens § 3-4. Dersom vilkårene er oppfylt, skal 
forsikringsforetaket gi en bekreftelse til foretaket. Foretak som ønsker registrering som 
forsikringsagentforetak eller aksessorisk forsikringsagentforetak, skal selv sende søknad om 
registrering til Finanstilsynet og legge ved bekreftelsen fra forsikringsforetaket som 
dokumentasjon for at vilkårene for registrering er oppfylt. Samme registreringsprosess vil 
gjelde uavhengig av om forsikringsforetaket som foretaket har agentavtale med, er norsk eller 
fra et annet EØS-land. 
 
Etter bestemmelsens fjerde ledd kan departementet gi nærmere regler om 
forsikringsforetakets bekreftelse, opphør av agentavtalen og oppbevaring av dokumentasjon.  
 
Kravene til registreringsprosess er endret i forslag til ny forsikringsformidlingslov 
sammenholdt med forslaget i Finanstilsynets høringsnotat. Opprinnelige forslag til forskrifter 
anses på denne bakgrunn ikke lenger relevante å omtale. Det har heller ikke kommet inn 
merknader fra høringsinstansene av betydning for utforming av forskriftsbestemmelsene. 
  

2.2 Finanstilsynets vurdering  

Ny forsikringsformidlingslov innebærer blant annet at norske forsikringsforetak ikke lenger 
skal føre egne agentregistre og at alle foretak som vil drive virksomhet som 
forsikringsagentforetak eller aksessorisk forsikringsagentforetak, heretter skal registreres i 
Finanstilsynets virksomhetsregister. Finanstilsynet forventer på denne bakgrunn å motta en 
stor økning i antall registreringssøknader sammenlignet med dagens situasjon. Det er derfor 
sentralt å innrette registreringsprosessen mest mulig effektivt, samtidig som hensynet til at 
registeret gir korrekt informasjon, ivaretas.  
 
Etter Finanstilsynets vurdering bør registreringen i stor grad kunne bygge på bekreftelsen fra 
forsikringsforetaket. Forsikringsforetak er ansvarlig for virksomheten som utøves av 
forsikringsagentforetak som det har avtale med. Forsikringsforetak skal ha retningslinjer og 
systemer som skal bidra til å sikre at forsikringsforetaket skal gjøre forsvarlige 
risikovurderinger av oppdragstaker før avtale om utkontraktering inngås, herunder at det ikke 
inngås agentavtaler uten at vilkårene for slik virksomhet er oppfylt. Før 
forsikringsagentforetak iverksetter forsikringsformidlingsvirksomheten, skal 
forsikringsforetaket også påse at styring og kontroll med de utkontrakterte oppgavene er 
integrert i foretakets system for styring og kontroll med virksomheten. Finanstilsynet legger 
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for øvrig til grunn at forsikringsforetakets plikt til å påse og gi en bekreftelse til underagenter, 
også gjelder for de tilfeller der forsikringsforetakets agent er et forsikringsforetak. 
 
For å sette Finanstilsynet bedre i stand til å vurdere at bekreftelsen gir den nødvendig 
sikkerhet for at forsikringsforetaket har vurdert at alle registreringsvilkårene er oppfylt, særlig 
at vilkårene er vurdert konkret opp mot den virksomheten forsikringsagentforetaket skal 
drive, foreslår Finanstilsynet nærmere regler om krav til bekreftelsens form og innhold. 
Finanstilsynet anser at det ikke er tilstrekkelig at foretaket kun bekrefter at vilkårene er 
oppfylt, men at det må gis noe mer informasjon om grunnlaget for bekreftelsen, særlig gjelder 
dette kravene til egnethet. 
 
Finanstilsynet foreslår at forskriften tydeliggjør at bekreftelsen skal gis skriftlig. Videre 
foreslår Finanstilsynet at forskriften åpner for at bekreftelsen skal gis på den måten 
Finanstilsynet bestemmer. Det vises til forskriftsforslaget § 1-1 første ledd. Forslaget er ment 
å ivareta tilsynsmessige behov for at forsikringsforetakene benytter standardiserte skjemaer 
for slike bekreftelser. Det vises i denne sammenheng til at kravet om å vurdere at vilkårene 
for registering er oppfylt og gi bekreftelse, gjelder generelt ved inngåelse av 
formidlingsavtaler som omtalt i forsikringsformidlingsloven § 3-3 først ledd, også i tilfeller 
der bekreftelsen ikke skal benyttes som vedlegg til en registreringssøknad etter 
bestemmelsens andre ledd.   
 
Finanstilsynet foreslår at bekreftelsen eksplisitt skal angi at vilkårene for registrering i 
forsikringsformidlingsloven § 3-4 første ledd bokstav a) til e) er oppfylt og dokumentert, jf. 
forskriftsforslaget § 1-1 andre ledd bokstav a).   
 
I tråd med forvaltningspraksis legger Finanstilsynet til grunn at politiattesten og øvrig 
dokumentasjon som inngår som del av grunnlaget for egnethetsvurderingen, jf. 
forsikringsformidlingsloven § 6-5 andre ledd, ikke er eldre enn tre måneder. Det vises til 
Finanstilsynets rundskriv 1/2020 Vurdering av egnethetskrav pkt. 3.4. Finanstilsynet foreslår 
at bekreftelsen skal angi når denne dokumentasjonen er datert, jf. forskriftsforslaget § 1-1 
andre ledd bokstav b).  
 
Selv om Finanstilsynet foreslår at forsikringsforetaket skal bekrefte at vilkårene for 
registrering i forsikringsformidlingsloven § 3-4 første ledd bokstav a) til e) er oppfylt, er det 
etter Finanstilsynets vurdering vesentlig at forsikringsforetaket angir personkretsen som 
oppfyller kravene til egnethet. Finanstilsynet foreslår at bekreftelsen skal inneholde navn på 
samtlige personer som oppfyller kravene til egnethet i forsikringsformidlingsloven kapittel 6, 
samt opplysning om vedkommendes rolle, jf. forskriftsforslaget § 1-1 andre ledd bokstav c). 
Med rolle menes forsikringsagent, daglig leder og/eller faktisk leder. Dette for å få oversikt 
over hvilke personer forsikringsforetaket anser egnet og som utøver 
forsikringsformidlingsoppgaver i foretaket. Videre foreslår Finanstilsynet at 
forsikringsforetaket skal gi opplysninger om hvordan forsikringsagentene oppfyller 
kvalifikasjonskravene i forsikringsformidlingsloven § 6-3 med forskrifter, eventuelt loven § 
6-4 andre ledd hvis agentvirksomheten er aksessorisk, jf. forskriftsforslaget § 1-1 tredje ledd. 
Finanstilsynet forventer en kort beskrivelse fra forsikringsforetaket om hvilket alternativ i 
forskriftsforslaget § 2-2 som anses oppfylt for hver enkelt ansatt.  
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Bekreftelsen bør inneholde informasjon om hvilke forsikringsprodukter agenten skal formidle 
på vegne av forsikringsforetaket. Dette vil gi et bedre grunnlag for å vurdere hva slags 
virksomhet styrets, daglig leders og agentenes faglige kvalifikasjoner er vurdert opp mot. 
Finanstilsynet viser til forskriftsforslaget § 1-1 andre ledd bokstav d) og e). 

Videre foreslår Finanstilsynet at bekreftelsen skal inneholde kontaktopplysninger om 
ansvarlig for vurdering av egnethetskrav i forsikringsforetaket, jf. forskriftsforslaget § 1-1 
fjerde ledd. Finanstilsynet legger til grunn at det i de fleste tilfeller vil være mest aktuelt å be 
om utfyllende informasjon fra foretaket som søker om registrering, men det kan ikke 
utelukkes at Finanstilsynet vil ha behov for å kontakte forsikringsforetaket. 

I forbindelse med registering av forsikringsagentforetak bør bekreftelsen fra 
forsikringsforetaket ikke være eldre enn tre måneder slik at det er nærhet i tid mellom 
forsikringsforetakets vurdering og søknadstidspunktet. Det foreslås derfor at det tas inn et 
krav i forskriften om at forsikringsforetakets bekreftelse ikke skal være eldre enn tre måneder 
når den mottas av Finanstilsynet, jf. forskriftsforslaget § 1-1 fjerde ledd.   

Finanstilsynet foreslår også en bestemmelse om oppbevaring av dokumentasjon, jf. 
forskriftsforslaget § 1-1 femte ledd. Forslaget innebærer at forsikringsforetaket skal 
oppbevare dokumentasjonen som ligger til grunn for bekreftelsen. Oppbevaringsplikten 
gjelder så lenge forsikringsformidlingsavtalen løper, og i minst 3 år etter opphør av denne.   
 
Videre foreslår Finanstilsynet regler om at forsikringsforetaket skal ha meldeplikt ved opphør 
av forsikringsformidlingsavtale med forsikringsagentforetak, jf. forskriftsforslaget § 1-2. 
 
Ved mottak av melding om opphør av avtale om forsikringsformidling skal 
forsikringsagentforetaket normalt slettes fra Finanstilsynets register. Hvis 
forsikringsagentforetaket har forsikringsformidlingsavtale med ett eller flere andre 
forsikringsforetak, vil det imidlertid i tråd med gjeldende rett bli lagt til grunn kontinuitet i 
registreringen, slik at det ikke er behov for sletting og ny registreringsprosess.  
Forsikringsforetakene er ansvarlig for utkontraktert virksomhet og skal gjennom systemet for 
styring og kontroll følge opp at forsikringsagentvirksomheten til enhver tid oppfyller 
vilkårene.  
 
I tilfeller der forsikringsagentforetaket har inngått avtale om formidling av forsikringer med 
flere forsikringsforetak, må hvert enkelt forsikringsforetak påse at vilkårene for registrering er 
oppfylt og gi en bekreftelse til agentforetaket. Finanstilsynet viser til at forsikringsforetak før 
det utkontrakterer oppgaver til en part, må påse at vilkårene for slik utkontraktering er til 
stede. Et forsikringsforetak kan ikke lene seg på at et annet forsikringsforetak har gjort de 
nødvendige kontroller av forsikringsagentenes egnethet, kravet til ansvarsforsikring mv. 
Kravet til faglige kvalifikasjoner vil variere avhengig av forsikringsprodukt og 
formidlingsoppgavene som skal utføres. Ved søknad om registrering må foretaket derfor 
vedlegge bekreftelser fra de forsikringsforetakene det har inngått avtaler med på 
søknadstidspunktet.  
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3 Kvalifikasjonskrav og vandelskrav 

(egnethetskrav) 

3.1 Faglige kvalifikasjonskrav  

4.1.1. Bakgrunn 

 
Ny forsikringsformidlingslov §§ 6-1, 6-2, 6-3 og 6-4 regulerer henholdsvis 

• kvalifikasjonskrav for ledelsen i forsikringsmeglingsforetak og 
forsikringsagentforetak, herunder styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og 
personer i den faktiske ledelsen (§ 6-1), 

• kvalifikasjonskrav for forsikringsmegler (§ 6-2),  
• kvalifikasjonskrav for forsikringsagent (§ 6-3) og  
• kvalifikasjonskrav for ledelsen og personer som er direkte beskjeftiget med 

forsikringsformidling i aksessoriske forsikringsagentforetak (§ 6-4).  
 
Etter §§ 6-1 tredje ledd, 6-2 tredje ledd og 6-3 tredje ledd kan departementet gi forskrifter 
som gjør unntak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i paragrafene, herunder fastsette 
krav til kunnskap og kompetanse og gi regler om etterutdanning. I lovutkastet § 6-4 tredje 
ledd, som gjelder aksessoriske forsikringsagentforetak, er forskriftshjemmelen begrenset til å 
gjøre unntak fra, avgrense eller utfylle bestemmelsene i paragrafen.  
 
Departementet foreslår at minstekrav til kunnskap og kompetanse, herunder erfaring og 
utdanning, fastsettes i forskrift. Departementet mener dette vil gi en hensiktsmessig og 
fleksibel regulering, som også gir større rom for evaluering, jf. proposisjonen avsnitt 6.5.3. 
Videre viser departementet til at det er oppstilt minimumskrav til kunnskap og kompetanse 
for forsikringsformidlere i vedlegg til direktivet. Disse kravene bør etter departementets syn 
også gjennomføres i forskrift.  
 
Forslaget til ny bestemmelse i finansforetaksloven § 16-12 regulerer krav til egnethet for 
ansatte i forsikringsforetak som er direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon. I 
bestemmelsens tredje ledd kan departementet gi forskrifter som gjør unntak fra, avgrenser 
eller utfyller bestemmelsene i paragrafen, herunder gi regler om hvem som omfattes av 
bestemmelsene, fastsette krav til kunnskap og kompetanse og gi regler om etterutdanning. I 
proposisjonen avsnitt 6.5.2 legger departementet opp til at nærmere avklaringer om 
definisjonen "ansatte" vil kunne gis med hjemmel i tredje ledd.  
 
Finanstilsynet foreslo i sitt forslag til ny forsikringsformidlingslov §§ 23 og 24 at gjeldende 
krav til kunnskap og kompetanse for forsikringsmeglere og forsikringsagenter i 
forsikringsformidlingsloven §§ 3-2 og 7-3, skulle videreføres i loven, men at kravene skulle 
formuleres som minstekrav. Finanstilsynet foreslo videre en forskriftsbestemmelse som listet 
opp hvilke generelle områder en forsikringsmegler og forsikringsagent minimum må 
godtgjøre kunnskap om i tråd med minstekravene som følger av vedlegg I til 
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forsikringsdistribusjonsdirektivet, jf. forslag i høringsnotatet til forsikringsformidlingsforskrift 
§ 5-1.     
 
Når det gjelder ansatte mv. i forsikringsforetak viste Finanstilsynet i høringsnotatet til at de 
faglige kvalifikasjonskravene som skal gjelde for ledere og formidlere i 
forsikringsformidlingsvirksomhet, vil gjelde tilsvarende for ansvarlige ledere og ansatte i 
forsikringsforetak. For forsikringsforetakene vil imidlertid kvalifikasjonskravene ikke være 
knyttet opp mot konsesjonskrav slik som for forsikringsformidlere, og det ble ikke ansett 
behov for å regulere det nærmere innholdet i kravet til nødvendig kunnskap og kompetanse 
for denne gruppen. 
 
Finans Norge ber i sin høringsuttalelse departementet om å foreta en gjennomgang av 
begrepsbruken knyttet til hvilke ansatte i foretakene som skal omfattes av de ulike kravene. 
Finans Norge viser til at begrepet «ansatte» i denne sammenhengen er et uklart begrep. Finans 
Norge kommenterer videre at "autorisert forsikringsagent" oppstilles som et alternativt 
kompetansekrav for agenter, men at Finans Norge ikke er kjent med at en slik autorisasjon 
tilbys under dagens utdanningstilbud. Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har 
ikke innvendinger til omfanget av kompetansekravene, men mener imidlertid at det er noe 
utydelig hvilke målgrupper som omfattes av de ulike kravene og at det må være en relativitet 
knyttet til produktspekter og funksjon, og ber departementet klargjøre dette. 
 
3.1.1 Finanstilsynets vurdering  

Ansatte mv. i forsikringsformidlingsforetak 
I forslag til ny forsikringsformidlingslov er det kun fastsatt et overordnet krav om at 
forsikringsmeglere og forsikringsagenter til enhver tid skal ha den kunnskap og kompetanse 
som er nødvendig for forsikringsformidlingsforetakets virksomhet. Nærmere regler om krav 
til kunnskap og kompetanse skal fastsettes i forskrift, jf. lovforslaget §§ 6-2 tredje ledd og 6-3 
tredje ledd.  
 
Finanstilsynet foreslår at de alternative kravene til kunnskap og kompetanse som ble foreslått 
i høringsnotatet av 2017, jf. lovforslagene §§ 23 og 24, fastsettes som minstekrav i utfyllende 
forskrifter med hjemmel i lovforslaget §§ 6-2 tredje ledd og 6-3 tredje ledd. Minstekravene 
har tilsvarende innhold som gjeldende forsikringsformidlingslov §§ 3-2 andre ledd og 7-3 
andre ledd, men med enkelte mindre språklige justeringer. Finanstilsynet foreslår å erstatte 
begrepet "autorisert forsikringsagent" med begrepet "autorisert forsikringsrådgiver", jf. 
høringsinnspillet fra Finans Norge. Finanstilsynet viser til forslag til 
forsikringsformidlingsforskrift §§ 2-1 og 2-2. 
 
Videre foreslår Finanstilsynet at opparbeidet praksis ikke må være avsluttet mer enn fem år 
før tiltredelse av stillingen, i tråd med Finanstilsynets tidligere forslag i høringsnotatet, jf. 
forskriftsforslagene §§ 2-1 andre ledd og 2-2 andre ledd. I gjeldende 
forsikringsformidlingslov §§ 3-2 andre ledd og 7-3 andre ledd er utgangspunktet for 
beregningen av opparbeidet praksis ulik for agent og megler. For meglere skal opparbeidet 
praksis ikke være avsluttet mer enn fem år før søknaden om tillatelse er fremsatt, mens for 
agenter skal opparbeidet praksis ikke være avsluttet mer enn fem år før registrering av 
forsikringsagentvirksomheten. Finanstilsynet mener regelen bør være lik for 
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forsikringsmeglere og forsikringsagenter, samt at tidspunktet for tiltredelsen av stillingen er et 
godt utgangspunkt for kravet om opparbeidet praksis de siste fem årene.  
 
Videre foreslår Finanstilsynet en bestemmelse om generelle krav til faglige kvalifikasjoner, 
tilsvarende Finanstilsynets tidligere forslag til § 5-1 i høringsnotatet fra 2017. Disse kravene 
gjennomfører minstekravene som følger av vedlegg I til forsikringsdistribusjonsdirektivet. Se 
forslag til forskriftsbestemmelse § 2-3.  
 
I henhold til ny forsikringsformidlingslov § 6-1 første ledd skal styremedlemmer, 
varamedlemmer, daglig leder og andre personer i den faktiske ledelsen av 
forsikringsformidlingsvirksomheten til enhver tid ha nødvendige kvalifikasjoner og 
nødvendig yrkeserfaring til å utøve stillingen eller vervet. Finanstilsynet ser foreløpig ikke 
behov for å gi forskrifter som gjør unntak fra, avgrenser eller utfyller denne bestemmelsen. 
For daglig og faktiske ledere i mindre forsikringsformidlingsforetak med få ansatte, legger 
Finanstilsynet til grunn i tråd med forvaltningspraksis, at daglig og faktisk leder normalt må 
vurderes etter kravene som gjelder for henholdsvis meglere og agenter, og at daglig leder 
normalt også vil være faktisk leder. Det vises til Finanstilsynets rundskriv 1/2020, Vurdering 
av egnethetskrav, avsnitt 2.4.   
 
Finanstilsynet har heller ikke funnet behov for å fastsette forskrifter om kompetansekrav for 
aksessoriske forsikringsagenter utover det som følger av loven. Finanstilsynet peker på at 
formidling som utøves i tillegg til annen yrkesmessig hovedvirksomhet normalt vil dekke 
enklere produkter, og videre vil banker og verdipapirforetak ikke lenger være aksessoriske 
forsikringsagenter. Finanstilsynet understreker at kravene til kunnskap og kompetanse uansett 
skal stå i forhold til forsikringsformidlingsoppgavene, der kompleksiteten i 
forsikringsproduktene og oppgavene vil være relevante i kvalifikasjonsvurderingen. 
Finanstilsynet fastholder i tråd med tidligere forslag å oppheve forskrift av 27. februar 2006 
nr. 252 om aksessorisk forsikringsagentvirksomhet.  
 
Ansatte i forsikringsforetak 
I tråd med Finanstilsynets vurdering i høringsnotatet av 2017, mener Finanstilsynet det ikke er 
nødvendig å regulere det nærmere innholdet i kravet til nødvendig kompetanse i forskrift til 
finansforetaksloven på nåværende tidspunkt. Finanstilsynet viser til at forsikringsforetakene 
gjennom medlemskap i Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har tilgang til et 
godt operativt verktøy på kompetanseområdet og som forsikringsforetakene i stor grad 
benytter for å sikre at ansatte utøver god rådgivning og kundebehandling. Videre er det 
Finanstilsynets oppfatning at mer spesialiserte forsikringsforetak har gode 
samarbeidsordninger på kompetanseområdet gjennom bransjeorganisasjoner som Cefor.    
 
Finanstilsynet har vurdert om det bør presiseres i forskrift hvilken personkrets i 
forsikringsforetakene som normalt vil være omfattet av begrepet "ansatte som er direkte 
beskjeftiget med forsikringsdistribusjon", jf. forslag til ny finansforetakslov § 16-12 tredje 
ledd. I proposisjonen punkt 6.5.2 s. 40 er det presisert at personer som bare utfører 
administrative oppgaver faller utenfor bestemmelsen. Det er videre klart at ansatte som er  
beskjeftiget med rådgivning og veiledning av kunder om forsikringsavtaler faller innenfor 
bestemmelsen. Når det gjelder den nærmere grensedragningen av personkretsen, er dette et 
EØS-rettslig spørsmål som vil kunne bli nærmere presisert over tid, og Finanstilsynet ser det 
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derfor ikke som hensiktsmessig å tolke bestemmelsen gjennom å fastsette nærmere forskrifter.  
Finanstilsynet er kjent med at det har vært diskusjoner med hensyn til om ansatte 
skadebehandlere er omfattet. Etter Finanstilsynets oppfatning kan sammenhengen i 
regelverket tale for at denne gruppen faller utenfor bestemmelsen. Det vises i denne 
forbindelse til at ervervsmessig virksomhet som ivaretar administrasjon av et 
forsikringsforetaks skadebehandling ikke regnes som forsikringsdistribusjon, jf. lovforslaget § 
1-3 tredje ledd bokstav c).  
 

3.2 Etterutdanning  

3.2.1 Bakgrunn 

I ny forsikringsformidlingslov kapittel 6 foreslås det krav om minst 15 timer årlig 
etterutdanning som er relevant for virksomheten, og som er godkjent av Finanstilsynet. 
Etterutdanningen skal dokumenteres. Kravet til etterutdanning omfatter daglig leder og andre 
personer i den faktiske ledelsen av forsikringsformidlingsvirksomheten samt 
forsikringsmegler og forsikringsagent. Ny finansforetakslov § 16-12 første ledd bokstav c, jf. 
andre ledd regulerer krav til etterutdanning og dokumentasjon av etterutdanning for ansatte 
som er direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon i forsikringsforetak. Det er ikke krav 
om etterutdanning for ansatte eller ledelsen i foretak som driver aksessorisk 
forsikringsformidlingsvirksomhet. 
 
Etter bestemmelsenes §§ 6-1 tredje ledd, 6-2 tredje ledd og 6-3 tredje ledd kan departementet 
gi forskrifter som gjør unntak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i paragrafene, og gi 
regler om etterutdanning. Videre inneholder ny § 16-12 tredje ledd i finansforetaksloven 
forskriftshjemmel til å gjøre unntak fra, avgrense eller utfylle bestemmelsene i paragrafen, og 
gi regler om etterutdanning. 
 
Finansdepartementet uttaler følgende om kravet til etterutdanning i proposisjonen punkt 6.5.4: 
 

Etter departementets syn bør etterutdanningen ha et innhold som bidrar til å 
opprettholde et tilstrekkelig høyt nivå av profesjonalitet, kunnskap og kompetanse. 
Minstekrav til form og innhold bør etter departementets vurdering reguleres nærmere 
i forskrift. Departementet antar at etterutdanningen kan arrangeres av 
bransjeorganisasjoner eller etterutdanningsinstitusjoner, slik som er foreslått av 
Finanstilsynet. Departementet mener at regelverket også bør åpne for at 
Finanstilsynet etter søknad fra andre kan godkjenne et opplegg som relevant 
etterutdanning. Dette åpner for at et forsikringsforetak kan arrangere etterutdanning 
for foretakets ansatte og for foretakets agenter, slik Finans Norge peker på i sin 
høringsuttalelse. 

 
Finanstilsynet foreslo i høringsnotatet at personer i den faktiske ledelse i 
forsikringsformidlingsforetak, forsikringsmeglere og forsikringsagenter årlig skal 
gjennomføre minst 15 timer etterutdanning som er relevant for virksomheten, arrangert av 
bransjeorganisasjon eller utdanningsinstitusjon og som er godkjent av Finanstilsynet. 
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Finanstilsynet foreslo videre at kurs- eller forelesningsopplegg minst skulle dekke emner som 
er fastsatt i minimumskravene til kvalifikasjoner. 
 
Finanstilsynet foreslo også at forsikringsforetak skal følge opp at ansatte som er direkte 
beskjeftiget med forsikringsdistribusjon får årlig nødvendig etterutdanning, og så ikke behov 
for å gi nærmere regler om etterutdanning for ansatte i forsikringsforetak.  
  
I høringsuttalelsene viser Finans Norge til at Finanstilsynets forslag om å skille mellom 
etterutdanning for forsikringsformidlere og ansatte i forsikringsforetak innebærer 
unødvendige kostnader og administrasjon for foretakene, da etterutdanningen vil måtte 
organiseres forskjellig avhengig av distribusjonskanal. Finans Norge viser også til at 
forsikringsagenter bør kunne gjennomføre og ta del i den samme etterutdanningen som 
ansatte i forsikringsforetak.  
 
The Nordic Association of Marine Insureres (Cefor) viser til at sjøforsikringens internasjonale 
karakter fører til at de ansatte i foretak tilsluttet Cefor opprettholder og vedlikeholder sin 
kompetanse gjennom kurs fra Cefor, Lloyd's, the International Underwriting Association of 
London (IUA) eller i regi av den internasjonale sjøforsikringsorganisasjonen IUMI. Cefor gir 
uttrykk for at det er viktig at slike kurs godkjennes som etterutdanning på linje med kurs 
arrangert i Norge.  
 
3.2.2 Finanstilsynets vurdering 

På bakgrunn av endringene i lovforslaget sammenholdt med Finanstilsynets lovforslag, er det 
behov for å gi nye forskrifter om etterutdanning.  
 
Bestemmelsene om etterutdanning stiller krav til at etterutdanningen skal være relevant for 
virksomheten eller stillingen, og at den må være godkjent av Finanstilsynet.  
 
Finanstilsynet legger til grunn at ansvaret for at etterutdanningen skal være relevant for 
virksomheten eller stillingen, i all hovedsak må ligge på det enkelte foretak. Hva som er 
relevant vil blant annet avhenge av den enkeltes oppgaver, virksomhetens art, foretakets 
kunder og forsikringsmarkedet som foretaket tilbyr sine tjenester til. Finanstilsynet ser det 
ikke som hensiktsmessig å foreslå nærmere forskriftsregler som presiserer dette. 
Finanstilsynet vil imidlertid forvente at foretakene, noe avhengig av etterutdanningen som 
velges, fastsetter kriterier og retningslinjer for etterutdanningen som sikrer etterlevelse av 
kravene for alle grupper av ansatte.  
 
Et viktig premiss for Finanstilsynets godkjenning må være at etterutdanningen har et innhold 
som bidrar til at ansatte i forsikringsformidlings- og forsikringsforetak opprettholder et 
tilstrekkelig høyt nivå av profesjonalitet, kunnskap og kompetanse. Dette stiller krav til 
arrangøren av etterutdanningen både når det gjelder ressurser og faglig kompetanse.  
 
Finanstilsynet foreslår på denne bakgrunn at kretsen av aktører som skal kunne søke om 
godkjenning som etterutdanningsarrangør begrenses. Dette er også i tråd med gjeldende 
ordninger for autorisering av forsikringsrådgivere og forsikringsmeglere.  
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Finanstilsynet forslår at utdanningsinstitusjoner på universitets- og høyskolenivå kan søke om 
å få godkjent etterutdanning for ansatte i forsikringsforetak og forsikringsformidlingsforetak.  
 
Finanstilsynet foreslår videre at bransjeorganisasjoner på forsikrings- og 
forsikringsformidlingsområdet, er blant aktørene som skal kunne søke Finanstilsynet om å få 
godkjent etterutdanning på nærmere vilkår. Finanstilsynet legger til grunn at disse 
organisasjonene har tilstrekkelig profesjonalitet og kompetanse til å etablere et rammeverk for 
etterutdanning som har tilfredsstillende kvalitet og innhold som kan ivareta medlemmenes 
behov over tid. Det vises til at Finans Norge gjennom FinAut og Norske Forsikringsmegleres 
Forening allerede har etablerte opplegg for autorisasjonsordninger, og at de tilbyr ulike 
former for etterutdanning slik også bransjeorganisasjonen CEFOR tilbyr innenfor 
sjøforsikring. 
  
Finanstilsynet foreslår at arrangører som nevnt over skal gi en beskrivelse av hvordan 
etterutdanningen organiseres og gjennomføres, herunder hvordan arrangøren vil sikre en 
planmessig etterutdanning i emner som er relevante for forsikringsdistribusjon. Det vises til 
forslag til ny forsikringsformidlingsforskrift § 2-4 første ledd og forslag til ny bestemmelse i 
finansforetaksforskriften § 16-8 første ledd. 
 
Departementet antar at regelverket også bør åpne for at Finanstilsynet etter søknad kan 
godkjenne etterutdanning fra andre arrangører, slik at for eksempel et forsikringsforetak kan 
arrangere etterutdanning for foretakets ledelse, ansatte og for foretakets agenter.  
 
En ordning der Finanstilsynet skal godkjenne etterutdanning arrangert av 
forsikringsforetakene selv, kan potensielt medføre at Finanstilsynet vil motta et høyt antall 
søknader og som med jevnlige mellomrom må fornyes. Godkjenningen krever at det må tas 
stilling til kvaliteten på opplegget for etterutdanning. Finanstilsynet anser det ikke 
formålstjenlig å ta stilling til et stort antall søknader uten at visse krav til kvalitet må anses 
oppfylt i kraft av søkerens ressurser og kompetanse. Kravene bør være på linje med det som 
kreves av bransjeorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner for ikke å undergrave etablerte og 
velfungerende ordninger på området og der standarden for etterutdanning er satt av bransjen 
selv. For øvrig vises det til at intern opplæring og kursing i foretakene, men også fra andre 
kursleverandører, allerede er integrert i autorisasjonsordningene til blant annet FinAut. 
Etterutdanning som arrangeres innenfor en slik ramme vil ikke kreve egen søknad om 
godkjenning fra forsikringsforetaket.  
 
Finanstilsynet foreslår i tråd med ovennevnte å stille krav om at foretaket må godtgjøre at det 
har tilstrekkelige ressurser og faglig kompetanse til å utarbeide relevante fagplaner samt 
gjennomføre og vedlikeholde et rammeverk for etterutdanning som kan opprettholdes over 
tid. Finanstilsynet legger til grunn at en søknad kun vil være aktuelt for foretak med et høyt 
antall ansatte som er omfattet av krav til etterutdanning. Etter Finanstilsynets vurdering vil 
små foretak vanskelig ha nødvendige ressurser og kapasitet til å etablere et tilfredsstillende 
utdanningsopplegg i egen regi.  
 
I tillegg anser Finanstilsynet at slike søknader bør være begrunnet i særskilte behov for ikke å 
undergrave ordninger etablert av bransjen selv. Det foreslås derfor at søknad skal være 
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betinget av at det foreligger særlige tilfeller, jf. forskriftsforslaget § 16-8 andre ledd. Et særlig 
tilfelle kan tenkes å foreligge der etablerte ordninger for etterutdanning ikke er tilpasset 
virksomheten i foretaket. Finanstilsynet antar at forannevnte kriterier vil ivareta hensynet til 
kvalitet på etterutdanningen, men også til Finanstilsynets ressursbruk. Finanstilsynet anser at 
sammenhengen i regelverket, særlig regler for utkontraktering av virksomhet, tilsier at 
forsikringsforetak bør kunne få godkjent rammeverk for etterutdanning som også dekker 
ledere og agenter i foretakets forsikringsagentforetak. Dette gjelder også forsikringsforetak 
med hovedsete i annen EØS-stat.  
 
Finanstilsynet har videre vurdert om det bør åpnes for at også   
forsikringsagentforetak og forsikringsmeglingsforetak skal kunne arrangere egen 
etterutdanning innenfor de samme rammene som nevnt foran. Finanstilsynet mener at 
etterutdanning for ansatte i forsikringsagentforetak er ivaretatt gjennom adgangen for 
forsikringsforetakene til å søke om godkjenning som etterutdanningsarrangør og at det også 
foreligger muligheter for å tilslutte seg bransjeorganisasjoner som vil kunne få slik 
godkjenning. Det vises også til at forsikringsagentforetakene handler fullt og helt på 
foretakets ansvar for de produktene som formidles.     
 
Når det gjelder forsikringsmeglingsforetakene har Finanstilsynet vært i tvil. 
Finanstilsynet utelukker ikke at enkelte forsikringsmeglingsforetak vil kunne ønske å 
investere ressurser i å utarbeide et opplegg for etterutdanning av tilstrekkelig kvalitet. Som 
nevnt over må kravene til kvalitet være like gode som det som kreves av 
bransjeorganisasjoner for ikke å undergrave etablerte og velfungerende ordninger på området 
og der standarden for etterutdanning er satt av bransjen selv. Finanstilsynet foreslår likevel 
under tvil at forsikringsmeglingsforetak kan søke om godkjenning av etterutdanning innenfor 
de samme rammene som gjelder for forsikringsforetak, jf. forslag til 
forsikringsformidlingsforskrift § 2-4 andre ledd. 
 
Forsikringsmeglingsforetak som søker om godkjenning av etterutdanning, må i likhet med 
forsikringsforetaket kunne godtgjøre at det har ressurser og faglig kompetanse til å 
gjennomføre og vedlike et rammeverk for etterutdanning av god kvalitet og som er robust 
over tid og godtgjøre at det foreligger et særlig tilfelle. 
 
I proposisjonen uttaler departementet at forskrifter om etterutdanning også bør fastsette 
minstekrav til form og innhold. Finanstilsynet foreslår at etterutdanningen for 
forsikringsformidlingsforetak minst må dekke temaer innenfor de generelle krav til faglige 
kvalifikasjoner i forslag til forsikringsformidlingsforskrift § 2-3. Kravene dekker blant annet 
produktkunnskap. Finanstilsynet påpeker at etterutdanningen ikke må dekke alle generelle 
krav til faglige kvalifikasjoner i forskriftsforslagets § 2-3 hvert år, men at temaene planmessig 
skal dekkes med jevne mellomrom innenfor en tidsperiode. Også andre temaer vil kunne være 
relevante, som eksempelvis etikk, antihvitvasking og -terrorfinansiering, risikostyring og 
internkontroll. Det vises til forslag til forsikringsformidlingsforskrift § 2-4 tredje ledd. 
 
Finanstilsynet foreslår ikke å fastsette konkrete krav til formen på etterutdanningen. 
Arrangøren må imidlertid gi en beskrivelse av hvordan etterutdanningen skal organiseres og 
gjennomføres i søknad om godkjenning av etterutdanning.  
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Krav til dokumentasjon 
Det følger av lovforslaget at etterutdanningen skal dokumenteres. Finanstilsynet bemerker at 
foretaket må ha et system der det kan dokumentere at den enkelte ansatte faktisk har 
gjennomført 15 timer årlig etterutdanning som er relevant for virksomheten. Finanstilsynet 
foreslår at foretakets dokumentasjon skal inneholde følgende opplysninger: 
 
a) ansatt og stilling i foretaket  
b) arrangør av etterutdanningen  
c) emneområde med kort beskrivelse av kursets innhold  
d) dato for kursdeltakelser og varighet på kursene 
 
Se vedlagte forslag til bestemmelser om etterutdanning i forslag til 
forsikringsformidlingsforskrift §§ 2-4 og 2-5 og forslag til bestemmelser om etterutdanning i 
ny §§ 16-8 og 16-9 i finansforetaksforskriften.  
 

3.3 Vandel 

3.3.1 Bakgrunn 

Ny forsikringsformidlingslov § 6-5 regulerer krav til hederlig vandel for personer som nevnt i 
§§ 6-1 til 6-4. I bestemmelsens tredje ledd kan departementet gi forskrifter som gjør unntak 
fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene om hederlig vandel, herunder regler om begrenset 
politiattest.   
 
I avsnitt 6.5.5 i proposisjonen viser departementet til at Finanstilsynet i sitt høringsnotat av 
2017 vurderer om personkretsen som er underlagt krav til hederlig vandel i et aksessorisk 
forsikringsagentforetak, kan begrenses sammenlignet med gjeldende rett. Departementet viser 
til at dette kan gjøres i medhold av forskriftshjemmelen i § 6-5 tredje ledd. 
 
 
3.3.2 Finanstilsynets vurdering  

Finanstilsynet foreslår å fastsette i forskrift til forsikringsformidlingsloven en bestemmelse 
som presiserer at det kun er daglig leder og andre personer i den faktiske ledelsen som er 
ansvarlig for den aksessoriske forsikringsformidlingen som er omfattet av kravet om 
fremleggelse av ordinær politiattest. Dette er i tråd med tidligere forslag i høringsnotatet av 
2017. Forslaget innebærer at ansatte som er direkte beskjeftiget med forsikringsformidling i 
foretaket ikke lenger må fremlegge politiattest. Etter en avveining mellom hensynet til 
kundebeskyttelse og personvern, anser Finanstilsynet at det er tilstrekkelig at den ansvarlige 
for den aksessoriske forsikringsformidlingen oppfyller kravet. 
 
Se vedlagte forslag til forskriftsbestemmelse i § 2-6.  
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4 Forsikringer  

Ny forsikringsformidlingslov § 7-2 første ledd fastslår at et forsikringsformidlingsforetak skal 
ha en ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar foretaket pådrar seg under utøvelsen av 
forsikringsformidlingsvirksomhet. Forsikringen skal dekke både simpel og grov uaktsomhet, 
men ikke forsett. Foretak som håndterer klientmidler, skal i tillegg tegne forsikring som 
dekker underslag av klientmidler, jf. § 7-2 annet ledd.  
 
Etter bestemmelsens tredje ledd kan departementet i forskrift gi regler som utfyller 
bestemmelsene om hva forsikringene skal dekke, herunder gi regler om minstekrav til 
forsikringsdekningens beløpsmessige omfang og fastsette ulike minimumsbeløp for små og 
store forsikringsformidlingsforetak.  
 
I spesialmerknaden til § 7-2 viser departementet til at artikkel 10 nr. 7 i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet legger opp til at forsikringssummen skal revideres hvert 
femte år, jf. proposisjonen punkt 14.7. Departementet foreslår derfor at beløpskravene 
fastsettes i forskrift. EU-kommisjonen har vedtatt delegert kommisjonsforordning (EU) 
2019/1935 av 13. mai 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å justere grunnbeløpene i euro for 
forsikrings- og gjenforsikringsformidleres yrkesansvarforsikring og finansielle kapasitet. Det 
vises til omtale i punkt 7 om gjennomføringen av dette.  
 
Ny forsikringsformidlingslov § 7-2 svarer i all hovedsak til Finanstilsynets forslag i 
høringsnotatet. Finanstilsynet opprettholder forslaget fra høringsnotatet om å videreføre 
bestemmelsene i gjeldende forsikringsformidlingsforskrift kapittel 2 om forsikringer. 
Høringsinstansene har ikke hatt merknader til forslaget. Finanstilsynet foreslår enkelte mindre 
språklige endringer. Etter gjeldende forskrift § 2-1 andre ledd kan forsikringsformidlings-
foretak som har “opp til 10 forsikringsformidlere” begrense forsikringssummen oppad. I 
forvaltningspraksis er det lagt til grunn at dette omfatter forsikringsformidlingsforetak som 
har 10 forsikringsformidlere eller færre. Dette er nå tydeliggjort i forskriften. Se forslag til 
forskriftsbestemmelser §§ 3-1 og 3-2.  
 

5 Krav til virksomheten i 

forsikringsformidlingsforetak  

5.1 Klientkonto 

5.1.1 Bakgrunn 

I ny forsikringsformidlingslov § 8-3 er det krav til å opprette klientkonto hvis foretaket 
behandler klientmidler. Etter § 8-3 andre ledd er departementet gitt hjemmel til å gi forskrifter 
som utfyller lovbestemmelsen, herunder regler om kontoavtalen og disponering av 
klientmidler. Departementet skriver i proposisjonens punkt 14.8 at det i forskrift kan fastsettes 
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regler om blant annet kontoavtalen, klientmidler og regler som gir Finanstilsynet anledning til 
å fatte vedtak om å sperre klientkontoen og overføre disposisjonsretten til personer som 
Finanstilsynet utpeker. 
 
Finanstilsynet foreslo i høringsnotatet å fastsette nærmere forskriftsbestemmelser om 
klientkonto. Det vises til høringsnotatet punkt 7.6.3: 
 

Finanstilsynet har gjennom tilsynspraksis sett behov for en hjemmel som gir tilsynet 
anledning til å fatte vedtak om å sperre klientkontoen og overføre disposisjonsretten 
til personer som tilsynet utpeker. Finanstilsynet anser at det bør fastsettes et krav om 
kontoavtale mellom forsikringsformidlingsforetaket og banken som inneholder en 
korresponderende plikt for banken til å iverksette sperring og overføring av 
disposisjonsretten i samsvar med Finanstilsynets vedtak. I en slik kontoavtale bør 
banken også forplikte seg til ikke å gjøre motregning gjeldende for de krav banken 
måtte ha overfor forsikringsformidlingsforetaket. 

 
5.1.2 Finanstilsynets vurdering  

 
Finanstilsynet foreslår forskriftsbestemmelser i tråd med høringsnotatet, men foreslår ikke å 
regulere nærmere i forskrift hvordan renter på klientkonto skal behandles. Finanstilsynet 
legger til grunn at det følger av kravene til god forretningsskikk at renter på klientkonto 
normalt skal tilfalle kundene. Hvis noe annet skal gjelde må dette avtales med kunden.  
 
Se vedlagte forslag til forsikringsformidlingsforskrift §§ 4-1 og 4-2.  
 

5.2 Forsikringsforetak som kan overta forsikringsrisikoen 

5.2.1 Bakgrunn 

I ny forsikringsformidlingslov § 8-6 første ledd kan forsikringsformidlingsforetak bare 
plassere forsikringer i forsikringsforetak med hovedsete i en EØS-stat og i norsk filial av 
utenlandsk forsikringsforetak med tillatelse etter finansforetaksloven § 5-6. 
Forsikringsmeglingsforetak kan likevel megle skadeforsikring i næringsvirksomhet til 
forsikringsforetak med hovedsete i en stat utenfor EØS på visse vilkår, jf. § 8-6 andre ledd. Et 
tilsvarende unntak skal etter forslaget ikke lenger gjelde for forsikringsagentforetak.  
 
I proposisjonens punkt 9.6.5 skriver departementet følgende om det forhold at 
forsikringsagenter ikke lenger skal være omfattet av unntaket for plasseringer av forsikringer i 
tredjestater: 
 
 «[…] det kan være tilfeller der regelverket på nærmere vilkår bør åpne for et unntak, for 

eksempel i internasjonale forsikringsmarkeder der risikoer gjerne kan være dekket av flere 
forsikringsforetak både i og utenfor EU/EØS. Departementet foreslår derfor en 
forskriftshjemmel som blant annet kan benyttes til å gjøre unntak for nærmere angitte 
forsikringsavtaler eller forsikringsrisikoer. Det vises til lovforslaget § 8-6 fjerde ledd.»  
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I lovforslagets § 8-6 fjerde ledd er departementet gitt hjemmel til å gi forskrifter som gjør 
unntak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene, herunder gjøre unntak for angitte 
forsikringsavtaler eller forsikringsrisikoer og fastsette vilkår for slike avtaler. Unntak kan 
også fastsettes for forsikringsagentforetak.  
 
I høringen har Lloyd’s vist til at utformingen av bestemmelsen vil få betydning for adgangen 

for norske forsikringsagentforetak til å fortsatt kunne formidle forsikringer som dekker 
«internasjonal» risiko etter Brexit. 
 
5.2.2 Finanstilsynets vurdering  

Departementet har i oppdragsbrevet bedt Finanstilsynet om å utarbeide forslag til unntak fra 
den nye forsikringsformidlingslovens § 8-6 første ledd slik at det for nærmere angitte 
forsikringsavtaler eller forsikringsrisikoer kan åpnes for at norske forsikringsagentforetak kan 
formidle forsikringer på vegne av forsikringsforetak med hovedsete utenfor EØS. 
 
Finanstilsynet legger til grunn at adgangen for agenter til å formidle forsikringer til 
forsikringsforetak utenfor EØS skal være begrenset i forhold til det som gjelder for meglere 
etter lovforslagets § 8-6 andre ledd. 
 
I tilknytning til hovedregelen i lovforslagets § 8-6 første ledd fremgår det i prop. 233 LS 
(2020-2021) punkt 9.6.5: 
 
Departementet viser til at bestemmelsen ikke hindrer at et forsikringsformidlingsforetak 
formidler forsikringer til et forsikringsforetak uten tillatelse til å drive virksomhet i Norge, så 
lenge forsikringsforetaket ikke driver konsesjonspliktig forsikringsvirksomhet i Norge. 
 
Finanstilsynet legger til grunn at forbudet om plasseringer i forsikringsformidlingsloven § 8-6 
første ledd ikke gjelder plasseringer der forsikringsforetakets virksomhet ikke krever 
tillatelser etter finansforetaksloven. Finanstilsynet foreslår at dette presiseres i 
forskriftforslaget § 8-3 første ledd bokstav a). 
 
Der plasseringen av en forsikring innebærer at forsikringsforetakets virksomhet krever 
tillatelser etter finansforetaksloven § 5-6, vil unntak fra bestemmelsen i 
forsikringsformidlingsloven § 8-6 første ledd innebære at det samtidig gis unntak fra kravene 
om tillatelse etter finansforetaksloven1. 
 
Finanstilsynet anser at denne adgangen bør være snever. I tråd med uttalelsene i 
proposisjonen punkt 9.6.5 foreslår Finanstilsynet at adgangen for norske 
forsikringsagentforetak til å formidle forsikringer på vegne av forsikringsforetak med 
hovedsete utenfor EØS, bør begrenses til tilfeller der forsikringsrisikoens art gjør at 
forsikringsrisikoen delvis må avlastes utenfor EØS-området, jf. forskriftsforslaget § 4-3 første 
ledd bokstav b). Eksempler kan være forsikringer på energiområdet, herunder forsikring av 
oljeindustriens installasjoner og utstyr både med hensyn til fysiske skader, men også til 

 
1 Finanstilsynet legger i denne sammenheng til grunn at finansforetaksloven åpner for å gjøre unntak 
fra § 5-6 med hjemmel i § 1-6 tredje ledd. 
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økonomiske konsekvenser av avbrudd og ulike former for økonomisk ansvar overfor 
tredjeparter. Andre eksempler kan være forsikringer knyttet til havgående fartøy, luftfart og 
storindustri.  
 
Risikoavlastning ved slike store enkeltrisikoer etableres ofte ved at flere likeartede 
forsikringsforetak overtar risikoen i fellesskap (såkalt koassuranse), men slik at ett av 
forsikringsforetakene får fullmakt til å tegne forsikring på alles vegne. Finanstilsynet legger 
til grunn at et krav om etablering av norsk filial av utenlandsk forsikringsforetak med tillatelse 
etter finansforetaksloven § 5-6 (såkalt tredjelandsfilial), for samtlige forsikringsforetak som 
inngår i en slik koassuranse, vil innebære store begrensninger i virksomheten til 
forsikringsagentforetak som opererer i det internasjonale markedet. Finanstilsynet anser 
videre at adgangen til å plassere slike forsikringer bør begrenses til kun å omfatte formidling 
til forsikringstakere som driver næringsvirksomhet av en viss størrelse. Finanstilsynet har 
derfor foreslått at forsikringstaker må oppfylle minst to av tre kriterier knyttet til balansesum, 
nettoomsetning og antall ansatte. Kriteriene tilsvarer bestemmelser i Solvens II- direktivet 
artikkel 13 nr. 27 og som er del av definisjonen “store risikoer”. Det vises til 
forskriftsforslaget § 4-3 første ledd bokstav b). 
  
Utover de nevnte tilfellene kan Finanstilsynet ikke se at det er et særskilt behov for å gi 
lempeligere bestemmelser med hensyn til å distribuere forsikringer i det norske markedet 
utenfor reglene om tillatelse etter finansforetaksloven. Finanstilsynet antar imidlertid at et 
eventuelt behov vil bli nærmere belyst i høringen. For det tilfellet at adgangen til å plassere 
forsikringer i forsikringsforetak utenfor EØS, bør være mer omfattende enn det Finanstilsynet 
foreslår, er det Finanstilsynets oppfatning at adgangen bør begrenses til forsikring av såkalte 
"store risikoer", slik disse er definert i Solvens II-direktivet artikkel 13 nr. 27. Etter denne 
bestemmelsen vil følgende tre grupper anses som "store risikoer":  
 

1) grupper av forsikringsklasser i skadeforsikring som omfatter sjø- og 
transportforsikring samt luftfartsforsikring, jf. finansforetaksforskriften § 2-13 bokstav 
c) og d), 

2) grupper av forsikringsklasser i skadeforsikring som omfatter kreditt og 
kausjonsforsikring, jf. finansforetaksforskriften § 2-13 bokstav g), hvis 
forsikringstaker er deltaker i en industriell eller kommersiell aktivitet, eller  

3) forsikringsklassene landkjøretøy, brann og naturskader, annen skade på eiendom og 
eiendeler, ansvar forårsaket av ved bruk av landkjøretøy, alminnelig ansvar og diverse 
økonomiske tap, jf. finansforetaksforskriften § 2-12 nr. 3, 8, 9, 10, 13 og 16, hvis 
forsikringstaker oppfyller minst to av følgende tre kriterier:  

o en balansesum på 6,2 millioner EUR 
o en nettoomsetning på 12,8 millioner EUR,  
o et gjennomsnitt på 250 ansatte gjennom regnskapsåret.    

  
Hvis unntaksbestemmelsen utformes i tråd med Solvens II-direktivets bestemmelse, vil 
adgangen til å distribuere forsikringer fra forsikringsforetak utenfor EØS omfatte et stort 
spekter av ulike forsikringsrisikoer, og dermed ha et videre anvendelsesområde enn det 
eventuelt er behov for. Finanstilsynet antar at dette er forhold høringsinstansene kan belyse 
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nærmere i høringen, herunder belyse hvilke forsikringsklasser i skadeforsikring eller grupper 
av forsikringsklasser dette gjelder, jf. finansforetaksloven §§ 2-12 og 2-13.   
 

 

6 Behandling av tvister i klageorgan  

6.1 Bakgrunn  

Finansforetaksloven § 16-3 første ledd fastsetter at Kongen kan ved forskrift bestemme at 
finansforetak skal være tilsluttet utenrettslig tvisteløsningsordning godkjent i medhold av lov. 
Det er ikke fastsatt forskrifter i medhold av bestemmelsen. 
 
Ny forsikringsformidlingslov § 9-5 regulerer behandling av tvister i klageorgan. Etter 
bestemmelsens første ledd skal forsikringsformidlingsforetak være tilsluttet en utenomrettslig 
tvisteløsningsordning (klageorgan), som fastsatt i forskrift av departementet. Etter 
bestemmelsens tredje ledd kan departementet i forskrift gi regler som utfyller paragrafen, 
herunder gi regler om organisering, sammensetning og finansiering, samt bestemmelser om at 
utgifter tilknyttet klageorganets virksomhet skal utliknes på forsikringsformidlingsforetakene 
eller dekkes av partene.  
 
I proposisjonen punkt 8.3.5 viser departementet til at det anses som hensiktsmessig at 
detaljerte regler om tvisteløsningsordninger fastsettes i forskrift, slik som også er løsningen i 
gjeldende forsikringsformidlingslov § 9-1. Det vises til artikkel 15 i direktivet, som forutsetter 
etablering av utenrettslige tvisteløsningsordninger. 
 
Departementet viser videre til at et forslag om krav om pliktig tilslutning til godkjent 
klageorgan i finanssektoren var på høring i 2019, og at dette nå er til behandling i 
Finansdepartementet. Etter forslaget skal foretak som tilbyr finansielle tjenester til forbrukere 
være tilsluttet et godkjent klageorgan. Forslaget omfatter også foretak som driver 
grensekryssende virksomhet i Norge eller virksomhet gjennom filial. Departementet legger 
opp til at ytterligere regler om utenrettslig tvisteløsningsordninger enn det som nå foreslås, 
vurderes som en del av dette arbeidet, herunder å gjøre regler gjeldende for utenlandske 
foretak.  
 
I høringsnotatet ble det ikke lagt opp til å videreføre reglene i gjeldende 
forsikringsformidlingsforskrift kapittel 5 om Klagenemnd for forsikrings- og 
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Finanstilsynet viste til at Klagenemnda for forsikrings- 
og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet er relativt dyr og har en uheldig organisering, som 
blant annet forutsetter at Finanstilsynet ivaretar sekretariatsfunksjonen. Finanstilsynet anså at 
det burde vurderes alternative tvisteløsningsorganer for forsikringsmeglingsvirksomhet. Et 
alternativ som ble omtalt var å slå sammen Klagenemnda for forsikrings- og 
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet med en annen nemnd, og eventuelt forsterke denne 
nemnda med personer med forsikringsmeglingskompetanse i saker som gjelder 
forsikringsmegling. Videre antok Finanstilsynet at Finansklagenemnda har en organisasjon 
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som er egnet til å overta oppgavene som i dag er tillagt Klagenemnda for forsikrings- og 
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet.   
 
Finanstilsynet foreslo nye regler i forsikringsformidlingsforskriften kapittel 6 som skulle ta 
høyde for at forsikringsmeglingsforetak kunne være medlem av et godkjent 
tvisteløsningsorgan slik som Finansklagenemnda. Finanstilsynet forslo videre at 
forskriftshjemmelen i finansforetaksloven § 16-3 skulle benyttes for å fastsette en plikt for 
forsikringsforetak til å være tilsluttet utenrettslige tvisteløsningsordning, jf. utkast til 
endringer i finansforetaksforskriften § 16-8 andre ledd.   
 

6.2 Finanstilsynets vurdering  

Finanstilsynets forslag i høringsnotatet bygde på den forutsetning at Finansklagenemndas 
virksomhet kunne utvides til også å dekke klager på forsikrings- og gjenforsikrings-
meglingsvirksomhet. Finansklagenemnda dekker pr. i dag ikke klager på forsikrings- og 
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Finanstilsynet finner det derfor nødvendig inntil videre å 
videreføre reglene om klagenemnda som følger av gjeldende forsikringsformidlingsforskrift 
kapittel 5 i ny forsikringsformidlingsforskrift. Etter Finanstilsynets vurdering er dette 
nødvendig, da det per i dag ikke foreligger alternative klageordninger for kunder av slike 
virksomheter.  
 
Forskriftsbestemmelsene inneholder blant annet bestemmelser om nemndas organisering, 
avgjørelser og finansiering. Det følger av forslag til ny forsikringsformidlingslov § 9-5 andre 
ledd at så lenge en sak er til behandling i klageorganet, kan en part ikke bringe saken inn for 
de alminnelige domstolene. En tilsvarende bestemmelse er inntatt i gjeldende 
forskriftsbestemmelser om klagenemnda, og denne foreslås ikke videreført i ny forskrift.  
Se forslag til forsikringsformidlingsforskrift §§ 5-1 til 5-4.  
 

7 Gjennomføring av nivå 2-forordninger mv.  

7.1 Oversikt 

EU-kommisjonen har vedtatt følgende nivå 2-forordninger til 
forsikringsdistribusjonsdirektivet: 
 

• Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/23582 av 21. september 2017 om utfylling 
av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyns- og 
produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører, jf. punkt 7.2.  

• Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/23593 av 21. september 2017 om utfylling 
av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358/oj 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2359 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2359
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og regler for god forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte 
investeringsprodukter 

• Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/5414 av 20. desember 2017 om endring av 
delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til deres 
anvendelsesdato 

• Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/14695 av 11. august 2017 om 
fastsettelse av et standardisert presentasjonsformat for informasjonsdokumentet for 
forsikringsprodukter. 

 
Forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 er endret i EU, jf. kommisjonsforordning 
(EU) 2021/12576 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 og 
(EU) 2017/2359 med hensyn til integrering av bærekraftsfaktorer, -risiko og -preferanser i 
produkttilsyns- og produktstyringskravene til forsikringsforetak og forsikringsdistributører og 
i reglene om god forretningsskikk og investeringsrådgivning for forsikringsbaserte 
investeringsprodukter. Endringsforordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå.  
 
Videre har EU-kommisjonen vedtatt delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/19357 av 13. 
mai 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til 
tekniske reguleringsstandarder for å justere grunnbeløpene i euro for forsikrings- og 
gjenforsikringsformidleres yrkesansvarforsikring og finansielle kapasitet.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet har i høringsnotat som ble sendt på høring 6. mars 2018 
foreslått å gjennomføre EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2017/2359 om 
opplysningskrav og regler for god forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av 
forsikringsbaserte investeringsprodukter, i forskrift til forsikringsavtaleloven. Forordningens 
kapittel 2 inneholder regler om interessekonflikter og godtgjørelsesordninger med videre som 
vil utfylle forsikringsformidlingsloven og finansforetaksloven, i tillegg til 
forsikringsavtaleloven. Justis- og beredskapsdepartementet har også foreslått å gjennomføre 
forordning (EU) 2017/1469 om informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter i forskrift 
til forsikringsavtaleloven. Disse forordningene omtales ikke nærmere i høringsnotatet her.  
 

7.2 Forordning om produktstyring 

7.2.1 Forslagene i lovproposisjonen  

I Prop. 233 LS (2020-2021) foreslår Finansdepartementet ny bestemmelse om produktstyring 
i finansforetaksloven § 16-13, se omtale i proposisjonen punkt 7.4. Forslaget innebærer blant 
annet at forsikringsforetak som produserer forsikringsprodukter for salg til kunder, skal ha en 
hensiktsmessig prosess for godkjenning av det enkelte forsikringsprodukt før det 
markedsføres eller distribueres til kunder. Videre har departementet foreslått at reglene om 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.090.01.0059.01.ENG 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1469 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1257 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:301:TOC 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.090.01.0059.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1469
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:301:TOC
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produktstyring i finansforetaksloven § 16-13 og regler gitt i medhold av den, skal gjelde 
tilsvarende for forsikringsformidlingsforetak som produserer forsikringer, jf. forslaget til ny 
forsikringsformidlingslov § 8-1 tredje ledd i Prop. 233 LS (2020-2021).  
  
Ifølge forslaget til finansforetaksloven § 16-13 fjerde ledd kan departementet i forskrift gi 
regler som utfyller bestemmelsene i paragrafen. 
  
Finansdepartementets forslag i Prop. 223 LS (2020-2021) avviker delvis fra Finanstilsynets 
forslag i høringsnotat 23. juni 2017. Departementet har foreslått å gjennomføre hele 
forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 25 om produktgodkjenning i loven. Videre ligger 
departementets lovforslag nærmere forsikringsdistribusjonsdirektivet i utforming enn 
Finanstilsynets forslag i høringsnotatet. Finanstilsynet hadde i høringsnotat 23. juni 2017 
punkt 7.3.3 foreslått at de overordnede kravene om produktgodkjenning fastsettes i lov, og at 
nærmere krav til godkjennelsesprosessen fastsettes i forskrift til finansforetaksloven. 
 
7.2.2 EØS-rett 

 
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. september 2017 inneholder nærmere 
regler om produktstyring. Bestemmelsene i forordningen utfyller kravene i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 25. 
  
Reglene i forordningen gjelder for forsikringsforetak og forsikringsformidlingsforetak som 
produserer forsikringsprodukter for salg til kunder. Forordningen får også anvendelse for 
forsikringsdistributører som gir råd om forsikringsprodukter som foretaket ikke produserer 
selv.  
  
I forordningen er det blant annet gitt nærmere bestemmelser om når et 
forsikringsformidlingsforetak anses å produsere forsikringsprodukter. Et 
forsikringsformidlingsforetak anses å være produsent av et forsikringsprodukt blant annet hvis 
forsikringsformidlingsforetaket på egen hånd treffer beslutning om vesentlige aspekter ved et 
forsikringsprodukt, herunder dekning, pris, omkostninger, risiko og målgruppe. Tilpasning av 
eksisterende forsikringsprodukter til enkeltkunder i forbindelse med forsikringsdistribusjon, 
regnes ikke som produksjon av et forsikringsprodukt.  
  
Videre inneholder forordningen detaljerte bestemmelser om produktgodkjenningsprosessen, 
identifisering av målgruppen for forsikringsproduktet, produkttesting og regelmessig 
gjennomgang av produkter som foretaket tilbyr.  
  
I forordningen stilles det også krav til distributørene av forsikringsprodukter. Kravene skal 
blant annet bidra til at distributørene kjenner produktene de tilbyr kundene og at kundenes 
interesser ivaretas. Forsikringsdistributører som blir klar over at et forsikringsprodukt ikke 
passer til den identifiserte målgruppen, skal underrette produsenten av produktet. Det samme 
gjelder dersom forsikringsdistributøren blir kjent med andre forhold ved produktet som kan få 
negative konsekvenser for kundene. 
  
Ingen av høringsinstansene har uttalt seg om forordningen. 
 



 

Finanstilsynet | 23 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 gjør endringer i forordning 2017/2358 om 
produktstyring ved bl.a. å integrere bærekraftsfaktorer i produktgodkjennelsesprosessen. 
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 gjør også endringer i delegert 
kommisjonsforordning 2017/2359 om opplysningskrav og god forretningsskikk ved 
distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter, ved å fastsette at det skal tas hensyn 
til bærekraftpreferanser ved egnethetsvurderingen og ved identifisering av interessekonflikter 
som kan medføre risiko for å skade kundens interesse. 
 
7.2.3 Finanstilsynets vurdering 

Lovreglene som bestemmelsene i forordning (EU) 2017/2358 om produktstyring utfyller, 
fremgår av forslaget til finansforetaksloven ny § 16-13, jf.  Prop. 233 LS (2020-2021). 
Finanstilsynet foreslår at EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen gjennomføres ved 
inkorporasjon i forskrift til finansforetaksloven § 16-8. Det vil si at det fastsettes i forskriften 
at forordning (EU) 2017/2358 om produktstyring i EØS-tilpasset form skal gjelde som 
forskrift.  
  
Det vil følge direkte av ny forsikringsformidlingslov § 8-1 tredje ledd at regler gitt i medhold 
av finansforetaksloven § 16-13 gjelder tilsvarende for forsikringsformidlingsforetak som 
produserer forsikringer. Det vil omfatte bestemmelsene i forordning (EU) 2017/2358. 
 
Når det gjelder kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 av 21. april 2021, som endrer 
forordning (EU) 2017/2358 om produktstyring og forordning (EU) 2017/2359 om 
opplysningskrav og god forretningsskikk ved distribusjon av forsikringsbaserte 
investeringsprodukter, foreslår Finanstilsynet at endringsforordningen gjennomføres ved 
endringer i inkorporasjonsbestemmelsene som gjennomfører de to forordningene når 
forordning (EU) 2021/1257 tas inn i EØS-avtalen. Det vil si at forordning (EU) 2021/1257 
gjennomføres ved endringer i finansforetaksforskriften § 16-10 og forskrift til 
forsikringsavtaleloven § 12.  
 

7.3 Forordning om endring av 

forsikringsdistribusjonsdirektivets krav til ansvarsforsikring 

mv.  

7.3.1 Forslagene i lovproposisjonen 

 
I Prop 233 LS (2020-2021) har Finansdepartementet foreslått å videreføre gjeldende krav om 
at klientmidler skal plasseres på en klientkonto som er adskilt fra 
forsikringsformidlingsforetakets egne midler, jf. forslaget til ny forsikringsformidlingslov § 8-
3 første ledd og omtale i proposisjonen punkt 7.5. Se også omtale av kravene til klientkonto i 
høringsnotatet her punkt 5.1. 
 
Departementet har i tillegg foreslått å innføre krav til forsikringsformidlingsforetakets 
økonomi, jf. forslaget til ny forsikringsformidlingslov § 8-2 i Prop 233 LS (2020-2021).   
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Departementet har som nevnt foreslått å videreføre regler om ansvarsforsikring for 
forsikringsformidlingsforetak i ny forsikringsformidlingslov kapittel 7. I § 7-2 tredje ledd er 
det foreslått hjemmel til å fastsette minstekrav til forsikringsdekningens beløpsmessige 
omfang i forskrift.  
  
7.3.2 EØS-rett 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/19358 av 13. mai 2019 om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for å justere grunnbeløpene i euro for forsikrings- og gjenforsikringsformidleres 
yrkesansvarsforsikring og finansielle kapasitet endrer forsikringsdistribusjonsdirektivet på to 
punkter.  
 
For det første endrer forordningen forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 10 nr. 4 om 
minstekrav til ansvarsforsikring for forsikringsformidlingsforetak. Ifølge 
endringsforordningen skal forsikrings- og gjenforsikringsformidlingsforetak skal ha en 
ansvarsforsikring som dekker minst 1 300 380 euro per skadetilfelle og totalt minst 1 924 560 
euro for alle skadetilfeller i løpet av et år.  
 
For det andre endrer forordningen forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 10 nr. 6 annet 
avsnitt bokstav b. Artikkel 10 nr. 6 stiller krav til myndighetene om å ta nødvendige grep for å 
beskytte kundene mot forsikringsformidlingsforetakets manglende evne til å overføre premie 
til forsikringsforetaket, eller til å overføre erstatninger eller forsikringsbeløp til den 
forsikrede. Artikkel 10 nr. 6 annet avsnitt bokstav a til d inneholder ulike alternative måter 
som nasjonale myndigheter kan velge mellom for å beskytte kundene i samsvar med 
bestemmelsens første avsnitt. Artikkel 10 nr. 6 annet avsnitt bokstav b gjelder alternativet om 
at et forsikringsformidlingsforetak skal ha kapital som til enhver tid tilsvarer minst 4 prosent 
av årlig mottatt premie, men minst 19 510 euro.  
 
7.3.3 Finanstilsynets vurdering 

 
Når det gjelder minstekravene til hvilke beløp ansvarsforsikringen til 
forsikringsformidlingsforetak skal dekke, er dette allerede oppfylt gjennom endringer i 
gjeldende forsikringsformidllingsforskrift § 2-19 og som foreslås videreført i forslag til ny 
forsikringsformidlingsforskrift § 3-1, se nærmere omtale i punkt 4. Dette innebærer etter 
Finanstilsynets vurdering at norsk rett er i tråd med det økte kravet til ansvarsforsikringens 
størrelse i forordning (EU) 2019/1935.  
 
Når det gjelder endringen som er gjort i forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 10 nr. 6 
annet avsnitt bokstav b ved forordning (EU) 2019/1935, gjelder dette et annet alternativ enn 
det norske myndigheter har valgt for å beskytte kundene mot forsikringsformidlingsforetakets 

 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:301:TOC 
 
9 Ansvarsforsikringens størrelse i forsikringsformidlingsforskriften § 2-1 ble endret ved forskrift 28. april 
2021 nr. 1287 (i kraft 9. juni 2021). Beløpene ble da oppjustert i tråd med Kommisjonens delegerte 
forordning (EU) 2019/1935 av 13. mai 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:301:TOC
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manglende evne til å overføre premie til forsikringsforetaket, eller til å overføre erstatninger 
eller forsikringsbeløp til den forsikrede. Endringen i forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 
10 nr. 6 annet avsnitt bokstav b krever etter Finanstilsynets vurdering ikke endringer i norsk 
rett.  
 

Etter Finanstilsynets vurdering oppfyller norsk rett kravene i delegert kommisjonsforordning 
(EU) 2019/1935.  
 

8 Overgangsregler   

8.1.1 Bakgrunn 

 
Ny forsikringsformidlingslov § 11-2 første og andre ledd inneholder overgangsregler til den 
nye loven. I første ledd slås det fast at forsikringsformidlingsforetak som driver virksomhet 
som omfattes av lov om forsikringsformidling når den trer i kraft, senest innen ett år fra 
lovens ikrafttredelse må oppfylle kravene som følger av § 6-1 første ledd jf. § 6-5 og § 8-2. 
Dette dekker kvalifikasjonskravene og krav til hederlig vandel for ledelsen i 
forsikringsformidlingsforetak, samt kravet til forsvarlig økonomi. Det følger av annet ledd at 
forsikringsforetak som fører eget agentregister må avvikle dette innen 6 måneder fra lovens 
ikrafttredelse. 
 
Etter tredje ledd kan departementet gi overgangsregler, og det kan gjøres unntak fra de 
foreslåtte overgangsreglene.  
 
 
8.1.2  Finanstilsynets vurdering 

 
Avvikling av forsikringsagentregistre mv.  
Etter overgangsregelen i § 11-2 andre ledd skal forsikringsforetak som fører eget agentregister 
avvikle dette innen 6 måneder fra lovens ikrafttredelse. Overgangsbestemmelsen innebærer at 
forsikringsagentforetakene og aksessoriske forsikringsagentforetak lovlig kan drive 
forsikringsformidlingsvirksomhet i kraft av oppføringen i forsikringsforetakenes 
agentregistre. Etter dette tidspunktet er det oppføring i Finanstilsynets virksomhetsregister 
som vil være avgjørende for om et forsikringsagentforetak driver lovlig 
forsikringsagentvirksomhet. Finanstilsynet bemerker at kravet til avvikling av 
forsikringsagentregistre etablert i samsvar med kravene i gjeldende forsikringsformidlingslov 
§ 7-1 første ledd, ikke er til hinder for at forsikringsforetak har oversikter på sine nettsider 
over hvilke forsikringsagentforetak det har utkontraktert forsikringsdistribusjon til. 
Oversikten vil imidlertid etter overgangsperiodens utløp ikke ha offentligrettslig virkning 
knyttet til tillatelse til å drive forsikringsagentvirksomhet.  
 
Finanstilsynet legger til grunn at agentforetak som er oppført i forsikringsforetakenes egne 
agentregistre oppfyller kravene til registrering med hensyn til egnethet, kravet til 
ansvarsforsikring, klientkonto mv., og at forsikringsforetakene har den nødvendige 
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dokumentasjon på dette. Finanstilsynet ser derfor ikke behov for en formell søknadsprosess 
for forsikringsagentforetak og aksessoriske forsikringsagentvirksomhet som pr. 31.12.2021 er 
registrert i foretakenes agentregistre. Finanstilsynet legger opp til at forsikringsforetakene skal 
kunne overføre de nødvendige opplysningene om forsikringsagentforetakene, herunder 
bekreftelse på at vilkårene for registrering er oppfylt, til Finanstilsynet gjennom en ren 
dataoverføringsprosess. Tilsvarende gjelder norske filialer av forsikringsforetak med 
hovedsete i annen EØS-stat som har valgt å føre eget agentregister.  
Overføringen av data krever etter Finanstilsynets vurdering ikke overgangsregler.  
 
I henhold til Finanstilsynets virksomhetsregister er det pr. i dag 23 forsikringsforetak som 
fører eget agentregister, og antall forsikringsagentforetak varierer fra foretak til foretak. 
Hvordan overføringen av opplysningene rent faktisk skal skje er ikke besluttet, herunder om 
opplysningene vil bli overført foretak for foretak gjennom hele perioden. Finanstilsynet 
utelukker ikke at det kan være behov for å utsette avviklingen av forsikringsforetakenes egne 
agentregistre utover fristen på 6 måneder for å sikre nødvendig rettslig grunnlag for 
agentvirksomheten.  Forsikringsagentforetak plikter dessuten å opplyse kunden om offentlige 
registre hvor foretaket er registrert, jf. ny forsikringsavtalelov § 1C-5 andre ledd bokstav d). 
Finanstilsynet foreslår på denne bakgrunn en forskriftsbestemmelse der det enkelte 
forsikringsforetak kan søke Finanstilsynet om utsettelse av avviklingen av agentregisteret i 
inntil ytterligere 6 måneder. Det vises til forslag til forskrift til forsikringsformidlingsloven § 
6-1 første ledd.  
 
Underagentvirksomhet etablert før lovens ikrafttredelse 
Etter gjeldende forsikringsformidlingslov § 7-1 tredje ledd kan et forsikringsagentforetak gi 
fullmakten videre til en underagent forutsatt at de krav som er stilt i gjeldende lov §§ 7-2, 7-3 
og 6-6 er oppfylt for underagentvirksomheten. Underagenter som utøver virksomhet i dag, er 
ikke registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister.  Finanstilsynet legger til grunn at 
underagentforetakene derfor må søke Finanstilsynet om registrering i tråd med reglene i ny 
forsikringsformidlingslov kapittel 3. Finanstilsynet ser det som hensiktsmessig at 
underagentforetakene får noe tid til å innrette seg etter de nye reglene. Videre vil 
Finanstilsynet trenge noe tid på å behandle søknadene om registrering.  
 
Finanstilsynet foreslår en forskriftsbestemmelse med hjemmel i ny forsikringsformidlingslov 
§ 11-2 tredje ledd der det åpnes for at underagentforetak som ved lovens ikrafttredelse har 
avtale om formidling av forsikringer med et forsikringsagentforetak i henhold til lov 10. juni 
2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 7-1 tredje ledd, får ett år på seg til å oppfylle kravet 
om registrering av forsikringsagentvirksomheten i lovens § 3-1. Se forslag til 
forsikringsformidlingsforskrift § 6-2 andre ledd første punktum.  
 
Ettersom overgangsperioden kan bli på inntil ett år er det viktig ut fra kundevernhensyn at det 
er en viss sikkerhet for at underagentvirksomheten oppfyller vilkårene for å drive 
forskringsformidlingsvirksomhet. Finanstilsynet foreslår derfor at underagentvirksomheten 
innen 6 måneder fra lovens ikrafttredelse må sende Finanstilsynet en bekreftelse fra 
forsikringsforetaket på at vilkårene for registrering er oppfylt, jf. ny forsikringsformidlingslov 
§ 3-3 andre ledd. Finanstilsynet legger til grunn at politiattester og annen dokumentasjon som 
er innhentet på et tidligere tidspunkt, kan legges til grunn av forsikringsforetaket i 
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bekreftelsen som forsikringsforetaket må gi til foretaket. Hvis det foreligger skriftlig 
dokumentasjon på at politiattest har vært innhentet og kontrollert på et gitt tidspunkt, men for 
eksempel er makulert i henhold til interne retningslinjer for oppbevaring av 
personopplysninger, vil dette kunne være tilstrekkelig grunnlag for forsikringsforetakets 
bekreftelse. Forsikringsforetaket må kunne legge frem slik dokumentasjon på forespørsel. 
Hvis bekreftelse ikke er mottatt innen fristen, må virksomheten opphøre umiddelbart. 
Finanstilsynet viser til forslag til ny forskriftsbestemmelse i § 6-2 andre ledd andre punktum. 
  
Aksessoriske forsikringsagentforetak  
Banker, kredittforetak og verdipapirforetak som driver forsikringsagentvirksomhet på vegne 
av forsikringsforetak, er i dag registrert som aksessoriske forsikringsagentvirksomheter, dvs. 
at foretaket utøver forsikringsformidling i tillegg til annen yrkesmessig hovedvirksomhet. 
Etter forslaget til ny forsikringsformidlingslov § 2-4 første ledd bokstav a) kan nevnte typer 
foretak ikke lenger gis tillatelse til å drive aksessorisk forsikringsagentvirksomhet, men må i 
tilfelle registreres som forsikringsagentforetak, jf. lovforslaget § 3-1.  Endringen innebærer 
blant annet at banker, kredittforetak og verdipapirforetak må oppfylle de strengere kravene 
som gjelder for forsikringsagentforetak, særlig kvalifikasjonskravene for forsikringsagenter, 
jf. ny lov § 6-3 med forskrifter som foreslått i høringsnotatet her. For aksessoriske 
forsikringsagenter gjelder dessuten pr. i dag kun krav om fremleggelse av begrenset 
politiattest, mens det for ledelsen og agenter i forsikringsagentforetak gjelder krav om ordinær 
politiattest, jf. ny lov § 6-5.      
 
Finanstilsynet foreslår at banker, kredittforetak og verdipapirforetak som ved lovens 
ikrafttredelse er registrert som aksessorisk forsikringsagentvirksomhet, skal få en 
overgangsperiode på 1 år på å innrette seg etter de nye kravene i loven.  Finanstilsynet viser 
til forslag til overgangsbestemmelse i § 6-2 tredje ledd. 
 
 

9 Administrative og økonomiske 
konsekvenser 

Formålet med endringene i regelverket er å styrke forbrukerbeskyttelsen. De nye kravene vil 
medføre økte kostnader for forsikringsforetakene og for tilsynsmyndighetene.  
 
I forskriftsforslaget § 1-1 om forsikringsforetakets bekreftelse stilles det detaljerte krav til 
form og innhold på bekreftelsen som foretaket skal gi til forsikringsagentforetaket. Det kan 
anføres at dette vil medføre økt ressursbruk hos forsikringsforetakene. I dagens regelverk må 
imidlertid forsikringsforetakene ved utkontraktering av forsikringsdistribusjon uansett påse at 
vilkårene for registrering er oppfylt. Finanstilsynet har videre under utvikling et elektronisk 
bekreftelsesskjema. Standardiseringen må antas å bidra til å effektivisere prosessen med å 
formalisere bekreftelsen for forsikringsforetakene. For Finanstilsynet vil bekreftelsen og 
standardiseringen av denne bidra til å redusere ressursbruken knyttet til hver enkelt søknad 
om registrering. Utviklingen av det elektroniske bekreftelsesskjemaet vil påføre Finanstilsynet 
en engangskostnad i forbindelse med ikrafttredelsen av regelverket, og deretter noe kostnader 
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til vedlikehold. I tillegg må det antas at det vil kreve ressurser å vedlikeholde og kvalitetssikre 
innholdet i registeret samt svare på henvendelser fra kunder mv. i tilknytning til dette. 
 
Finanstilsynets forslag til forskrifter om etterutdanning innebærer at det i hovedsak vil være 
bransjeorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner som vil være de viktigste arrangørene av 
etterutdanning. Tilslutning til slike organisasjoner eller institusjoner vil påføre forsikrings- og 
forsikringsformidlingsforetakene kostnader knyttet til medlems- og kursavgifter. Utvikling, 
gjennomføring og vedlikehold av egenutviklede etterutdanningsprogrammer av høy kvalitet, 
har imidlertid også en kostnad og det er vanskelig å si hva merutgiftene for foretakene vil 
være for å benytte tjenestene til nevnte arrangører. Forslaget knyttet til at Finanstilsynet også 
skal kunne godkjenne etterutdanning arrangert av forsikringsforetak og 
forsikringsmeglingsforetak, vil krever ressurser fra Finanstilsynets side. Ressursbruken 
knyttet til disse sakene antas å være størst den første tiden etter ikrafttredelsen av loven.  
 
Gjennomføring av nivå-2 forordningen om produktstyring, jf. omtale i pkt. 8.2, vil i de 
tilfeller forsikringsformidlingsforetak er produsenter av forsikringsprodukt, medføre flere 
formkrav til prosessen og slik sett medføre økte kostnader knyttet til virksomheten. 
Finanstilsynet legger til grunn at forsikringsforetakene allerede har etablerte prosesser for 
produktgodkjenning som langt på vei tilfredsstiller kravene i forordningen, og antas derfor 
ikke å medføre nevneverdig økte kostnader for foretakene. Kravene antas å gi kunder av 
foretakene økt forbrukerbeskyttelse. For Finanstilsynet vil økningen i detaljreguleringer som 
skal følges opp overfor tilsynsenhetene, medføre at det må forventes flere spørsmål om 
reguleringen fra tilsynsenhetene og at tilsynsprosesser generelt tar lenger tid når det er flere 
temaer som over tid skal dekkes opp i relasjon til foretakene. Samtidig gir regelverket 
Finanstilsynet et sterkere grunnlag for å gripe inn ved mangler hos foretakene. 
 
Øvrige forskriftsendringer antas å være nøytrale eller ikke ha nevneverdige kostnader verken 
for forsikrings- eller forsikringsformidlingsforetakene, deres kunder eller Finanstilsynet. Dette 
gjelder kravet til faglige kvalifikasjoner og forsikringer som er omtalt i henholdsvis pkt. 3.1 
og 4 i høringsnotatet som viderefører gjeldende rett, kravene til klientkonto i pkt. 5.1 og 
reglene om Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmegling i pkt. 6 som også er en 
videreføring av gjeldende rett.  
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Vedlegg  
 
 
Utkast til forskrift om forsikringsformidling  
 
Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.20xx med hjemmel i lov xx.xx.2021 nr. … om 

forsikringsformidling §§ … 

 
Kapittel 1. Vilkår for å drive forsikringsformidling, søknad, tildeling mv.  
 
§ 1-1 Forsikringsforetakets bekreftelse og oppbevaring av dokumentasjon   

Forsikringsforetakets bekreftelse etter forsikringsformidlingsloven § 3-3 første ledd 
annet punktum skal gis skriftlig og på den måten Finanstilsynet bestemmer.  

Bekreftelsen skal angi  
a) at vilkårene for registrering i forsikringsformidlingsloven § 3-4 første ledd bokstav a) 

til e) er oppfylt og dokumentert, 
b) at dokumentasjon etter forsikringsformidlingsloven § 6-5 annet ledd ikke er eldre enn 

tre måneder, 
c) rolle og navn på personene i foretaket som oppfyller kravene til egnethet i 

forsikringsformidlingsloven kapittel 6,  
d) forsikringsproduktene som er omfattet av formidlingsavtalen, 
e) hvilke forsikringsklasser formidlingen gjelder, og 
f) opplysninger om ansvarlig for vurdering av egnethetskrav i forsikringsforetaket. 

Bekreftelsen skal inneholde en beskrivelse av hvordan forsikringsagentene oppfyller 
kvalifikasjonskravene i forsikringsformidlingsloven § 6-3 og forskriften her § 2-2, eller § 6-4 
andre ledd.   

Ved søknad om registering skal bekreftelsen ikke være eldre enn tre måneder når den 
mottas av Finanstilsynet. 

Forsikringsforetaket skal oppbevare dokumentasjonen som ligger til grunn for 
bekreftelsen så lenge avtalen om formidling av forsikringer løper og i minst 3 år etter opphør 
av avtalen.   
 
§ 1-2 Meldeplikt ved agentavtalens opphør 
 Ved opphør av avtale om forsikringsformidling skal forsikringsforetaket straks melde 
fra til Finanstilsynet på den måten Finanstilsynet bestemmer.   
 
Kapittel 2. Kvalifikasjonskrav og vandelskrav (egnethetskrav) 
 
§ 2-1 Kvalifikasjonskrav for forsikringsmegler  

I vurderingen av kvalifikasjonskravene etter forsikringsformidlingsloven § 6-2 første 
ledd skal forsikringsmegleren minst godtgjøre at kunnskapskravene som nevnt i § 2-3 er 
oppfylt. I tillegg skal forsikringsmegleren minst 
1. ha en tilfredsstillende utdannelse og tre års praksis fra forsikring som er relevant for 

forsikringsmeglingsforetakets virksomhet,  
2. ha relevant praksis fra fem sammenhengende år i et forsikringsformidlingsforetak eller et 

forsikringsforetak, eller 
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3. være autorisert forsikringsmegler i medhold av bestemmelser om autorisasjon fra 
bransjeorganisasjon eller utdannelsesinstitusjon, godkjent av Finanstilsynet.  

Opparbeidet praksis i henhold til første ledd må ikke være avsluttet mer enn fem år før 
tiltredelse av stillingen.  

 
§ 2-2 Kvalifikasjonskrav for forsikringsagent  

I vurderingen av kvalifikasjonskravene etter forsikringsformidlingsloven § 6-3 første 
ledd skal forsikringsagenten minst godtgjøre at kunnskapskravene som nevnt i § 2-3 er 
oppfylt. I tillegg skal forsikringsagenten minst  
1. ha en tilfredsstillende utdannelse og ett års praksis fra forsikring som er relevant for 

agentforetakets virksomhet,  
2. ha relevant praksis fra tre sammenhengende år i et forsikringsformidlingsforetak eller et 

forsikringsforetak, eller 
3. være autorisert forsikringsrådgiver i medhold av bestemmelser om autorisasjon fra 

bransjeorganisasjon eller utdannelsesinstitusjon, godkjent av Finanstilsynet.  
Opparbeidet praksis i henhold til første ledd må ikke være avsluttet mer enn fem år før 

tiltredelse av stillingen.  
 
§ 2-3 Generelle krav til faglige kvalifikasjoner 

 Forsikringsmegler og forsikringsagent må ha relevant kunnskap om de forsikringer 
vedkommende formidler, og må minst godtgjøre kunnskap om  

a) vilkår og betingelser som gjelder for forsikringen, herunder tilleggsrisikoer, 
b) behandling av krav under forsikringen,  
c) klagehåndtering og utenrettslige klageordninger,  
d) hvilke forhold det er relevant å avdekke om en kundes forsikringsbehov,  
e) håndtering av interessekonflikter, 
f) forsikringsmarkedet,  
g) relevant regelverk for fagområdet og  
h) relevante bransjestandarder.  
På livsforsikrings- og pensjonsområdet skal personer som nevnt i første ledd i tillegg 

minst ha kunnskap om premiefastsetting, egenskapene ved de ulike produktene, fordeler og 
ulemper ved forskjellige investeringsvalg og om sparemarkedet.  

Forsikringsmegler og forsikringsagent må i alle tilfeller kunne godtgjøre å ha kunnskap 
om økonomi og finans.  
 
§ 2-4 Etterutdanning  
 Finanstilsynet kan godkjenne etterutdanning arrangert av bransjeorganisasjon eller 
utdanningsinstitusjon. Arrangøren skal gi en beskrivelse av hvordan etterutdanningen 
organiseres og gjennomføres, herunder hvordan arrangøren vil sikre en planmessig 
etterutdanning i emner som er relevante for forsikringsformidling. 
 Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne etterutdanning arrangert av 
forsikringsmeglingsforetak hvis foretaket kan godtgjøre at det har tilstrekkelige ressurser og 
kompetanse til å gjennomføre og vedlikeholde etterutdanningen over tid.  
 Etterutdanning skal minst dekke emner som nevnt i § 2-3. 
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§ 2-5 Krav til dokumentasjon  
 Forsikringsformidlingsforetaket må til enhver tid kunne dokumentere at kravene til 
etterutdanning er oppfylt. Dokumentasjonen skal angi 
a) navn på ansatt og stilling i foretaket,  
b) arrangør av etterutdanningen, 
c) emneområde med kort beskrivelse av kursets innhold og  
d) dato for kursdeltakelser og varighet på kursene. 
 
§ 2-6 Krav til hederlig vandel for aksessoriske forsikringsagentforetak 
 Krav om fremleggelse av ordinær politiattest etter forsikringsformidlingsloven § 6-5 
andre ledd, jf. politiregisterloven § 40, gjelder kun daglig leder og andre personer i den 
faktiske ledelsen som er ansvarlig for den aksessoriske forsikringsformidlingsvirksomheten.  
 
Kapittel 3. Forsikringer 
 
§ 3-1 Ansvarsforsikringens størrelse 

Ansvarsforsikringen som nevnt i forsikringsformidlingsloven kapittel 7 skal dekke et 
beløp som tilsvarer minst 1 300 380 euro per skadetilfelle. 

For forsikringsformidlingsforetak som har 10 eller færre forsikringsformidlere kan den 
totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år begrenses oppad til et beløp i norske 
kroner svarende til 1 924 560 euro. 

For forsikringsformidlingsforetak som har mer enn 10 forsikringsformidlere kan den 
totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år begrenses oppad til et beløp i norske 
kroner svarende til 3 903 000 euro. 

Finanstilsynet kan i enkeltvedtak bestemme at ansvarsforsikringen skal være høyere 
enn det som kreves etter første til tredje ledd. 
 
§ 3-2 Forsikring som dekker underslag av klientmidler 

Forsikringen som dekker underslag av klientmidler, skal minst dekke 75 prosent av det 
gjennomsnittlige innestående på klientkonto i løpet av siste år. Forskriften § 3-1 fjerde ledd 
gjelder tilsvarende. 

 
Kapittel 4. Krav til virksomheten i forsikringsformidlingsforetak  
 
§ 4-1 Klientkonto 

Klientkonto skal opprettes i foretakets navn og betegnes «klientkonto». 
I kontoavtalen for klientkonto skal banken forplikte seg til 

a) ikke å gjøre motregning gjeldende i klientkontoen for de krav banken måtte ha overfor 
forsikringsformidlingsforetaket, 

b) å registrere opphør av rett til å disponere over klientkontoen hvis Finanstilsynet fatter 
vedtak om å sperre klientkontoen i medhold av denne forskrift § 4-2, og 

c) å gi personer som Finanstilsynet utpeker i samsvar med denne forskrift § 4-2, rett til å 
disponere over klientkontoen. 

 
§ 4-2 Disponering av klientmidler 
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I tilfeller der klientmidler er disponert i strid med regler om klientkonto kan 
Finanstilsynet sperre klientkontoen eller gi én eller flere personer disposisjonsrett over denne. 

 
§ 4-3 Forsikringsforetak som kan overta forsikringsrisikoen  

Forsikringsformidlingsloven § 8-6 første ledd er ikke til hinder for at 
forsikringsagentforetak kan formidle skadeforsikringer til forsikringsforetak med hovedsete i 
stat utenfor EØS hvis 
1. forsikringsforetaket ikke driver forsikringsvirksomhet i Norge, eller 
2. forsikringsrisikoen delvis må avlastes utenfor EØS-området, og forsikringstaker oppfyller 

minst to av følgende tre kriterier:  
a. en balansesum på 6,2 millioner EUR  
b. en nettoomsetning på 12,8 millioner EUR,   
c. et gjennomsnitt på 250 ansatte gjennom regnskapsåret. 

 
Kapittel 5. Klagenemnd 
 
§ 5-1.Klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 

Departementet oppnevner en klagenemnd for forsikrings- og 
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Nemnda skal behandle tvister mellom oppdragsgivere og 
forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak. 

Nemnda skal bestå av leder og 4-6 medlemmer, alle med personlige stedfortredere. 
Leder og stedfortreder for leder må ha juridisk embetseksamen. Forsikrings- og 
gjenforsikringsmeglerne samt oppdragsgiverne skal være representert i nemnda.  

 
§ 5-2.Nemndas avgjørelser 

Nemndas avgjørelser er rådgivende. 
 
§ 5-3.Finansiering av nemndas virksomhet 

Nemnda finansieres ved årsavgift og klagegebyr som angitt nedenfor. Samtlige 
forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak som er registrert i Finanstilsynet pålegges en 
årsavgift. Avgiften kan variere i forhold til foretakenes markedsandeler. 

Forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak pålegges et klagegebyr for hver 
skriftlig klage nemnda realitetsbehandler. 
 
§ 5-4.Retningslinjer for nemndas virksomhet 

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer om nemndas virksomhet, herunder 
bestemmelser om sammensetning, saksbehandling og utlikning av årsavgift på forsikrings- og 
gjenforsikringsmeglingsforetakene. 
 
Kapittel 6. Ikrafttredelsesregler og overgangsregler. 
 
§ 6-1 Ikrafttredelse 
 Forskriften trer i kraft xx.xx.2022. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. 
januar 2006 om forsikringsformidling og forskrift av 15. mars 2006 om aksessorisk 
forsikringsagentvirksomhet.  
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§ 6-2 Overgangsregler for avvikling av forsikringsagentregistre, underagentvirksomhet mv. 
Forsikringsforetak som fører eget agentregister i medhold av lov 10. juni 2005 nr. 41 

om forsikringsformidling § 7-1 første ledd, kan søke Finanstilsynet om utsettelse av avvikling 
av forsikringsagentregisteret som fastsatt i overgangsreglene i lov xx.xx.2021 om 
forsikringsformidling § 11-2 andre ledd. Avviklingen må skje senest 12 måneder etter 
ikrafttredelsen av loven.  

Underagent som ved lovens ikrafttredelse har avtale om formidling av forsikringer 
med et forsikringsagentforetak etter lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 7-1 
tredje ledd, må oppfylle kravet om registrering i lov xx.xx.2021 nr. xx om 
forsikringsformidling § 3-1 innen ett år etter lovens ikrafttredelse. Bruk av overgangsregelen 
forutsetter at foretaket sender bekreftelse fra forsikringsforetaket etter 
forsikringsformidlingsloven § 3-3 første ledd til Finanstilsynet innen seks måneder etter 
lovens ikrafttredelse.   

Banker, kredittforetak og verdipapirforetak som ved ikrafttredelse av lov xx.xx.2021 
nr. xx om forsikringsformidling er registrert som aksessorisk forsikringsagentvirksomhet etter 
tidligere lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling, må innen ett år fra ikrafttredelse 
av lov xx.xx.2021 nr. xx om forsikringsformidling oppfylle reglene som gjelder for 
forsikringsagentvirksomhet.  
 
     II 
  
I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern 
(finansforetaksforskriften) skal ny del V i kapittel 16 lyde: 
  
Del V. Forsikringsdistribusjon  
 
§ 16-8 Etterutdanning  
 Finanstilsynet kan godkjenne etterutdanning, jf. finansforetaksloven § 16-12, arrangert 
av bransjeorganisasjon eller utdanningsinstitusjon. Arrangøren skal gi en beskrivelse av 
hvordan etterutdanningen skal organiseres og gjennomføres, herunder hvordan arrangøren vil 
sikre en planmessig etterutdanning i emner som er relevante for forsikringsdistribusjon. 

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne etterutdanning arrangert av 
forsikringsforetak hvis foretaket kan godtgjøre at det har tilstrekkelige ressurser og 
kompetanse til å gjennomføre og vedlikeholde etterutdanningen over tid.   
 
§ 16-9 Krav til dokumentasjon   
 Forsikringsforetaket må til enhver tid kunne dokumentere at kravene til etterutdanning 
er oppfylt. Dokumentasjonen skal angi 
a) navn på ansatt og stilling i foretaket,  
b) arrangør av etterutdanningen, 
c) emneområde med kort beskrivelse av kursets innhold og  
d) dato for kursdeltakelser og varighet på kursene. 
 
§ 16-10 Gjennomføring av forordning om produktstyring mv.  

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 13eb (forordning (EU) 2017/2358 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyn- og 
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produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører, som endret ved 
forordning (EU) 2018/541), gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg 
IX protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 
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(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of

20 January 2016 on insurance distribution (1), and in particular Article 25(2), Article 28(4) and
Article 30(6) thereof,

Whereas

(1) The transition to a low-carbon, more sustainable, resource-efficient and circular economy in
line with the Sustainable Development Goals is key to ensuring the long-term
competitiveness of the economy of the Union. In 2016, the Union concluded the Paris

Agreement (2). Article 2(1), point (c), of the Paris Agreement sets out the objective of
strengthening the response to climate change by, among others, making finance flows
consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient
development.

(2) Recognising that challenge, the Commission presented the European Green Deal (3) in
December 2019. The Green Deal represents a new growth strategy that aims to transform the
Union into a fair and prosperous society, with a modern, resource-efficient and competitive
economy where there are no net greenhouse gas emissions from 2050 onwards and where
economic growth is decoupled from resource use. That objective requires that clear signals
are given to investors with regard to their investments to avoid stranded assets and to raise
sustainable finance.

(3) In March 2018, the Commission published its Action Plan ‘Financing Sustainable
Growth’ (4), setting up an ambitious and comprehensive strategy on sustainable finance.
One of the objectives set out in the Action Plan is to reorient capital flows towards
sustainable investments to achieve sustainable and inclusive growth.

(4) Proper implementation of the Action Plan encourages investors’ demand for sustainable
investments. It is therefore necessary to clarify that sustainability factors and sustainability-
related objectives should be considered within the product governance requirements set out

in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2358 (5).

(5) Insurance undertakings and insurance intermediaries manufacturing insurance products
should consider sustainability factors in the product approval process of each insurance
product and in the other product governance and oversight arrangements for each insurance
product that is intended to be distributed to customers seeking insurance products with a
sustainability-related profile.

(6) Considering that the target market should be set at a sufficient granular level, a general
statement that an insurance product has a sustainability-related profile should not be
sufficient. It should rather be specified by the insurance undertaking or insurance
intermediary manufacturing the insurance product to which group of customers with specific
sustainability-related objectives the insurance product is supposed to be distributed.

(7) To ensure that insurance products with sustainability factors remain easily available also for
customers that do not have sustainability preferences, insurance undertakings and insurance
intermediaries manufacturing insurance products should not be required to identify groups of
customers with whose needs, characteristics and objectives an insurance product with
sustainability factors is not compatible.
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(8) The sustainability factors of an insurance product should be presented in a transparent
manner to enable insurance distributors to provide the relevant information to their
customers or potential customers.

(9) The impact assessment underpinning subsequent legislative initiatives published in May
2018 (6) demonstrated the need to clarify that sustainability factors should be taken into
account by insurance intermediaries and insurance undertakings distributing insurance-based
investment products as part of their duties toward their customers and potential customers.

(10)To maintain a high standard of investor protection, insurance intermediaries and insurance
undertakings distributing insurance-based investment products should, when identifying the
types of conflicts of interest the existence of which may damage the interests of a customer
or potential customer, include those types of conflicts of interest that stem from the
integration of a customer’s sustainability preferences. For existing customers, for whom a
suitability assessment has already been undertaken, insurance intermediaries and insurance
undertakings should have the possibility to identify the customer’s individual sustainability
preferences at the next regular update of the existing suitability assessment.

(11)Insurance intermediaries and insurance undertakings that provide advice on insurance-based
investment products should be able to recommend suitable insurance-based investment
products to their customers or potential customers and should therefore be able to ask
questions to identify a customer’s individual sustainability preferences. In accordance with
the obligation to carry out distribution activities in accordance with the best interest of
costumers, recommendations to customers or potential customers should reflect both the
financial objectives and any sustainability preferences expressed by those customers. It is
therefore necessary to clarify that the inclusion of sustainability factors in the advisory
process must not lead to mis-selling practices or to the misrepresentation of insurance-based
investment products as fulfilling sustainability preferences where they do not. In order to
avoid such practices or misrepresentations, insurance intermediaries and insurance
undertakings providing advice on insurance-based investment products should first assess a
customer’s or potential customer’s other investment objectives and individual
circumstances, before asking for his or her potential sustainability preferences.

(12)Insurance-based investment products with various degrees of sustainability-related ambition
have been developed so far. To enable customers or potential customers to understand the
different degrees of sustainability and take informed investment decisions in terms of
sustainability, insurance intermediaries and insurance undertakings distributing insurance-
based investment products should explain the distinction between, on the one hand,
insurance-based investment products that pursue, fully or in part, sustainable investments in
economic activities that qualify as environmentally sustainable under Regulation (EU)

2020/852 of the European Parliament and of the Council (7), sustainable investments as
defined in Article 2, point (17), of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament

and of the Council (8) and insurance-based investment products that consider principal
adverse impacts on sustainability factors that might be eligible for recommendation as
meeting individual sustainability preferences of customers, and, on the other hand, other
insurance-based investment products without those specific features that should not be
eligible for recommendation to customers or potential customers that have individual
sustainability preferences.

(13)It is necessary to address concerns about ‘greenwashing’, that is, in particular, the practice
of gaining an unfair competitive advantage by recommending an insurance-based
investment product as environmentally friendly or sustainable, when in fact that insurance-
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based investment product does not meet basic environmental or other sustainability-related
standards. In order to prevent mis-selling and greenwashing, insurance intermediaries and
insurance undertakings distributing insurance-based investment products should not
recommend insurance-based investment products as meeting individual sustainability
preferences where those products do not meet those preferences. Insurance intermediaries
and insurance undertakings distributing insurance-based investment products should explain
to their customers or potential customers the reasons for not doing so and keep records of
those reasons.

(14)It is necessary to clarify that insurance-based investment products that are not eligible for
individual sustainability preferences can still be recommended by insurance intermediaries
and insurance undertakings distributing insurance-based investment products, but not as
meeting individual sustainability preferences. In order to allow for further recommendations
to customers or potential customers, where insurance-based investment products do not
meet a customer’s sustainability preferences, the customer should have the possibility to
adapt information on his or her sustainability preferences. In order to prevent mis-selling
and greenwashing, insurance intermediaries and insurance undertakings distributing
insurance-based investment products should keep records of the customer’s decision along
with the customer’s explanation supporting the adaptation.

(15)The provisions of this Regulation are closely linked with each other and with the provisions
of Regulation (EU) 2019/2088 since they establish a comprehensive system of disclosure of
sustainability aspects. To allow for a coherent interpretation and application of these
provisions and to make sure that market participants and competent authorities as well as
investors are provided with a comprehensive understanding and easy access to them, it is
desirable to include them in a single legal act.

(16)Commission Delegated Regulations (EU) 2017/2358 and (EU) 2017/2359 (9) should
therefore be amended accordingly.

(17)Competent authorities, insurance intermediaries and insurance undertakings should be given
sufficient time to adapt to the new requirements contained in this Regulation. Its application
should therefore be deferred,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Amendments to Delegated Regulation (EU) 2017/2358

Delegated Regulation (EU) 2017/2358 is amended as follows:

(1) in Article 4(3), point (a), point (i) is replaced by the following:

‘(i) it takes into account the objectives, interests and characteristics of customers, including
any sustainability-related objectives;’;

(2) Articles 5 and 6 are replaced by the following:

‘Article 5

Target market

1.   The product approval process shall for each insurance product identify the target market
and the group of compatible customers. The target market shall be identified at a sufficiently
granular level, taking into account the characteristics, risk profile, complexity and nature of
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the insurance product, as well as its sustainability factors as defined in Article 2, point (24),

of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council (*1).

2.   Manufacturers may, in particular with regard to insurance-based investment products,
identify groups of customers for whose needs, characteristics and objectives the insurance
product is generally not compatible, except where insurance products consider sustainability
factors as referred to in paragraph 1.

3.   Manufacturers shall only design and market insurance products that are compatible with
the needs, characteristics and objectives, including any sustainability-related objectives, of
the customers belonging to the target market. When assessing whether an insurance product
is compatible with a target market, manufacturers shall take into account the level of
information available to the customers belonging to that target market and their financial
literacy.

4.   Manufacturers shall ensure that staff involved in designing and manufacturing insurance
products has the necessary skills, knowledge and expertise to properly understand the
insurance products sold and the interests, objectives, including any sustainability-related
objectives, and characteristics of the customers belonging to the target market.

Article 6

Product testing

1.   Manufacturers shall test their insurance products appropriately, including scenario
analyses where relevant, before bringing that product to the market or significantly adapting
it, or in case the target market has significantly changed. That product testing shall assess
whether the insurance product over its lifetime meets the identified needs, objectives,
including any sustainability-related objectives, and characteristics of the customers
belonging to the target market. Manufacturers shall test their insurance products in a
qualitative manner and, depending on the type and nature of the insurance product and the
related risk of detriment to customers, quantitative manner.

2.   Manufacturers shall not bring insurance products to the market if the results of the
product testing show that the products do not meet the identified needs, objectives, including
any sustainability-related objectives, and characteristics of the target market.

(*1)  Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of
27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (OJ
L 317, 9.12.2019, p. 1).’;"

(3) in Article 7, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   Manufacturers shall continuously monitor and regularly review insurance products they
have brought to the market, to identify events that could materially affect the main features,
the risk coverage or the guarantees of those products. They shall assess whether the
insurance products remain consistent with the needs, characteristics and objectives,
including any sustainability-related objectives, of the identified target market and whether
those products are distributed to the target market or are reaching customers outside the
target market.’;

(4) in Article 8, paragraph 3 is replaced by the following:

‘3.   The information referred to in paragraph 2 shall enable the insurance distributors to:

(a) understand the insurance products;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2019:317:TOC
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(b) comprehend the identified target market for the insurance products;

(c) identify any customers for whom the insurance product is not compatible with their
needs, characteristics and objectives, including any sustainability-related objectives;

(d) carry out distribution activities for the relevant insurance products in accordance with the
best interests of their customers as prescribed in Article 17(1) of Directive (EU)
2016/97.’;

(5) in Article 10, paragraph 2 is replaced by the following:

‘2.   The product distribution arrangements shall:

(a) aim to prevent and mitigate customer detriment;

(b) support a proper management of conflicts of interest;

(c) ensure that the objectives, interests and characteristics of customers, including any
sustainability-related objectives, are duly taken into account.’;

(6) Article 11 is replaced by the following:

‘Article 11

Informing the manufacturer

Insurance distributors becoming aware that an insurance product is not in line with the
interests, objectives and characteristics of the customers belonging to its identified target
market, including any sustainability-related objectives, or becoming aware of other product-
related circumstances that may adversely affect the customer, shall promptly inform the
manufacturer and, where appropriate, amend their distribution strategy for that insurance
product.’.

Article 2

Amendments to Delegated Regulation (EU) 2017/2359

Delegated Regulation (EU) 2017/2359 is amended as follows:

(1) in Article 2, the following points (4) and (5) are added:

‘(4)“sustainability preferences” means a customer’s or potential customer’s choice as to
whether and, if so, to what extent, one or more of the following financial products should
be integrated into his or her investment:

(a) an insurance-based investment product for which the customer or potential customer
determines that a minimum proportion shall be invested in environmentally
sustainable investments as defined in Article 2, point (1), of Regulation (EU)

2020/852 of the European Parliament and of the Council (*2);

(b) an insurance-based investment product for which the customer or potential customer
determines that a minimum proportion shall be invested in sustainable investments as
defined in Article 2, point (17), of Regulation (EU) 2019/2088 of the European

Parliament and of the Council (*3);

(c) an insurance-based investment product that considers principal adverse impacts on
sustainability factors where qualitative or quantitative elements demonstrating that
consideration are determined by the customer or potential customer;

(5) “sustainability factors” means sustainability factors as defined in Article 2, point (24), of
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Regulation (EU) 2019/2088.

(*2)  Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June
2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending
Regulation (EU) 2019/2088 (OJ L 198, 22.6.2020, p. 13)."

(*3)  Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of
27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (OJ
L 317, 9.12.2019, p. 1).’;"

(2) in Article 3, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   For the purposes of identifying, in accordance with Article 28 of Directive (EU)
2016/97, the types of conflicts of interest that arise in the course of carrying out any
insurance distribution activities related to insurance-based investment products and which
entail a risk of damage to the interests of a customer, including his or her sustainability
preferences, insurance intermediaries and insurance undertakings shall assess whether they,
a relevant person or any person directly or indirectly linked to them by control, have an
interest in the outcome of the insurance distribution activities, which meets the following
criteria:

(a) it is distinct from the customer’s or potential customer’s interest in the outcome of the
insurance distribution activities;

(b) it has the potential to influence the outcome of the distribution activities to the detriment
of the customer.

Insurance intermediaries and insurance undertakings shall proceed in the same way for the
purposes of identifying conflicts of interest between one customer and another.’;

(3) Article 9 is amended as follows:

(a) in paragraph 2, point (a) is replaced by the following:

‘(a)it meets the investment objectives of the customer or potential customer in question,
including that person’s risk tolerance and any sustainability preferences;’;

(b) paragraph 4 is replaced by the following:

‘4.   The information regarding the investment objectives of the customer or potential
customer shall include, where relevant, information on the length of time for which the
customer or potential customer wishes to hold the investment, his or her preferences
regarding risk taking, the risk profile, the purposes of the investment and, in addition, his
or her sustainability preferences. The level of information gathered shall be appropriate
to the specific type of product or service being considered.’;

(c) paragraph 6 is replaced by the following:

‘6.   When providing advice on an insurance-based investment product in accordance
with Article 30(1) of Directive (EU) 2016/97, an insurance intermediary or insurance
undertaking shall not make a recommendation where none of the products are suitable
for the customer or potential customer.

An insurance intermediary or insurance undertaking shall not recommend insurance-
based investment products as meeting a customer’s or potential customer’s sustainability
preferences where those insurance-based investment products do not meet those
preferences. The insurance intermediary or insurance undertaking shall explain to the
customers or potential customers the reasons for not doing so and keep records of those
reasons.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2020:198:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2019:317:TOC
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Where no insurance-based investment product meets the sustainability preferences of the
customer or potential customer, and the customer decides to adapt his or her
sustainability preferences, the insurance intermediary or insurance undertaking shall
keep records of the decision of the customer, including the reasons for that decision’;

(4) Article 14 is amended as follows:

(a) in paragraph 1, point (b), point (i) is replaced by the following:

‘(i) the customer’s investment objectives, including that person’s risk tolerance, and
whether the customer’s investment objectives are achieved by taking into account his
or her sustainability preferences;’;

(b) in paragraph 4, the following subparagraph is added:

‘The requirements to meet the sustainability preferences of customers or potential
customers, where relevant, shall not alter the conditions laid down in the first
subparagraph.’.

Article 3

Entry into force and application

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the
Official Journal of the European Union.

It shall apply from 2 August 2022.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all
Member States.

Done at Brussels, 21 April 2021.
For the Commission

The President
Ursula VON DER LEYEN
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