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1  Proposisjonens hovedinnhold

1.1 Innledning

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjo-
nen en ny lov om forsikringsformidling og enkelte 
lovendringer i finansforetaksloven. En ny lov om 
forsikringsformidling vil erstatte gjeldende lov 
10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling, som 
foreslås opphevet.

Forslag til ny lov om forsikringsformidling og 
lovendringer i finansforetaksloven vil gjennomføre 
EØS-regler som svarer til deler av EUs forsikrings-
distribusjonsdirektiv. I tillegg foreslår Justis- og 
beredskapsdepartementet i en egen proposisjon 
endringer i forsikringsavtaleloven for å gjennom-
føre gjenværende bestemmelser i direktivet. Delin-

gen innebærer at bestemmelser som gjennomfører 
forsikringsdistribusjonsdirektivet, etter disse for-
slagene vil finnes i henholdsvis finansforetaks-
loven, ny forsikringsformidlingslov og forsikrings-
avtaleloven med tilhørende forskrifter.

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 
2016/97 om forsikringsdistribusjon (Insurance 
Distribution Directive, «IDD») ble vedtatt 20. 
januar 2016, og erstatter forsikringsformidlingsdi-
rektivet (direktiv 2002/92/EF). Fristen for EUs 
medlemstater til å sette i kraft nasjonalt regelverk 
som gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirekti-
vet, var opprinnelig 23. februar 2018. Direktiv 
2018/411 endrer fristen for medlemsstatene til å 
gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet fra 
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23. februar 2018 til 1. juli 2018, med ikrafttredelse 
senest 1. oktober 2018. Samtidig ble opphevelsen 
av forsikringsformidlingsdirektivet (direktiv 
2002/92/EF) utsatt fra 23. februar 2018 til 1. okto-
ber 2018.

EØS-komiteen vedtok 26. oktober 2018 ved 
beslutning nr. 214/2018 å endre EØS-avtalens ved-
legg IX (finansielle tjenester), slik at forsikrings-
distribusjonsdirektivet ble tatt inn i EØS-avtalen. 
EØS-komiteens beslutning omfatter også direktiv 
2018/411 som endrer gjennomføringsfristen for 
forsikringsdistribusjonsdirektivet. Gjennomførin-
gen av forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk 
rett forutsetter lovendringer. Det ble fra norsk 
side tatt forbehold om samtykke fra Stortinget, jf. 
Grunnloven § 26 annet ledd.

Det bes på denne bakgrunn om samtykke fra 
Stortinget til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning. EØS-komiteens beslutning og direkti-
vene som beslutningen omfatter, følger vedlagt i 
offisiell norsk oversettelse.

1.2 Hovedtrekk i lovforslaget

Bakgrunnen for lovforslaget omtales i kapittel 2 i 
proposisjonen. I dette kapitlet gis det en omtale av 
forsikringsdistribusjonsdirektivet og prosessen 
for gjennomføring av direktivet i norsk rett.

I kapittel 3 omtaler departementet regelverks-
strukturen for gjennomføring av forsikringsdistri-
busjonsdirektivet i norsk rett. Departementet 
foreslår at virksomhetskrav til forsikringsforeta-
kene ved distribusjon av forsikringer, gjennomfø-
res i finansforetaksloven. Finansforetaksloven 
inneholder øvrige virksomhetsregler for for-
sikringsforetak. Videre foreslår departementet en 
ny lov om forsikringsformidling. Departementet 
viser til kapittel 4 for en omtale av formål og virke-
område til ny forsikringsformidlingslov.

Begrepet «forsikringsformidling» benyttes i 
lovforslaget som en betegnelse på de former for 
virksomhet som reguleres av forsikringsformid-
lingsloven. Et forsikringsformidlingsforetak sel-
ger ikke egne forsikringsprodukter, men opptrer 
som et bindeledd mellom forsikringsforetak og 
forsikringstaker (kunde). Forsikringsmeglings-
foretak og forsikringsagentforetak er de to hoved-
typene av forsikringsformidlingsforetak som 
reguleres av lovforslaget. Forsikringsmeglings-
foretaket opptrer som kundens representant, 
mens forsikringsagentforetaket handler på vegne 
av forsikringsforetaket. Agentvirksomheten kan 
utøves som tillegg til annen hovedbeskjeftigelse 
(såkalt aksessorisk virksomhet).

Et forsikringsforetak kan også opptre som en 
formidler av forsikringer på vegne av andre for-
sikringsforetak. Etter lovforslaget reguleres imid-
lertid dette av finansforetaksloven, og ikke for-
sikringsformidlingsloven.

I kapittel 5 omtales adgangen til å drive for-
sikringsformidling etter ny forsikringsformid-
lingslov, herunder hvilke vilkår som må være opp-
fylt for å kunne drive forsikringsformidling.

Departementet foreslår å videreføre krav om 
tillatelse for å kunne drive forsikringsmegling 
eller gjenforsikringsmegling. Foretak som formid-
ler forsikringer på vegne av et forsikringsforetak 
(agentvirksomhet), skal etter lovforslaget ikke ha 
en egen tillatelse, men registreres som for-
sikringsagentforetak eller aksessorisk forsikrings-
agentforetak. Alle forsikringsformidlingsforetak 
skal oppføres i et register som føres av Finans-
tilsynet.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet inneholder 
krav til faglige kvalifikasjoner og hederlig vandel 
(egnethetskrav). Kravene har som formål å sikre 
høy yrkesmessig kompetanse og integritet hos 
personer som er involvert i distribusjon av for-
sikringsavtaler. Oppfyllelse av slike egnethetskrav 
er et vilkår for å kunne drive forsikringsformid-
ling, men gjelder også for forsikringsforetak. Det 
vises til nærmere omtale i kapittel 6.

Kapittel 7 inneholder virksomhetskrav for for-
sikringsformidlingsforetak. Lovforslaget omfatter 
blant annet krav til forsvarlig virksomhet og orga-
nisering, samt krav til forsikringsformidlingsfore-
takets økonomi.

I kapittel 8 redegjør departementet for hvilke 
krav som gjelder i forbindelse med distribusjon av 
forsikringsprodukter. Her omtales blant annet 
krav til god forretningsskikk, regler om lønnsord-
ninger og håndtering av interessekonflikter.

I kapittel 9 redegjør departementet for reglene 
om grensekryssende virksomhet og filialetable-
ring. Etter gjeldende rett har forsikringsformid-
lingsforetak som er registrert av hjemstatsmyn-
digheten, adgang til å drive tilsvarende for-
sikringsformidlingsvirksomhet innen hele EØS, 
enten gjennom filialetablering eller ved å tilby sine 
tjenester grensekryssende. Dette såkalte EØS-
pass-regimet («single passport») er videreført i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet, men regelver-
ket er mer utførlig. I kapitlet omtales også virk-
somhet i Norge fra forsikringsformidlere med 
hovedsete utenfor EØS og formidling av forsikrin-
ger til forsikringsforetak utenfor EØS.

I kapittel 10 omtales blant annet tilsyn, admi-
nistrative sanksjoner og straff. Etter lovforslaget 
fører Finanstilsynet tilsyn med overholdelse av 
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bestemmelsene gitt i eller medhold av ny for-
sikringsformidlingslov. I kapittel 11 omtales 
regler om varsling, der det blant annet foreslås en 
ny taushetspliktsbestemmelse.

I kapittel 12 omtales EØS-komiteens beslut-
ning.

I kapittel 13 redegjøres det for økonomiske og 
administrative konsekvenser.
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2  Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Hovedtrekkene i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 
om forsikringsdistribusjon (Insurance Distribu-
tion Directive, «IDD») ble vedtatt 20. januar 2016, 
og erstatter forsikringsformidlingsdirektivet 
(direktiv 2002/92/EF).

Fristen for EUs medlemstater til å sette i kraft 
nasjonalt regelverk som gjennomfører forsikrings-
distribusjonsdirektivet, var opprinnelig 23. 
februar 2018. Direktiv 2018/411 endrer fristen for 
medlemsstatene til å gjennomføre forsikringsdis-
tribusjonsdirektivet fra 23. februar 2018 til 1. juli 
2018, med ikrafttredelse senest 1. oktober 2018. 
Samtidig ble opphevelsen av forsikringsformid-
lingsdirektivet (direktiv 2002/92/EF) utsatt fra 
23. februar 2018 til 1. oktober 2018.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet er et såkalt 
minimumsdirektiv, og åpner for at medlemssta-
tene kan beholde eller innføre strengere regler 
enn det direktivet krever. Begrepet «forsikrings-
distribusjon» er sentralt for direktivet, og omfatter 
prosessene for å forberede, inngå, administrere 
og gjennomføre en forsikringsavtale.

Et forsikringsforhold har sitt grunnlag i en 
avtale mellom et forsikringsforetak og en forsi-
kringstaker (kunde). En forsikringsavtale kan inn-
gås direkte mellom forsikringsforetaket og kun-
den, der kontakten skjer mellom kunden og for-
sikringsforetakets ansatte, eller gjennom en for-
midler. Norsk rett skiller mellom to hovedtyper 
formidlere. Den ene hovedtypen formidler et for-
sikringsforetak kan ha er tilknyttede agenter, som 
representerer foretaket overfor kunder. For-
sikringsagenten selger altså ikke egne forsikrin-
ger, men formidler forsikringer på vegne av for-
sikringsforetaket og opptrer dermed som et bin-
deledd mellom forsikringsforetak og kunde. Den 
andre hovedtypen formidler er forsikringsmegle-
ren. Forsikringsmegleren representerer forsi-
kringstakeren og skal bistå med å finne den beste 
forsikringsløsningen for kunden.

En «forsikringsdistributør» er etter direktivet 
et forsikringsforetak, en forsikringsformidler eller 
aksessorisk forsikringsformidler. Forsikringsdis-

tribusjonsdirektivet skiller ikke mellom meglings-
virksomhet og agentvirksomhet, begge typer virk-
somhet dekkes av begrepet «forsikringsformidler».
En «aksessorisk forsikringsformidler» opptrer i 
tilknytning til et forsikringsforetak i forbindelse 
med salg av en tjeneste eller produkt, og har der-
med ikke formidling av forsikringer som hovedbe-
skjeftigelse.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet harmonise-
rer nasjonale bestemmelser om formidling og salg 
av forsikringer og for adgangen til å utøve for-
sikringsformidlingsvirksomhet. Et av hovedfor-
målene med direktivet er å innføre like rammer 
for formidling og salg av forsikringer uavhengig 
av salgskanal, og dermed sikre forbrukere samme 
beskyttelsesnivå på tross av forskjeller mellom 
distributørene. Harmoniserte regler som gjelder 
både ved formidling og ved direkte salg av forsik-
ringer, skal også føre til likere konkurransevilkår 
mellom distribusjonskanalene.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet fastsetter at 
forsikringsformidlere skal registreres hos hjem-
statsmyndighet for å kunne oppta virksomhet. Vil-
kår for registrering er blant annet at formidleren 
oppfyller egnethetskrav i form av kvalifikasjons- 
og vandelskrav. Videre har direktivet regler om 
filialetablering og grensekryssende virksomhet.

Direktivet gjelder for distribusjon av alle typer 
forsikringsavtaler, både kollektive og individuelle 
avtaler er omfattet. Direktivet omfatter også distri-
busjon av gjenforsikringsavtaler. Gjenforsikring 
tegnes av et forsikringsforetak hos et annet for-
sikringsforetak, og medfører at forsikringsforeta-
ket forsikrer seg mot risikoen for å komme i 
ansvar overfor egne forsikringstakere.

Direktivet oppstiller adferdskrav for virksom-
heten («conduct of business rules») ved distribu-
sjon av forsikringsprodukter, herunder krav til 
god forretningsskikk. Forsikringsdistributøren 
skal ved salg av forsikringer som et minimum fast-
legge kundens forsikringskrav og -behov, og 
enhver forsikringsavtale som foreslås, skal være i 
samsvar med dette. Direktivet stiller ikke krav om 
rådgivning ved salg av forsikringsavtaler, men har 
krav til rådgivningen dersom rådgivning ytes. 
Direktivet inneholder også andre krav som skal 
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ivareta hensynet til kundebeskyttelse, blant annet 
informasjonskrav, krav for å hindre at interesse-
konflikter skader kundens interesser og krav til 
produktstyring.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet har tilleggs-
krav for distribusjon av forsikringsbaserte investe-
ringsprodukter. Forsikringsbaserte investerings-
produkter er forsikringsprodukter som har en 
utløps- eller gjenkjøpsverdi som helt eller delvis er 
gjenstand for markedssvingninger. Definisjonen i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet sammenfaller 
med definisjonen av forsikringsbaserte investe-
ringsprodukter i PRIIPs-forordningen (forordning 
(EU) nr. 1286/2014). Tilleggskravene som oppstil-
les i direktivet, innebærer at det innføres krav til 
salgs- og rådgivningsprosessen ved distribusjon 
av forsikringsbaserte investeringsprodukter som 
sammenfaller med kravene i MiFID II-regelverket 
(direktiv 2014/65/EU). Dette skal blant annet 
bidra til ensartet investorvern for spareprodukter 
og forhindre regelverksarbitrasje, jf. fortalen 
punkt 56. Forsikringsdistribusjonsdirektivet er 
imidlertid som nevnt basert på minimumsharmo-
nisering.

Videre inneholder direktivet regler om admi-
nistrative sanksjoner og andre tiltak ved overtre-
delse av nasjonal lovgivning som gjennomfører 
direktivet. En medlemsstat kan unnlate å innføre 
administrative sanksjoner dersom overtredelse av 
de samme reglene er omfattet av strafferettslige 
sanksjoner.

Direktivet artikkel 38 gir EU-kommisjonen 
kompetanse til å vedta delegerte rettsakter for 
nærmere angitte bestemmelser, såkalte nivå 2-retts-
akter. Dette gjelder foretakenes produktstyring 
(artikkel 25 nr. 2) og håndtering av interessekon-
flikter (artikkel 28 nr. 4), samt bestemmelser om 
vederlag (artikkel 29 nr. 4, jf. nr. 5) og distribusjon 
av forsikringsbaserte investeringsprodukter 
(artikkel 30 nr. 6). Vedtatte nivå 2-rettsakter omta-
les kort underveis i proposisjonen.

2.2 Høring

Departementet sendte 6. mars 2018 et høringsno-
tat utarbeidet av Finanstilsynet på høring. 
Høringsfristen var 6. juni 2018. Høringsnotatet ble 
sendt til følgende høringsinstanser:
Alle departementene
  
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet

Folketrygdfondet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten 
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen  

(Sivilombudsmannen)
ØKOKRIM
  
Advokatforeningen
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aktuarkonsulenters Forum
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Sparebankforeningen i Norge
The Nordic Association of Marine Insurers 

(Cefor)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Økonomiforbundet
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Følgende instanser har gitt merknader til hørings-
forslaget:
Advokatforeningen
American Express Services Europe
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens autorisasjonsordninger
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Help Forsikring AS
Lloyd’s
Norske Forsikringsmegleres Forening
Regelrådet
Statistisk sentralbyrå
Telenor Norge AS
The Nordic Association of Marine Insurers 

(Cefor)
Tide Forsikring AS

Følgende høringsinstanser har uttrykt at de ikke 
har merknader eller ikke ønsker å uttale seg:

  
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kunnskapsdepartementet 
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
  
Brønnøysundregistrene
Norges Bank
Skattedirektoratet 

Den Norske Aktuarforening
Norsk kapitalforvalterforening

2.3 Justis- og 
beredskapsdepartementets høring

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 6. mars 
2018 på høring et forslag til endringer i forsikrings-
avtaleloven og tilhørende forskrifter, herunder for-
slag til gjennomføring av deler av forsikringsdistri-
busjonsdirektivet. I tillegg til endringene for å gjen-
nomføre de relevante delene av forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet i norsk rett, foreslo Justis- og bered-
skapsdepartementet en omstrukturering av 
forsikringsavtaleloven og innføring av generelle 
regler om erstatning, bevisbyrde og såkalt digitalt 
førstevalg. Justis- og beredskapsdepartementets 
høring er for øvrig nærmere omtalt i Prop. 234 L 
(2020–2021).

Høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepar-
tementet inneholdt forslag som også var behand-
let av Finanstilsynet i høringsnotatet som ble 
sendt på høring av Finansdepartementet. Finans-
departementet ba derfor ikke om hørings-
instansenes merknader til de delene av Finans-
tilsynets høringsnotat som også var behandlet av 
Justis- og beredskapsdepartementet, med mindre 
høringsinstansene mente at noen av disse bestem-
melsene heller burde fremgå av regelverket som 
hører under Finansdepartementet.
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3  Regelverksstruktur

Forsikringsdistribusjonsdirektivet får anvendelse 
på forsikringsforetakenes distribusjon av for-
sikringsavtaler, mens øvrige krav til forsikrings-
foretakenes virksomhet følger av forsikringsdirek-
tivet (Solvens II). Virksomhetsregler for for-
sikringsforetakene finnes i dag blant annet i lov 
10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskon-
sern (finansforetaksloven) og lov 10. juni 2005 nr. 
44 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksom-
hetsloven). Regelverket om formidling av for-
sikringsavtaler, herunder virksomhetsregler for 
forsikringsmeglingsforetak og forsikringsagent-
foretak, fremgår av lov 10. juni 2005 nr. 41 om 
forsikringsformidling (forsikringsformidlings-
loven).

Nærmere krav til forsikringsavtalen og for-
sikringsforetakets informasjons- og rådgivnings-
plikter m.m. følger av lov 16. juni 1989 nr. 69 om 
forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven). For-
sikringsavtaleloven har ulike deler. Del A gjelder 
avtaler om skadeforsikring, del B gjelder avtaler 
om personforsikring, mens del C inneholder almin-
nelige bestemmelser. Justis- og beredskapsdepar-
tementet foreslår i en egen proposisjon endringer i 
forsikringsavtaleloven for å gjennomføre deler av 
forsikringsdistribusjonsdirektivet. I proposisjonen 
fra Justis- og beredskapsdepartementet omtales 
blant annet plikter som forsikringsdistributøren 
etter direktivet har overfor kunden, som for eksem-
pel krav til informasjon og rådgivning. Proposisjo-
nene må for øvrig ses i sammenheng. Lovforslaget i 
proposisjonen her bygger på lovforslaget i Prop. 
234 L (2020–2021), og vedtakelse forutsetter at 
også dette vedtas.

Forsikringsformidlingsloven gjennomfører 
EØS-regler som svarer til forsikringsformidlings-
direktivet (direktiv 2002/92/EF). Ved gjennom-
føringen av EØS-regler som svarer til det nye for-
sikringsdistribusjonsdirektivet (direktiv 2016/
97/EU) i norsk rett, er det behov for gjennom-
gang av de fleste bestemmelsene i gjeldende for-
sikringsformidlingslov.

I høringsnotatet har Finanstilsynet foreslått en 
ny lov om forsikringsformidling som erstatter gjel-
dende lov. Krav som gjelder for forsikringsforeta-
kene, har Finanstilsynet foreslått å gjennomføre i 

finansforetaksloven for å unngå at virksomhetsre-
gler som gjelder for forsikringsforetakene, spres 
på flere lover.

Høringsinstansene har ikke hatt innvendinger 
til dette. Advokatforeningen har fremhevet det som 
positivt at forsikringsformidlingsloven lovteknisk 
moderniseres.

Departementet mener som Finanstilsynet at 
det er hensiktsmessig å foreslå en ny lov om for-
sikringsformidling. Lovforslaget innebærer i 
hovedsak en videreføring og systematisering av 
hovedtrekkene i gjeldende lov. I tillegg inneholder 
lovforslaget nye regler som følger av forsikrings-
distribusjonsdirektivet, samt enkelte andre nasjo-
nale krav som er foreslått av Finanstilsynet i 
høringsnotatet.

Hovedlinjene i den offentligrettslige regulerin-
gen av forsikringsformidlingsforetak fremgår 
etter forslaget direkte av loven. Det vil være behov 
for forskrifter på områder hvor regelverket må 
være teknisk eller detaljert, eller der det kan være 
behov for å gi utfyllende regler. Departementet 
anser det som hensiktsmessig at det gis hjemmel i 
enkeltbestemmelser til å kunne gi forskrifter, men 
mener at det også er behov for en generell for-
skriftshjemmel som supplerer de mer konkrete 
forskriftshjemlene som er inntatt fortløpende på 
de områder hvor forskriftsbehovet er klart nok, jf. 
lovforslaget § 1-5 til ny forsikringsformidlingslov. 
Departementet viser til at en slik forskriftsstruk-
tur følger av andre regelverk på finansmarkeds-
området, som for eksempel verdipapirhandel-
loven. Dette vil også legge til rette for at utfyllende 
nivå 2-regelverk kan gjennomføres ved inkorpora-
sjon i forskrift. I likhet med i gjeldende for-
sikringsformidlingslov og i finansforetaksloven 
foreslås det at kompetanse til å fastsette forskrif-
ter legges til departementet.

Departementet slutter seg videre til Finanstil-
synets forslag om å innta krav til forsikringsforeta-
kene i finansforetaksloven, men slik at enkelt-
bestemmelsene inntas samlet som en ny del i 
finansforetaksloven kapittel 16 med regler om for-
sikringsdistribusjon. Det vil blant annet inneholde 
krav til forsikringsforetakets ansatte og regler om 
produktstyring, interessekonflikter, lønnsordning 
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og vederlag ved distribusjon av forsikrings-
produkter. Departementet foreslår at reglene her 
utformes slik at de ligger nærmere direktivet i 
ordlyd og struktur enn hva som var forslaget i 
høringsnotatet. Ved å innta bestemmelser i finans-
foretaksloven som ligger nærmere direktivet, vil 
loven etter departementets syn harmonere bedre 
med tilknyttede forordninger som gjennomføres i 
forskrift. Det vil gjøre det lettere å se sammenhen-
gen mellom finansforetaksloven og tilhørende for-
skrifter, forordningene som utfyller og presiserer 
reglene, og relevante tolkningsuttalelser og anbe-
falinger knyttet til direktivet og forordningene. 
Departementet viser til at dette vil kunne bidra til 
økt klarhet og oversiktlighet for aktørene som 
praktiserer regelverket.

I høringen har Finans Norge gitt merknader til 
hvilke deler av direktivet som skal gjennomføres i 
henholdsvis virksomhetslovgivningen og i for-
sikringsavtaleloven. Finans Norge viser blant 
annet til at forsikringsdistribusjonsdirektivet i all 
hovedsak retter seg mot regulering av aktørene i 
forsikringsbransjen og slik sett etter sin art er 
offentligrettslig regulering. Finans Norge viser til 
at dette ikke bare gjelder grunnleggende organi-
satoriske krav, kvalifikasjonskrav og egnet-
hetskrav, men også de videre rammer for distribu-
sjon. Herunder vil den sentrale virksomhetsregu-
lering, som reglene om god forretningsskikk, råd-
givning og krav til salg uten rådgivning, interesse-
konflikter, produktkontroll, samt klageordninger 
m.m. etter sin art være offentlighetsrettslige krav 
som påligger foretaket. Etter det Finans Norge er 
kjent med har ikke de øvrige nordiske landene en 
tilsvarende regelverksstruktur som er foreslått i 
Justis- og beredskapsdepartementets høringsno-
tat. Finans Norge tiltrer for øvrig Finanstilsynets 
vurdering at de deler av direktivet som gjelder 
opplysningsplikter i selve forsikringsavtalen, vil 
være hensiktsmessig å gjennomføre i forsikrings-
avtaleloven.

Justis- og beredskapsdepartementet og 
Finansdepartementet har samarbeidet om oppføl-

gingen av de to høringene om gjennomføring av 
forsikringsdistribusjonsdirektivet, både for å sikre 
en samordning mellom forsikringsformidlings-
loven, finansforetaksloven og forsikringsavtale-
loven, og for å sikre en helhetlig og godt koordi-
nert gjennomføring av direktivet i norsk rett.

Departementet foreslår som nevnt ovenfor å 
videreføre gjeldende regelverksstruktur der ram-
mevilkårene for forsikringsformidlingsforetake-
nes virksomhet, organisering mv. fastsettes i en 
lov om forsikringsformidling. Virksomhetskrav 
som stilles til forsikringsforetakene, foreslås gjen-
nomført i finansforetaksloven.

Forsikringsavtaleloven har i dag regler om for-
sikringsforetakets informasjons- og rådgivnings-
plikter overfor kundene. For forsikringsforetak 
foreslås det ikke endringer i plasseringen av disse 
bestemmelsene i forbindelse med gjennomførin-
gen av forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk 
rett, noe som også er i tråd med Finanstilsynets 
regelverksforslag i høringsnotatet. Forsikrings-
avtaleloven gjelder i dag ikke direkte for for-
sikringsformidlingsforetak. Imidlertid følger det 
av forskrifter til forsikringsformidlingsloven at et 
forsikringsformidlingsforetak skal ha den samme 
informasjonsplikt som et forsikringsforetak, med 
henvisning til forsikringsavtaleloven kapittel 2 og 
kapittel 11. For å samle informasjons- og rådgiv-
ningsplikter i én lov, foreslås det blant annet at 
slike plikter for forsikringsformidlingsforetak flyt-
tes fra forsikringsformidlingsloven og forsikrings-
formidlingsforskriften til forsikringsavtaleloven, 
jf. også Justis- og beredskapsdepartementets 
Prop. 234 L (2020–2021). Foretakenes informa-
sjons- og rådgivningsplikter er omtalt av Justis- og 
beredskapsdepartementet i avsnitt 10 og 11.

Høringsforslaget fra Finanstilsynet omfatter 
også nødvendige forskriftsendringer. Denne pro-
posisjonen gjelder kun forslag til lovendringer. 
Departementet viser til at høringsinnspill som 
gjelder utformingen av forskriftsbestemmelser, vil 
bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av for-
skrifter til regelverket.
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4  Ny lov om forsikringsformidling

4.1 Formål og virkeområde

4.1.1 Gjeldende rett

Forsikringsformidlingsvirksomhet er i dag regu-
lert i forsikringsformidlingsloven. Denne loven 
gjennomfører EØS-regler som svarer til for-
sikringsformidlingsdirektivet (direktiv 2002/92/
EF).

Forsikringsformidlingsloven har ikke en for-
målsbestemmelse. Av forarbeidene fremgår det at 
formålet med loven er å ivareta interessene til bru-
kerne av forsikringsformidlingstjenester, sikre en 
likebehandling av ulike aktører innenfor for-
sikringsformidling, og å sikre aktørene tilgang til 
det indre marked gjennom rett til grenseoverskri-
dende virksomhet og etableringsrett, jf. Ot.prp. nr. 
55 (2004–2005), side 5.

Forsikringsformidling er en form for mellom-
leddsvirksomhet der formidleren opptrer som et 
bindeledd mellom forsikringsforetaket og forsi-
kringstaker (kunde). Foretak som driver med for-
sikringsformidling, selger altså ikke egne for-
sikringsprodukter. Det er to hovedtyper for-
sikringsformidlingsforetak. Forsikringsmeglings-
foretak representerer forsikringstaker og skal 
bistå med å finne den beste forsikringsløsningen 
for kunden. Forsikringsagentforetak har avtale 
med ett eller flere forsikringsforetak, og represen-
terer foretakene de har avtale med. Forsikrings-
agentvirksomhet kan være forsikringsformidling 
som hovedbeskjeftigelse, eller i tilknytning til salg 
av andre produkter og tjenester (aksessoriske for-
sikringsagentforetak).

Forsikringsformidlingsloven § 1-1 første ledd 
fastsetter at loven gjelder «formidling av direkte 
forsikring og gjenforsikring». Loven gjelder altså 
for formidling av alle typer forsikringer, det vil si 
skadeforsikring, livsforsikring og gjenforsikring. 
Gjenforsikring (også kalt reassuranse) innebærer 
at et forsikringsforetak forsikrer en del av en 
risiko i et annet forsikringsforetak. Ved formidling 
av gjenforsikringsavtaler, vil kunden derfor være 
et forsikringsforetak.

Begrepet «forsikringsformidling» er nærmere 
definert i § 1-2 nr. 1. Forsikringsformidling brukes 

som en samlebetegnelse på de aktiviteter som 
omfattes av loven, og dekker alle faser ved inngå-
else av en forsikringsavtale, herunder forbere-
dende arbeid og inngåelse av slike avtaler, samt 
bistand ved forvaltning og gjennomføring av avta-
len, særlig i forbindelse med et skadetilfelle. 
Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle om en virksomhet 
driver forsikringsformidling, jf. § 1-1 femte ledd.

I forsikringsformidlingsloven § 1-1 annet ledd 
er det gjort fire unntak fra lovens virkeområde, 
som er nærmere omtalt i Finanstilsynets hørings-
notat avsnitt 2.1. Unntakene omfatter blant annet 
virksomhet som består i å gi informasjon som ledd 
i annen yrkesvirksomhet, og virksomhet som kun 
formidler generell informasjon om forsikringspro-
dukter eller skaper kontakt med forsikringsforetak. 
Som et eksempel på sistnevnte, nevner forarbei-
dene til gjeldende forsikringsformidlingslov nett-
portaler som innebærer ren kontaktformidling, jf. 
Ot.prp. nr. 55 (2004–2005), side 14.

I tillegg er det gjort unntak for virksomheter 
som utøver aksessorisk forsikringsformidlings-
virksomhet, det vil si at forsikringsformidling ikke 
er formidlerens yrkesmessige hovedvirksomhet, 
dersom vilkårene som er listet opp i § 1-1 tredje 
ledd nr. 1 til nr. 6 er oppfylt. Det innebærer at 
loven ikke får anvendelse på personer eller fore-
tak som utøver virksomheten som oppfyller de 
fastsatte vilkårene. I forarbeidene til gjeldende for-
sikringsformidlingslov er det uttalt at bestemmel-
sen tar «sikte på å gi selgere av vaskemaskiner og 
TV mv. mulighet til å selge forsikringer, som byg-
ger videre på selgers kontraktsrettslige ansvar, 
knyttet til det produkt de selger», jf. spesial-
merknaden til § 1-1 i Ot.prp. nr. 55 (2004–2005). 
Aksessorisk forsikringsformidlingsvirksomhet er 
også omtalt i avsnitt 4.2.

For forsikringsformidlere som er registrert i 
annen EØS-stat, gjelder § 8-2 første, annet, tredje 
og fjerde ledd, se § 1-1 fjerde ledd. Her fremgår 
nærmere regler om utenlandske forsikringsfor-
midleres virksomhet i Norge, blant annet hvilke 
bestemmelser i loven som får anvendelse.

Virksomhet som utøves av et forsikringsfore-
tak, er i utgangspunktet unntatt fra lovens virke-
område, se § 1-1 annet ledd nr. 1. Forsikringsvirk-
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somhetsloven § 7-4 fastsetter imidlertid at for-
sikringsformidlingsloven kapittel 7, med unntak 
av bestemmelsene i §§ 7-5 og 7-6 som gjelder for-
sikring og klientkonto, gjelder tilsvarende for et 
skadeforsikringsforetak og for den person som 
forestår ledelsen av forsikringsformidlingsvirk-
somheten, når foretaket formidler forsikringer på 
vegne av et annet forsikringsforetak, jf. for-
sikringsvirksomhetsloven § 7-4. Det er ikke gitt 
en tilsvarende bestemmelse for livsforsikrings-
foretak.

4.1.2 Direktivet

Et av hovedformålene med direktivet er å innføre 
like rammer for distribusjon av forsikringsproduk-
ter. Direktivet skal sikre at forbrukere har samme 
beskyttelsesnivå uavhengig av salgskanal, jf. forta-
lens punkt 6 og 8. Harmoniserte regler som gjel-
der både ved formidling og direkte salg av forsik-
ringer, skal føre til likere konkurransevilkår mel-
lom distribusjonskanalene og styrke det indre 
markedet.

Direktivet gjelder for enhver fysisk eller juri-
disk person som utøver eller ønsker å utøve for-
sikringsdistribusjonsvirksomhet i EØS, jf. artikkel 
1 nr. 1 og 2. Direktivet gjelder for distribusjon av 
alle typer forsikringsavtaler, både individuelle og 
kollektive avtaler er omfattet.

Begrepet «forsikringsdistribusjon» viderefører i 
hovedsak definisjonen av «forsikringsformidling» 
etter forsikringsformidlingsdirektivet. Begrepet 
dekker prosessene for å forberede, inngå, adminis-
trere og gjennomføre en forsikringsavtale. Sam-
menlignet med forsikringsformidlingsdirektivet er 
det i forsikringsdistribusjonsdirektivet presisert at 
rådgivning er en del av forberedelsesfasen, og i til-
legg er det presisert når bruk av nettsteder eller 
andre medier omfattes av definisjonen.

Av direktivet artikkel 2 nr. 1 punkt 1 fremgår 
det at forsikringsdistribusjon er virksomhet som 
består i å gi råd om, foreslå eller utføre annet for-
beredende arbeid i forbindelse med inngåelse av 
forsikringsavtaler, å inngå slike avtaler eller å 
medvirke ved administrasjonen og gjennomførin-
gen av slike avtaler, særlig i forbindelse med et 
skadetilfelle. Videre omfattes levering av opplys-
ninger om én eller flere forsikringsavtaler i sam-
svar med kriterier som kunder velger via et nett-
sted eller andre medier, og utarbeiding av en ran-
geringsliste over forsikringsprodukter, herunder 
pris- og produktsammenligninger eller prisrabatt 
på en forsikringsavtale, når kunden har mulighet 
til direkte eller indirekte å inngå en forsikrings-
avtale via et nettsted eller andre medier.

Direktivet definerer distribusjon av gjenfor-
sikringsavtaler særskilt. Gjenforsikring inne-
bærer å overta risiko fra et annet forsikringsfore-
tak. Gjenforsikringsdistribusjon er virksomhet 
som består i å gi råd om, foreslå eller utføre 
annet forberedende arbeid i forbindelse med inn-
gåelse av gjenforsikringsavtaler, å inngå slike 
avtaler eller å medvirke ved administrasjonen og 
gjennomføringen av slike avtaler, særlig i forbin-
delse med et skadetilfelle, herunder når virksom-
heten utøves av et gjenforsikringsforetak uten en 
gjenforsikringsformidlers medvirkning, se artik-
kel 2 nr. 1 punkt 2.

Direktivet angir i artikkel 2 nr. 2 bokstav a til 
d virksomhet som ikke skal anses for å utgjøre 
forsikringsdistribusjon eller gjenforsikringsdis-
tribusjon. Bokstav a og b innebærer i hovedsak 
en videreføring av unntakene i forsikringsformid-
lingsdirektivet, og omfatter det å gi informasjon 
om forsikringer i tilknytning til annen yrkesvirk-
somhet når dette skjer leilighetsvis (bokstav a) 
og ervervsmessig skadeoppgjørsvirksomhet 
(bokstav b). Videre unntas virksomhet som kun 
består i å gi informasjon om potensielle kunder 
til forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak 
og forsikringsformidlere og gjenforsikringsfor-
midlere (bokstav c), og virksomhet som kun 
består i å gi informasjon om forsikrings- og gjen-
forsikringsprodukter, forsikringsforetak og gjen-
forsikringsforetak og forsikringsformidlere og 
gjenforsikringsformidlere til potensielle kunder 
(bokstav d).

En aksessorisk forsikringsformidler utøver 
forsikringsformidling i tillegg til sin yrkesmessige 
hovedvirksomhet, og slik virksomhet faller som et 
utgangspunkt inn under direktivets virkeområde. 
Imidlertid unntar direktivet aksessoriske for-
sikringsformidlere som oppfyller alle vilkårene i 
artikkel 1 nr. 3. Her fremgår at forsikringen som 
den aksessoriske forsikringsformidleren formid-
ler, må utgjøre et supplement til varen eller tje-
nesten som leveres av leverandøren (bokstav a), 
og dekke risikoen for funksjonssvikt, tap av eller 
skade på varen eller at tjenesten ikke kan benyttes 
(bokstav a nr. i) eller gjelde en reiseforsikring 
bestilt hos formidleren (bokstav a nr. ii). For-
sikringspremien kan som et utgangspunkt ikke 
overstige 600 euro per år (bokstav b). Hvis forsik-
ringen utgjør et supplement til en tjeneste som 
nevnt i bokstav a, og varigheten på tjenesten er tre 
måneder eller kortere, kan det årlige premiebelø-
pet per person imidlertid ikke overstige 200 euro 
(bokstav c).

Nytt med forsikringsdistribusjonsdirektivet er 
at forsikringsforetakenes egendistribusjon er 
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omfattet av direktivet. Sammenlignet med for-
sikringsformidlingsdirektivet er det derfor ikke 
lenger gjort unntak for forsikringsforetak og fore-
takets ansatte i direktivets anvendelsesområde.

4.1.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet har Finanstilsynet i utkastet § 1 
foreslått en formålsbestemmelse som angir at 
lovens formål skal være å legge til rette for 
betryggende formidling av forsikringsavtaler, og 
bidra til å sikre at forsikringstakere tegner forsik-
ringer som er i samsvar med forsikringsbehovet.

Etter Finanstilsynets vurdering innebærer for-
sikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 1 i hoved-
sak en videreføring av forsikringsformidlingsdi-
rektivets virkeområde, som er gjennomført i for-
sikringsformidlingsloven § 1-1 første ledd. Finans-
tilsynet foreslår derfor å videreføre gjeldende § 1-
1 første ledd i utkastet § 2, men med enkelte min-
dre justeringer. Etter utkastet § 2 får loven anven-
delse på forsikrings- og gjenforsikringsformid-
lingsvirksomhet i Norge samt norske forsikrings- 
og gjenforsikringsformidlingsforetaks virksomhet 
i utlandet. I tillegg er det i forslaget fra Finanstilsy-
net inntatt en forskriftshjemmel for å kunne gi 
nærmere regler om lovens virkeområde på Sval-
bard og kontinentalsokkelen.

Etter Finanstilsynets syn innebærer unntak fra 
direktivets anvendelsesområde som er angitt i 
artikkel 2 nr. 2, i hovedsak en videreføring av for-
sikringsformidlingsdirektivet. Finanstilsynet fore-
slår derfor å videreføre forsikringsformidlingslo-
ven § 1-1 annet ledd, men i en egen bestemmelse 
som følger av utkastet § 4.

Finanstilsynets forslag til bestemmelser om 
virkeområde og unntak fra dette, innebærer i 
hovedsak en videreføring av gjeldende rett. 
Bestemmelsene har imidlertid fått en noe annet 
utforming og systematikk sammenlignet med gjel-
dende forsikringsformidlingslov.

I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at i de 
tilfeller et forsikringsforetak formidler forsikrin-
ger for et annet forsikringsforetak, er det vesent-
lig at kunden får informasjon om at forsikrings-
foretaket opptrer som mellomledd. Finanstilsynet 
foreslår derfor at lovens informasjonskrav skal 
gjelde tilsvarende for forsikringsforetak i disse 
situasjonene. Finanstilsynet har ikke foreslått at 
andre regler i ny forsikringsformidlingslov skal få 
anvendelse for forsikringsforetak som formidler 
forsikringer på vegne av andre forsikringsforetak. 
Forsikringsvirksomhetsloven § 7-4 angir som 
nevnt ovenfor hvilke deler av forsikringsformid-

lingsloven som kommer til anvendelse når skade-
forsikringsforetak formidler forsikringer for 
andre forsikringsforetak. På bakgrunn av Finans-
tilsynets forslag vil denne bestemmelsen være 
overflødig og er foreslått opphevet av Finans-
tilsynet.

Finanstilsynet har i høringsnotatet foreslått å 
videreføre unntaket for registreringsplikt for 
aksessoriske forsikringsagenter når nærmere 
angitte vilkår er oppfylt, men med de endringer 
som følger av forsikringsdistribusjonsdirektivet 
sammenlignet med forsikringsformidlingsdirekti-
vet. Nytt med forsikringsdistribusjonsdirektivet er 
at avbestillingsforsikringer er inntatt som et alter-
nativ til forsikring som agenten kan distribuere, 
og dette er foreslått inntatt i bestemmelsen av 
Finanstilsynet.

I tillegg er beløpsgrensene og forsikringsperi-
odens lengde endret i tråd med hva som følger av 
forsikringsdistribusjonsdirektivet. Det vises til 
direktivet artikkel 1 nr. 3 og gjennomgangen i 
punkt 4.1.2. Finanstilsynet har i høringsnotatet 
foreslått at unntak fra registreringsplikten flyttes 
fra lovens generelle virkeområde, til bestemmel-
sen som gjelder adgangen til å drive aksessorisk 
forsikringsagentvirksomhet. Det vises til Finans-
tilsynets utkast § 9.

I høringsnotatet er det foreslått at aksesso-
riske forsikringsagenter som er unntatt fra kravet 
til registrering, likevel må overholde visse infor-
masjonskrav.

4.1.4 Høringsinstansenes merknader

Finans Norge viser til at det i utkastet § 9 nr. 2 fra 
Finanstilsynet ved en inkurie står 500 euro. Det 
skal være 600 euro etter forsikringsdistribusjons-
direktivet.

Forbrukerrådet støtter utkastet § 1 fra Finans-
tilsynet om formål. Forbrukerrådet mener at kun-
devern er sentralt, og at det er viktig at dette tyde-
lig slås fast i lovens formålsbestemmelse.

4.1.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår å innlede ny forsikrings-
formidlingslov med en formålsbestemmelse før 
angivelsen av virkeområdet. Dette er nytt sam-
menlignet med gjeldende rett, men i tråd med 
Finanstilsynets forslag. Departementet viser til at 
gjeldende forsikringsformidlingslov ikke inne-
holder en formålsbestemmelse, men at formålet 
har kommet til uttrykk i lovens forarbeider, jf. 
Ot.prp. nr. 55 (2004–2005), side 5:
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«Formålet med loven er å ivareta interessene 
til brukerne av forsikringsformidlingstje-
nester, sikre en likebehandling av ulike aktører 
innenfor forsikringsformidling, og å sikre aktø-
rene tilgang til det indre marked gjennom rett 
til grenseoverskridende virksomhet og etable-
ringsrett.»

Departementet foreslår i § 1-1 at lovens formål er 
å legge til rette for at formidling av forsikringsav-
taler skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte, 
og bidra til at forsikringstakere inngår forsikrings-
avtaler i samsvar med sine forsikringsbehov. 
Departementet deler således Finanstilsynets vur-
dering om at hensynet til kundebeskyttelse bør 
reflekteres direkte i formålsbestemmelsen. 
Departementet viser til at Forbrukerrådet også 
støtter dette forslaget. Bestemmelsen er nærmere 
omtalt i spesialmerknaden til lovforslaget § 1-1.

Departementet foreslår å samle angivelsen av 
virkeområdet til loven i § 1-2. Lovforslaget fra 
departementet bygger på Finanstilsynets forslag i 
høringsnotatet, men med tilpasninger. Loven gjel-
der for forsikringsformidling i Norge, samt nor-
ske forsikringsformidlingsforetaks virksomhet i 
utlandet. «Forsikringsformidling» omfatter også 
gjenforsikringsformidling, jf. omtale nedenfor. 
Videre får loven anvendelse på utenlandske for-
sikringsformidlere i den utstrekning det følger av 
kapittel 5 i loven. Departementet viser til lovforsla-
get § 1-2 første og annet ledd. Departementet fore-
slår i tredje ledd at Kongen i forskrift kan 
bestemme om hele eller deler av loven skal gjøres 
gjeldende for Norges økonomiske sone og for 
Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

Begrepet «forsikringsformidling» foreslås 
videreført som koblingsord for de typer virksom-
het som omfattes av loven, jf. lovforslaget § 1-3. 
Begrepet «forsikringsformidlingsforetak» benyt-
tes om foretak som etter loven har adgang til å 
drive forsikringsformidling, og brukes som kob-
lingsord for å angi rekkevidden av ulike bestem-
melser. I tråd med gjeldende rett vil «forsikrings-
formidlingsforetak» omfatte forsikringsmeglings-
foretak, forsikringsagentforetak og aksessoriske 
forsikringsagentforetak. Det vises til nærmere 
omtale i avsnitt 4.2.5.

Videre foreslår departementet å innta en defini-
sjon av «forsikringsdistribusjon» i lovforslaget § 1-
3. Dette er en endring sammenlignet med Finanstil-
synets høringsnotat og gjeldende forsikringsfor-
midlingslov, men svarer til systemet i forsikrings-
distribusjonsdirektivet, der «forsikringsdistribu-
sjon» erstatter «forsikringsformidling» fra 
forsikringsformidlingsdirektivet. Siden definisjo-

nen av «forsikringsdistribusjon» omfatter «for-
sikringsformidling», vil forslaget ikke innebære en 
realitetsendring, men gi lovforslaget en mer direk-
tivnær tilnærming. Lovforslaget § 1-3 er nærmere 
omtalt i avsnitt 4.2.

Lovforslaget omfatter både formidling av 
direkte forsikring og gjenforsikringsavtaler, i likhet 
med gjeldende rett, og det er lagt opp til at loven får 
anvendelse på formidling av gjenforsikringsavtaler, 
i likhet med andre forsikringsavtaler, med mindre 
annet er fastsatt særskilt i loven. Det er også presi-
sert i lovforslaget § 1-2 første ledd annet punktum. 
Det betyr at regler som i loven retter seg mot for-
sikringsformidling, forsikringsformidlingsforetak, 
forsikringsmeglingsforetak eller forsikringsme-
glere, som hovedregel også gjelder for gjenfor-
sikringsformidling, gjenforsikringsmeglingsfore-
tak og gjenforsikringsmeglere. For eksempel vil 
regler om faglige kvalifikasjoner og vandel som ret-
ter seg mot forsikringsmeglere og forsikringsmeg-
lingsforetak, også gjelde tilsvarende for gjenfor-
sikringsmeglere og gjenforsikringsmeglingsfore-
tak. Enkelte steder er imidlertid gjenforsikrings-
megling nevnt uttrykkelig av pedagogiske hensyn, 
se for eksempel lovforslaget §§ 3-1 og 3-4 som gjel-
der adgangen til å drive forsikringsformidling.

Definisjonen av forsikringsformidling, sett i 
sammenheng med definisjonen av forsikrings-
distribusjon, er vid og medfører at lovforslaget i 
utgangspunktet dekker all virksomhet der det for-
midles forsikringer mot et vederlag, se også 
omtale i avsnitt 4.2. Anvendelsesområdet er imid-
lertid snevret inn i lovforslaget § 1-3 tredje ledd 
som inneholder unntak fra definisjonen. I 
høringsnotatet foreslår Finanstilsynet at unntaks-
bestemmelsene i gjeldende forsikringsformid-
lingslov § 1-1 annet ledd videreføres, siden det 
ikke er behov for å gjøre endringer for å gjennom-
føre forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 2 
nr. 2. Departementet slutter seg til vurderingen. 
Departementet viser til lovforslaget § 1-3 tredje 
ledd og nærmere omtale i spesialmerknaden til 
bestemmelsen.

Forsikringsforetak kan både selge forsikringer 
direkte, og opptre som formidlere på vegne av 
andre forsikringsforetak. Forsikringsforetakets 
rolle som formidler av forsikringsprodukter fore-
slås regulert i finansforetaksloven og ikke i 
forsikringsformidlingsloven. Departementet viser 
til lovforslaget § 16-16 i finansforetaksloven og § 1-
4 første ledd i ny forsikringsformidlingslov.

Gjeldende forsikringsformidlingslov § 1-1 har i 
tredje ledd unntak for aksessoriske forsikrings-
agenter som oppfyller vilkårene angitt i bestem-
melsen. Departementet foreslår i tråd med 
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Finanstilsynets forslag at unntaket skal fremgå av 
bestemmelsen der aksessorisk forsikringsagent-
virksomhet er nærmere definert, jf. lovforslaget 
§ 2-4 annet ledd. Departementet viser til at det er 
behov for enkelte justeringer i dette unntaket som 
følge av endringer i forsikringsdistribusjonsdirek-
tivet. Sammenlignet med unntaksbestemmelsen i 
gjeldende forsikringsformidlingslov foreslås avbe-
stillingsforsikringer for tjenester inntatt som et 
alternativ til type forsikring som agenten kan dis-
tribuere. I tillegg foreslår departementet å endre 
beløpsgrensene og forsikringsperiodens lengde 
sammenholdt med gjeldende rett. Som Finans 
Norge påpekte i høringen, skal beløpsgrensen for 
årlig premiebeløp etter direktivet være på 600 
euro.

4.2 Definisjoner mv.

4.2.1 Gjeldende rett

Et foretak som etter forsikringsformidlingsloven 
kan drive forsikringsformidling, er et forsikrings-
formidlingsforetak. Forsikringsformidlingsloven 
opererer med to hovedaktører som kan drive for-
sikringsformidling: forsikringsagentforetak og for-
sikringsmeglingsforetak. Forsikringsagentforetak 
opptrer på vegne av forsikringsforetak og handler 
fullt ut på forsikringsforetakets ansvar. Forsikrings-
meglingsforetak representerer derimot kunden og 
er uavhengig av forsikringsforetakene.

Forsikringsmegling er definert som «for-
sikringsformidlingsvirksomhet som består i å gi 
kunden råd ut fra en analyse av et så stort antall av 
de på markedet disponible forsikringsløsninger 
som mulig, eller virksomhet som består i å pre-
sentere kunden for forsikringsløsninger fra et 
eller flere forsikringsselskaper, uten at det er inn-
gått uttrykkelig avtale med forsikringsselskapene 
om dette», jf. § 1-2 nr. 2.

Loven skiller mellom forsikringsmeglere som 
formidler direkte forsikring og meglere som for-
midler gjenforsikring. Gjenforsikring er som 
nevnt en forsikring tegnet av ett forsikringsfore-
tak i et annet. Gjenforsikringsmegling er definert 
særlig i § 1-2 nr. 3, og vil i hovedsak omfatte tilsva-
rende aktivitet som forsikringsmegling. Det frem-
går imidlertid av bestemmelsen at formidleren er 
engasjert og handler på et forsikringsforetaks 
vegne i forbindelse med inngåelse av en gjenfor-
sikringsavtale med et gjenforsikringsforetak.

Forsikringsagentvirksomhet er definert som 
«forsikringsformidlingsvirksomhet som består i å 
tilby forsikringsprodukter for og på vegne av et 
eller flere forsikringsselskap», jf. § 1-2 nr. 4. 

Agentvirksomheten kan være en selvstendig virk-
somhet, eller den kan utøves som et tillegg til 
annen yrkesmessig hovedvirksomhet. Det sist-
nevnte omtales som aksessorisk forsikringsagent-
virksomhet. Denne formen for virksomhet er nær-
mere regulert i forsikringsformidlingsloven § 7-9 
og tilhørende forskrift om aksessorisk forsikrings-
agentvirksomhet. Loven åpner for at et for-
sikringsagentforetak (hovedagent) kan ha formid-
lingsavtale med et annet agentforetak (under-
agent).

4.2.2 Direktivet

Artikkel 2 i forsikringsdistribusjonsdirektivet 
inneholder definisjoner. Definisjonene av for-
sikringsdistribusjon og gjenforsikringsdistribu-
sjon er nærmere omtalt i avsnitt 4.1.

Systemet etter direktivet er at ulike aktører 
kan utføre forsikringsdistribusjon. Direktivet skil-
ler mellom forsikringsforetak som driver egendis-
tribusjon, forsikringsformidlere og aksessoriske 
forsikringsformidlere, jf. gjennomgangen neden-
for. Enkelte av reglene i direktivet gjelder for alle 
distributører, mens andre kun gjelder for utvalgte 
aktører.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet skiller ikke 
mellom forsikringsagenter og forsikringsmeglere, 
slik som i norsk rett. I stedet faller begge type virk-
somhet inn under begrepet «forsikringsformid-
ler». Dette gjelder uavhengig av om formidleren 
representerer kunden eller forsikringsforetaket.

Begrepet «forsikringsdistributør» omfatter for-
sikringsformidlere, aksessoriske forsikringsfor-
midlere og forsikringsforetak, se artikkel 2. nr. 1 
punkt (8). Direktivet har ingen særlig definisjon 
av gjenforsikringsdistributør. Imidlertid bruker 
direktivet dette begrepet i enkeltbestemmelser, se 
eksempelvis artikkel 10.

En forsikringsformidler er enhver fysisk eller 
juridisk person, som ikke er et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak eller en aksessorisk for-
sikringsformidler, som mot vederlag utøver for-
sikringsdistribusjon, jf. artikkel 2 nr. 1 punkt (3).

En gjenforsikringsformidler er enhver fysisk 
eller juridisk person, som ikke er et gjenforsik-
ringsforetak eller deres ansatte, som mot vederlag 
utøver gjenforsikringsdistribusjon, som ikke er et 
gjenforsikringsforetak eller deres ansatte, jf. artik-
kel 2 nr. 1 punkt (5).

Forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak 
er definert med en henvisning til artikkel 13 i Sol-
vens II-direktivet, jf. artikkel 2 nr. 1 punkt (6) og 
(7). Solvens II-direktivet inneholder øvrige krav til 
forsikringsforetakenes virksomhet. Forsikrings-
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distribusjonsdirektivet regulerer bare forsikrings-
foretakenes distribusjon av forsikringsprodukter.

En aksessorisk forsikringsformidler er enhver 
fysisk eller juridisk person som mot vederlag dri-
ver forsikringsdistribusjon som tilleggsvirksom-
het og oppfyller nærmere vilkår, jf. artikkel 2 nr. 1 
punkt (4) bokstav a til c. En aksessorisk for-
sikringsformidler kan ikke være bank, kredittfore-
tak eller verdipapirforetak. Forsikringsdistribu-
sjon kan ikke være hovedvirksomheten (bokstav 
a), distribusjon kan kun gjelde forsikringsproduk-
ter som er et supplement til en vare eller tjeneste 
(bokstav b), og forsikringsproduktet kan ikke 
være en livsforsikring eller ansvarsforsikring, 
med mindre forsikringen er et supplement til den 
vare eller tjeneste som formidleren tilbyr i sitt 
hovederverv (bokstav c). Aksessoriske for-
sikringsformidlere er altså ikke omfattet av begre-
pet «forsikringsformidlere» i direktivet, men av 
begrepet «forsikringsdistributør», jf. gjennomgan-
gen ovenfor. De forpliktelsene i direktivet som 
gjelder overfor en «forsikringsdistributør» eller 
aksessorisk forsikringsformidler, får dermed 
anvendelse for denne type aktører.

Når et forsikringsforetak eller en forsikrings-
formidler benytter seg av tjenestene til en aksesso-
risk forsikringsformidler som er unntatt fra direkti-
vet, skal foretakene påse at kravene som følger av 
artikkel 1 nr. 4 bokstav a til c, oppfylles. Dette 
omtales nærmere av Justis- og beredskapsdeparte-
mentet i Prop. 234 L (2020–2021) avsnitt 8.

4.2.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet har Finanstilsynet i utkastet § 3 
foreslått å videreføre begrepet «forsikringsformid-
ling», men slik at det presiseres i loven at begre-
pet gjelder ved mellommannsvirksomhet. I sam-
svar med direktivet har Finanstilsynet foreslått å 
presisere at forsikringsformidling omfatter for-
sikringsnettportaler eller andre medier som dri-
ves på ervervsmessig basis, hvis kunden er i 
stand til direkte eller indirekte å inngå en for-
sikringsavtale gjennom nettsted eller andre 
medier.

Begrepene «forsikringsmeglingsvirksomhet», 
«gjenforsikringsmeglingsvirksomhet» og «for-
sikringsagentvirksomhet» er også foreslått videre-
ført av Finanstilsynet. Definisjonen av virksom-
hetsformene fremgår etter forslaget av bestem-
melsene som gjelder adgangen til å drive slik virk-
somhet i utkastet §§ 6-8.

I høringsnotatet har Finanstilsynet drøftet om 
definisjonen av forsikrings- og gjenforsikrings-
megling bør endres, slik at alternativet som består 

i å presentere kunden for forsikringsløsninger fra 
et eller flere forsikringsselskaper, utgår. Finanstil-
synet har vist til at alternativet kan stå i motstrid 
til kravet om uavhengighet, og medføre at kunden 
ikke får presentert den beste forsikringsløsningen 
i markedet. I høringsnotatet foreslår Finanstilsy-
net at definisjonen likevel videreføres. Finanstilsy-
net legger vekt på at dette alternativet kan dekke 
virksomhet som har mer preg av rådgivning om 
forsikringsbehov enn bistand i anbudskonkurran-
ser. Videre viser Finanstilsynet til at det går et 
skille mot agentvirksomhet ved at megleren ikke 
har kontraktsmessige forpliktelser overfor ett 
eller flere forsikringsforetak.

Definisjonen av aksessorisk forsikringsagent-
virksomhet er i høringsnotatet foreslått flyttet fra 
forskrift til lov, og følger av utkastet § 9. Det fram-
går av forslaget at banker, kredittforetak og verdi-
papirforetak ikke kan gis tillatelse til å drive 
aksessorisk agentvirksomhet, i tråd med direkti-
vet artikkel 2 nr. 4.

4.2.4 Høringsinstansenes merknader

American Express mener at det er behov for å klar-
gjøre hva som utgjør forsikringsdistribusjon, sær-
lig med hensyn til kollektive forsikringer. Enkelte 
av American Express’ betalingskort har en tilknyt-
tet gruppeforsikring, der American Express er 
forsikringstaker, mens kortkunden automatisk 
blir medlem av forsikringen. American Express 
mener at det må presiseres at det å være forsi-
kringstaker for en gruppeforsikring ikke utgjør 
forsikringsdistribusjon i forhold til medlemmer av 
forsikringen. American Express har blant annet 
fremhevet at de ikke opptrer som en formidler, og 
at kunder av American Express ikke betaler noe 
premie for å være medlem av forsikringen, men 
automatisk får fordelen av å være sikret. Ameri-
can Express mottar heller ikke noe vederlag. 
Videre er det i høringsuttalelsen fremhevet at for-
sikringsdistribusjonsdirektivet i fortalen punkt 49 
forutsetter at det å være en forsikringstaker for en 
gruppeforsikring ikke utgjør forsikringsdistribu-
sjon, og pekt på andre land som har klargjort for-
holdet til gruppeforsikringer, blant annet Tysk-
land.

Finans Norge er kjent med at det tidligere er 
reist spørsmål om klassifiseringen av kredittkort 
med kollektive forsikringsavtaler (eks. reise-
forsikring). Finans Norge legger til grunn at der-
som kredittkort utstedes med kollektive obligato-
riske dekninger uten reservasjonsmuligheter vil 
dette normalt ikke anses som forsikringsformid-
ling. Dersom slike forsikringer kan kjøpes gjen-
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nom utstederen som et tilvalg, for eksempel at det 
foreligger en kollektiv frivillig avtale, er det Finans 
Norges forståelse at slike forsikringer fortsatt vil 
kunne distribueres av en aksessorisk agent iht. 
Finanstilsynets lovforslag § 9.

Norske Forsikringsmegleres Forening viser til at 
forsikringsdistribusjonsdirektivet i de fleste sam-
menhenger ikke skiller mellom aktører som ope-
rerer mellom forsikringsgivere og forsikringsta-
kere, men lovforslaget i Norge opprettholder 
dette skillet. Forsikringsmeglerne viser til at 
reglene som foreslås, imidlertid er blitt mer like 
enn tidligere, noe som gjør at konkurranse mel-
lom de forskjellige kanelene er blitt likere.

Telenor Norge AS legger til grunn at Telenor – 
for så vidt gjelder kollektive avtaler der Telenor er 
forsikringstaker og kundene kan bli deltakere i den 
kollektive avtalen som sikrede – ikke driver for-
sikringsformidling. Telenor Norge viser til at ved 
kollektive forsikringsavtaler er forsikringsavtalen 
allerede inngått mellom Telenor (forsikringstaker) 
og forsikringsselskapet. Telenor Norge viser til at 
kunden slutter seg til en allerede inngått for-
sikringsavtale ved å kjøpe et bestemt abonnement, 
og at forsikringsavtalen eksisterer uavhengig av 
Telenors enkelte «sluttkunder». Telenor Norge leg-
ger til grunn at Telenor (og andre teleselskaper) i 
slike tilfeller ikke driver forsikringsformidling eller 
distribusjon av forsikringsavtaler.

4.2.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår i § 1-3 i ny forsikrings-
formidlingslov en definisjon av «forsikringsfor-
midling», som bygger på Finanstilsynets utkast. I 
tråd med forslaget fra Finanstilsynet foreslår 
departementet å presisere at forsikringsformid-
ling er mellomleddsvirksomhet. Det innebærer at 
forsikringsforetakenes egendistribusjon faller 
utenfor definisjonen.

Departementet foreslår at begrepet «for-
sikringsformidling» kobles til definisjonen av «for-
sikringsdistribusjon», jf. omtale i avsnitt 4.1.5. 
Forslaget vil medføre at definisjonen av «for-
sikringsformidling» i gjeldende forsikringsformid-
lingslov § 1-2 nr. 1 videreføres, men med de 
endringer som følger med gjennomføringen av 
forsikringsdistribusjonsdirektivet.

I høringen har Finans Norge, Telenor Norge AS 
og American Express reist spørsmål om rollen som 
grupperepresentant for kollektive forsikring kan 
falle inn under definisjonen av forsikringsformid-
ling.

Departementet viser til at spørsmålet oppstår 
som følge av det trepartsforhold denne for-

sikringsformen innebærer ved at det er gruppe-
representanten som er forsikringstaker og som 
inngår avtale på vegne av eller til fordel for med-
lemmene. Grupperepresentanten kan også stå for 
administrasjonen av forsikringsforholdet.

Verken det tidligere forsikringsformidlings-
direktivet eller det nye forsikringsdistribusjons-
direktivet gir et generelt svar på om en gruppere-
presentant kan anses for å drive forsikrings-
formidling. Både definisjon av forsikringsformid-
ling og forsikringsdistribusjon er vidt utformet i 
direktivene, og utelukker ikke at en forsikringsta-
ker for en kollektiv forsikring kan anses for å 
drive forsikringsformidling.

Det følger av fortalen til forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet punkt 49 at:

«In the case of group insurance, ‘customer’ 
should mean the representative of a group of 
members who concludes an insurance contract 
on behalf of the group of members where the 
individual member cannot take an individual 
decision to join, such as a mandatory occupati-
onal pension arrangement. The representative 
of the group should, promptly after enrolment 
of the member in the group insurance, provide, 
where relevant, the insurance product informa-
tion document and the distributor’s conduct of 
business information.»

Departementet antar at uttalelsen i fortalen ville 
vært overflødig dersom grupperepresentanten 
også ble regnet som en forsikringsformidler, noe 
som kan tas til inntekt for at grupperepresentan-
ter ved avtaler som nevnt i punkt 49, ikke anses 
for å drive forsikringsformidling. Samtidig er 
departementet noe i tvil om rekkevidden av 
uttalelsen.

Etter departementets vurdering må det fort-
satt foretas en konkret vurdering av rollen til 
grupperepresentanten opp mot definisjonen av 
forsikringsformidling, slik departementet forstår 
reglene å være praktisert etter norsk rett i dag. 
Departementet viser til at forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet ikke inneholder særlig regulering 
av gruppeforsikringer, ut over fortalens angivelse 
som nevnt ovenfor, noe som kan tale for at slike 
produkter skal behandles på lik linje som ved for-
midling av andre forsikringsavtaler. Etter departe-
mentets syn taler også hensynet til kundebeskyt-
telse og hensynet til like konkurransevilkår for at 
det foretas en konkret vurdering. Departementet 
mener derfor at kollektive forsikringer, og rollen 
som forsikringstaker for slike produkter, ikke bør 
behandles særskilt i ny forsikringsformidlingslov. 
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Departementet viser for øvrig til at direktivet inne-
holder enkelte unntak fra definisjonen av «for-
sikringsdistribusjon», og at forsikringsformidling 
må være ervervsmessig, jf. lovforslaget § 1-3. I 
tvilstilfelle vil Finanstilsynet kunne avgjøre om det 
foreligger forsikringsformidling.

American Express har i høringen vist til at 
begrepet «forsikringsformidling» etter tysk rett er 
tolket slik at verken forsikringstaker eller forsi-
kringsgiver kan anses for å være en forsikrings-
formidler. I den forbindelse viser departementet 
til at EU-domstolen i sak C-633/20 er forelagt 
spørsmål fra en tysk domstol om rekkevidden av 
forsikringsformidling i relasjon til gruppeforsik-
ringer. Departementet viser til at EU-domstolens 
uttalelse vil kunne gi ytterligere veiledning for 
spørsmålet som er reist av høringsinstansene.

Departementet foreslår i §§ 2-1 til 2-4 i ny for-
sikringsformidlingslov å angi de ulike typer for-
sikringsformidling som kan drives etter loven. 
Det vises i denne sammenheng til gjeldende lov 
som har en egen bestemmelse med definisjoner i 
§ 1-2 nr. 2 til 4.

I forsikringsdistribusjonsdirektivet skilles det 
ikke mellom forsikringsmeglingsvirksomhet og 
forsikringsagentvirksomhet, begge typer virksom-
het dekkes av begrepet «forsikringsformidler». 
Departementet foreslår å videreføre det nasjonale 
skillet mellom meglere og agenter som de to 
hovedaktørene som kan drive forsikringsformid-
ling. Forsikringsagentvirksomhet kan drives som 
hovedbeskjeftigelse, men også som tilleggsvirk-
somhet når nærmere vilkår er oppfylt. Lovforsla-
get fra departementet svarer i hovedsak til Finans-
tilsynets utkast §§ 6 til 9 i høringsnotatet, men har 
fått en noe annen utforming.

I høringsnotatet drøfter Finanstilsynet om det 
er behov for endringer i definisjonen av meglings-
virksomhet, slik at alternativet som består i å pre-
sentere kunden for forsikringsløsninger fra ett 
eller flere forsikringsforetak, utgår. Bakgrunnen 
for Finanstilsynets drøftelser er ikke foranlediget 
av forsikringsdistribusjonsdirektivet, men fordi 
meglere etter norsk rett representerer kunden og 
skal være uavhengig av forsikringsforetaket. 

Finanstilsynet vurderer derfor om nevnte alterna-
tiv står i motstrid til kravet om uavhengighet. 
Finanstilsynet konkluderer i høringsnotatet med 
at det ikke er behov for endringer, og departe-
mentet deler denne vurderingen. Departementet 
legger som Finanstilsynet vekt på at det går et 
skille mot forsikringsagentvirksomhet, ved at 
megleren ikke har kontraktsmessige forpliktelser 
overfor ett eller flere forsikringsforetak. Departe-
mentet viser til Finanstilsynets uttalelse om at 
alternativet kan dekke virksomhet som har mer 
preg av rådgivning om forsikringsbehov enn 
bistand i anbudsprosesser. Ingen høringsinstan-
ser har uttalt seg om spørsmålet. Departementet 
foreslår derfor at alternativet som består i å pre-
sentere kunden for forsikringsløsninger fra ett 
eller flere forsikringsforetak, videreføres. Depar-
tementet viser til lovforslaget §§ 2-1 og 2-2.

Departementet foreslår i tråd med Finanstilsy-
nets utkast å flytte definisjonen av aksessorisk for-
sikringsagentvirksomhet fra forskrift til lov. 
Departementet viser til lovforslaget § 2-4. Bestem-
melsen angir hvilke vilkår som må være oppfylt 
for at foretaket kan registreres som aksessorisk 
forsikringsformidler, og hvilke vilkår som må 
være oppfylt for at virksomheten unntas fra regis-
treringsplikten. I tråd med definisjonen som føl-
ger av forsikringsdistribusjonsdirektivet er det 
presisert at banker, kredittforetak og verdipapir-
foretak ikke kan drive aksessorisk agentvirksom-
het.

I motsetning til begrepsbruken som benyttes i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet, foreslår departe-
mentet å videreføre gjeldende system slik at akses-
soriske forsikringsagentforetak omfattes av begre-
pet «forsikringsformidlingsforetak» i ny for-
sikringsformidlingslov. Det medfører at plikter som 
retter seg mot et forsikringsformidlingsforetak, vil 
gjelde for forsikringsagentforetak, forsikringsmeg-
lingsforetak (inkludert gjenforsikringsmeglings-
foretak) og aksessoriske forsikringsagentforetak, 
med mindre annet fremgår særskilt. Det kan i for-
skrift gjøres unntak fra én eller flere av bestemmel-
sene i loven i medhold av lovforslaget § 1-4 annet 
ledd.
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5  Adgang til å drive forsikringsformidling

5.1 Registrering

5.1.1 Gjeldende rett

Forsikringsformidlingsloven skiller mellom regis-
trering og tillatelse til å kunne drive forsikrings-
formidlingsvirksomhet, avhengig av om et foretak 
ønsker å drive virksomhet som forsikringsagent-
foretak eller forsikringsmeglingsforetak.

Etter forsikringsformidlingsloven § 2-1 kan 
forsikringsmeglingsvirksomhet ikke drives uten 
tillatelse fra Finanstilsynet. Forsikringsmeglings-
foretaket skal oppføres i Finanstilsynets konse-
sjonsregister. Reglene får tilsvarende anvendelse 
for gjenforsikringsmeglingsvirksomhet, jf. § 6-1 
første ledd.

Kravet til registrering for forsikringsagentfore-
tak følger av forsikringsformidlingsloven § 7-1. 
Norske forsikringsagentforetak skal enten være 
registrert i forsikringsforetakets register eller hos 
Finanstilsynet, avhengig av hvilke foretak for-
sikringsagentforetaket har avtaler med.

Norske forsikringsagentforetak som har agent-
avtale med norske forsikringsforetak, skal være 
oppført i forsikringsforetakets agentregister. For-
sikringsforetak som fører eget agentregister, skal 
påse at vilkårene for å drive forsikringsagentvirk-
somhet er oppfylt.

Norske forsikringsagentforetak som har avtale 
med utenlandske forsikringsforetak, skal som et 
utgangspunkt være oppført i Finanstilsynets 
register. Utenlandske forsikringsforetak med 
hovedsete i EØS og som har etablert forretnings-
sted i Norge (filial) kan likevel føre et eget agent-
register etter samme regler som norske for-
sikringsforetak, se Finanstilsynets rundskriv 9/
2008.

Forsikringsformidlingsloven § 7-9 gir Finans-
tilsynet hjemmel til å fastsette særlige regler 
eller unntak fra reglene i kapittel 7 for aksesso-
risk agentvirksomhet. Det er ikke gjort unntak 
fra kravet til registrering. Kravet til registrering 
etter § 7-1 og registreringsprosessen som nevnt 
ovenfor, gjelder derfor også for aksessoriske for-
sikringsagentforetak.

Nærmere regler om forsikringsforetakets 
register over tilknyttede forsikringsagentforetak 
følger av forskrift om forsikringsformidling kapit-
tel 4. Her fremgår blant annet hvilke opplysninger 
som skal fremgå av registeret, og krav til for-
sikringsforetakets oppbevaring av informasjon.

En underagent er et forsikringsagentforetak 
som ikke har avtale direkte med et forsikrings-
foretak, men har formidlingsavtale med et annet 
forsikringsagentforetak (hovedagenten). Et for-
sikringsagentforetak kan gi fullmakten videre til 
en underagent dersom underagenten oppfyller vil-
kårene for å drive agentvirksomhet, se for-
sikringsformidlingsloven § 7-1 tredje ledd. Det er 
forsikringsagentforetaket som er ansvarlig for å 
påse at underagenten oppfyller vilkårene for 
registrering. Det er i forvaltningspraksis lagt til 
grunn at det som hovedregel ikke er registre-
ringsplikt for underagenter av norske forsikrings-
agentforetak. Et forsikringsagentforetak handler 
fullt og helt på forsikringsforetakets ansvar for de 
produkter som formidles. Dette gjelder også for 
virksomhet som forsikringsagentforetaket har 
utkontraktert til underagenter.

Hvilke vilkår som må være oppfylt for at foreta-
ket skal kunne få tillatelse eller registreres, er 
nærmere behandlet i avsnitt 5.2.

5.1.2 Direktivet

Forsikringsdistribusjonsdirektivet har, i likhet 
med forsikringsformidlingsdirektivet, krav om 
registrering for å kunne drive forsikringsformid-
ling. I tillegg videreføres forsikringsformidlings-
direktivets alternative ordninger for registrering. 
Det vil si at direktivet åpner for at medlemsstatene 
kan operere med flere registre, og blant annet 
bestemme at forsikringsforetak kan samarbeide 
med tilsynsmyndigheten ved registrering av en 
formidler. Nytt med direktivet er at medlemssta-
tene skal opprette et online-registreringssystem 
for søknader om registrering.

Artikkel 3 nr. 1 i direktivet regulerer hvem 
som skal registreres etter direktivet og åpner for 
alternative prosesser for registrering.
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Første avsnitt fastsetter at forsikrings- og gjen-
forsikringsformidlere og aksessoriske forsikrings-
formidlere skal registreres hos vedkommende 
myndighet i hjemstaten. Direktivet krever ikke 
registrering for forsikringsforetak og gjenfor-
sikringsforetak og foretakets ansatte, jf. annet 
avsnitt.

Direktivet krever ikke at alle ansatte i registre-
ringspliktige foretak skal fremgå av registeret, jf. 
syvende avsnitt, men medlemsstatene skal sikre 
at navnet på personer i ledelsen med ansvar for 
distribusjon registreres, jf. åttende avsnitt. Videre 
skal registeret angi hvilke medlemsstater formid-
leren driver virksomhet i, jf. niende avsnitt.

Tredje avsnitt åpner for at forsikringsforetak, 
gjenforsikringsforetak, forsikringsformidlere 
eller andre organer («other bodies») kan samar-
beide med vedkommende myndighet ved regis-
trering av forsikrings- og gjenforsikringsformid-
lere og aksessoriske forsikringsformidlere og 
ved anvendelse av kravene som følger av artikkel 
10. I fjerde avsnitt vises det til at forsikrings- og 
gjenforsikringsformidlere og aksessoriske for-
sikringsformidlere kan registreres av et for-
sikrings- eller gjenforsikringsforetak, en for-
sikrings- eller gjenforsikringsformidler eller en 
sammenslutning av forsikringsforetak som er 
under tilsyn av vedkommende myndighet.

Medlemsstatene kan fastsette at forsikrings-
foretak, gjenforsikringsforetak eller forsikrings-
formidler som en formidler opptrer på vegne av, 
skal være ansvarlig for å kontrollere at vilkårene 
for registrering er oppfylt og registrere formidle-
ren, jf. femte og sjette avsnitt.

Etter artikkel 3 nr. 2 første avsnitt kan med-
lemsstatene opprette mer enn ett register, forut-
satt at de fastsetter kriterier for registrering. Det 
følger av annet avsnitt at det skal opprettes et nett-
basert registreringssystem som skal være lett til-
gjengelig og gjøre det mulig å fylle ut registre-
ringsskjema direkte på internett. Dersom det opp-
rettes flere registre, skal medlemsstatene etablere 
et felles informasjonssted som gir rask og enkel 
tilgang til opplysningene fra registrene, jf. artikkel 
3 nr. 3.

Søknader om oppføring i registeret skal 
behandles innen tre måneder, se artikkel 3. nr. 5. 
Fristen løper fra inngivelse av fullstendig søknad.

5.1.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet foreslår å lovfeste en fellesbestem-
melse om at forsikringsformidling bare kan drives 
av foretak som har tillatelse til å drive forsikrings-
meglings- eller gjenforsikringsmeglingsvirksom-

het eller foretak som er registrert som for-
sikringsagentforetak eller aksessoriske for-
sikringsagentforetak i Finanstilsynets konsesjons-
register, se utkastet § 5.

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet å 
utvide registreringsplikten til å også gjelde for 
underagenter. Finanstilsynet viser til at dette 
synes å være best i tråd med direktivforpliktel-
sene, og samtidig vil kunne gi en større trygghet 
for at vilkårene for å drive forsikringsformidlings-
virksomhet faktisk er oppfylt. Forslaget inne-
bærer at en fullmakt fra et forsikringsforetak til å 
formidle forsikringer, bare kan gis forsikrings-
agentforetak som er registrert eller som er unn-
tatt fra lovens virkeområde. Et krav om registre-
ring av underagenter følger også av utkastet § 34.

Finanstilsynet foreslår at det bare skal være ett 
register, se utkastet § 13 første ledd første punk-
tum. Det medfører en endring sammenlignet med 
gjeldende rett, der enkelte forsikringsforetak har 
egne agentregistre, men hvor Finanstilsynets kon-
sesjonsregister fungerer som et felles informa-
sjonssted med lenker videre til disse registrene. 
Endringsforslaget innebærer at alle forsikrings-
formidlere skal registreres direkte i Finans-
tilsynets register, uavhengig av om foretaket dri-
ver virksomhet som forsikringsmegler eller for-
sikringsagent. I høringsnotatet begrunner Finans-
tilsynet sitt endringsforslag med at den gjeldende 
ordningen, som skal sikre at Finanstilsynets kon-
sesjonsregister fungerer som et felles informa-
sjonssted, ikke fungerer tilfredsstillende. Finans-
tilsynet har pr. i dag 33 forsikringsagentregistre 
knyttet til Finanstilsynets konsesjonsregister. Len-
ker blir ikke oppdatert og gir i en del tilfeller ikke 
direkte tilgang til agentregisteret. Det er heller 
ikke mulig å søke etter et bestemt forsikrings-
agentforetak via konsesjonsregisteret.

Kontroll med at vilkårene er oppfylt skal etter 
forslaget enten utføres av Finanstilsynet eller 
ansvarlig norsk forsikringsforetak, se utkastet 
§§ 10 til 12.

I høringsnotatet er det i utkastet § 12 foreslått 
at norske forsikringsforetak fortsatt skal være 
ansvarlig for å kontrollere at vilkårene for agent-
virksomhet er oppfylt, også for underagenter som 
har avtale med forsikringsforetakets agenter. 
Finanstilsynet uttaler at forsikringsagentvirksom-
het innebærer utkontraktering av distribusjon og 
markedsføring av forsikringer, og at foretakets 
ansvar for at agentene oppfyller vilkårene for 
registrering, gjenspeiler dette ansvarsforholdet 
best. Dersom vilkårene er oppfylt, skal for-
sikringsforetaket sende melding til Finanstilsynet 
om registrering. Nærmere regler om forsikrings-
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foretakets melding og plikt til å oppbevare doku-
mentasjon skal etter forslaget fastsettes i forskrift, 
og det er foreslått en lovhjemmel for departemen-
tet til å gi nærmere regler om dette.

For forsikringsagentforetak og aksessoriske 
forsikringsagentforetak for forsikringsforetak 
med hovedsete i annen EØS-stat og som ikke er 
registrert i forsikringsforetakets hjemstat etter 
nasjonale regler der, er det i høringsnotatet fore-
slått at det er Finanstilsynet som skal påse at vilkå-
rene er oppfylt og registrere foretaket. Forslaget 
omfatter også agenter av norske filialer av for-
sikringsforetak med hovedsete i annen EØS-stat, 
noe som innebærer en endring av gjeldende rett. 
Som bakgrunn for forslaget, viser Finanstilsynet i 
høringsnotatet til at Finanstilsynets kompetanse 
til å føre tilsyn med filialer av utenlandske for-
sikringsforetak er begrenset, og at forslaget vil 
innebære et mer hensiktsmessig tilsyn med 
agenter av utenlandske forsikringsforetak med 
filial her i riket.

Finanstilsynet foreslår å lovfeste plikten til å 
behandle søknaden senest tre måneder etter at 
komplett søknad er mottatt, se utkastet § 11 annet 
ledd. Dette er i samsvar med artikkel 3 nr. 5 i for-
sikringsdistribusjonsdirektivet. Finanstilsynet leg-
ger til grunn at fristen begynner å løpe når all 
informasjon og alle dokumenter som er nødven-
dig for å vurdere om vilkårene er oppfylt, er mot-
tatt. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbe-
handlingsregler. Finanstilsynet uttaler i 
høringsnotatet at en tilsvarende frist ikke er nød-
vendig i forholdet mellom et norsk forsikrings-
foretak og dets agenter.

Finanstilsynet foreslår ingen endringer i 
reglene om hvilke opplysninger som skal fremgå 
av konsesjonsregisteret for forsikringsformid-
lingsforetak, og viser til at gjeldende krav er i sam-
svar med direktivet.

5.1.4 Høringsinstansenes merknader

Finans Norge reiser spørsmål om forslaget til ulik 
registreringsprosess for et forsikringsformidlings-
foretak, avhengig av om det inngås avtale om for-
midling med et norsk eller et utenlandsk for-
sikringsforetak, vil gi de anførte tilsynsmessige 
gevinster. Finans Norge viser til at lovforslaget er 
begrunnet med at Finanstilsynets kompetanse til 
å føre tilsyn med filialer av utenlandske for-
sikringsforetak er begrenset. Finans Norge er 
imidlertid i tvil om Finanstilsynet også er bevisst 
de mulige praktiske og konkurransemessige 
utfordringer ved forslaget. Finans Norge viser 
blant annet til at en hurtig registreringsprosess vil 

kunne være av vesentlig betydning for å få rask til-
gang til markedet, og både norske og utenlandske 
forsikringsforetak bør derfor kunne ha hånd om 
denne prosessen selv. Finans Norge viser til at 
høringsnotatet ikke sier noe om hvordan omleg-
ging av registreringsprosessen vil påvirke eksis-
terende forsikringsagenter, men Finans Norge 
antar at disse ikke vil måtte gjennomgå en regis-
treringsprosess på nytt, men at forsikringsfore-
takene vil overføre opplysningene til Finanstilsynet
på en hensiktsmessig måte. Finans Norge kan 
uansett ikke se at de fordeler som tilsynet får med 
å overta også selve registreringsprosessen, står i 
samsvar med de ulempene som dette vil medføre 
både for markedet og tilsynets egen ressursbruk.

Regelrådet mener at virkningene av utvidet 
krav om registrering hos Finanstilsynet med for-
del kunne ha vært forsøkt tallfestet. Regelrådet 
påpeker at det vil påløpe kostnader knyttet til 
overføring av informasjon om eksisterende 
agenter og underagenter til Finanstilsynet.

Statistisk sentralbyrå støtter Finanstilsynets 
forslag om at registreringsplikten også omfatter 
underagenter for forsikringsforetak, i tillegg til 
agenter og aksessoriske agenter. Statistisk sen-
tralbyrå viser til at Finanstilsynets konsesjonsre-
gister er en sentral kilde for avgrensning av finan-
siell sektor og næringer i SSB sine statistikker. 
Statistisk sentralbyrå støtter derfor at agenter, 
underagenter og aksessoriske agenter skal 
registreres direkte i Finanstilsynets konsesjons-
register.

Tide Forsikring er negative til forslaget fra 
Finanstilsynet om registrering av agenter og 
underagenter som distribuerer forsikring på 
vegne av utenlandske forsikringsgivere. Tide For-
sikring viser til at forslaget innebærer at plikten til 
å registrere agenter utvides også til underagenter. 
Tide Forsikring viser til at Finanstilsynet ikke 
begrunner forslaget nærmere, utover å vise til at 
dette «synes best i tråd med direktivforpliktel-
sene». Tide Forsikring stiller spørsmål ved om 
denne vurderingen er korrekt, og kan ikke se at 
direktivet innebærer endringer i forhold til gjel-
dende forsikringsformidlingsdirektiv som tilsier 
en slik endring. Tide Forsikring gir uttrykk for at 
Finanstilsynets forslag til registreringsprosess 
fremstår som en uberettiget og urimelig forskjells-
behandling av norske og utenlandske forsikrings-
givere. Så lenge det er etablert avtaler mellom 
utenlandske forsikringsselskap og et norsk agent-
foretak burde det etter Tide Forsikrings syn være 
de samme regler for registrering av underagenter 
under det norske agentforetaket som det er for 
registrering av agenter under et norsk forsikrings-
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selskap. Tide Forsikring stiller spørsmål om en 
slik forskjellsbehandling av norske og utenland-
ske forsikringsgivere er i samsvar med de gene-
relle prinsippene om ikke-diskriminering i EØS-
avtalens hoveddel.

5.1.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår i lovforslaget § 3-1 til ny 
forsikringsformidlingslov en bestemmelse som 
fastslår at forsikringsformidling som hovedregel 
bare kan drives av foretak med tillatelse til å drive 
forsikringsmegling eller gjenforsikringsmegling 
eller foretak som er registrert som forsikrings-
agentforetak eller aksessoriske forsikringsagent-
foretak, i tråd med Finanstilsynets forslag.

Lovforslaget innebærer en endring sammen-
lignet med gjeldende rett, siden registreringsplik-
ten etter forslaget vil gjelde for alle forsikrings-
agentforetak, herunder underagenter. «Under-
agenter» er ikke et begrep etter forsikringsdistri-
busjonsdirektivet, men benyttes her som en 
betegnelse på et forsikringsagentforetak (under-
agent) som har avtale med et annet forsikrings-
agentforetak (hovedagent). Etter gjeldende rett er 
det normalt ikke registreringsplikt for under-
agenter av norske forsikringsagentforetak. Depar-
tementet er enig med Finanstilsynet i at løsningen 
som her foreslås, synes å være best i tråd med 
direktivforpliktelsene, og at den gir større trygg-
het for at vilkårene for registrering er oppfylt.

Departementet foreslår at det skal være et fel-
les register for registrering av forsikringsformid-
lingsforetak. Dette innebærer en endring sam-
menlignet med gjeldende rett, i tråd med Finans-
tilsynets forslag. Departementet har lagt vekt på 
Finanstilsynets vurdering om at forsikringsagent-
registrene knyttet til Finanstilsynets register, ikke 
fungerer tilfredsstillende. Det vises til Finanstil-
synets uttalelse om at lenker ikke blir oppdatert 
og i en del tilfeller ikke gir direkte tilgang til 
agentregisteret, samt at det heller ikke er mulig å 
søke etter et bestemt forsikringsagentforetak via 
registeret.

Forslaget innebærer at alle forsikringsformid-
lingsforetak skal registreres i et virksomhets-
register som Finanstilsynet fører, med mindre for-
midleren er unntatt fra registreringsplikt. For-
sikringsformidlingsvirksomhet kan for øvrig ikke 
igangsettes før foretaket er oppført i virkomhets-
registeret, jf. lovforslaget § 3-5.

Departementet foreslår å videreføre gjeldende 
konsesjonskrav for å kunne drive forsikringsmeg-
ling eller gjenforsikringsmegling. Det innebærer 
at det kreves tillatelse fra Finanstilsynet for å 

kunne oppta forsikringsmeglingsvirksomhet eller 
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Det er 
Finanstilsynet som vurderer om tillatelse skal gis 
etter søknad fra foretaket.

I likhet med forsikringsformidlingsdirektivet, 
åpner forsikringsdistribusjonsdirektivet for alter-
native registreringsprosesser. Departementet 
viser til at det etter direktivet kan bestemmes at et 
forsikringsforetak som formidleren opptrer på 
vegne av, skal være ansvarlig for å kontrollere at 
vilkårene for registrering er oppfylt og registrere 
agenten, jf. artikkel 3 nr. 1 femte og sjette avsnitt.

Finanstilsynet har i høringsnotatet foreslått 
ulike registreringsprosesser for forsikringsagent-
foretak, avhengig av om agenten opptrer på vegne 
av et norsk forsikringsforetak eller et forsikrings-
foretak fra annet EØS-land. Etter forslaget skal et 
forsikringsagentforetak som opptrer på vegne av 
et forsikringsforetak fra et annet EØS-land, ikke 
vurderes av forsikringsforetaket, men av Finans-
tilsynet. Flere høringsinstanser har hatt merkna-
der til dette forslaget. Finans Norge stiller spørs-
mål ved om forslaget vil gi de anførte tilsynsmes-
sige gevinster, og peker på at ulik registrerings-
prosess kan medføre et konkurransefortrinn for 
norske forsikringsforetak. Departementet viser til 
at like konkurransevilkår generelt er viktig for at 
det indre markedet skal fungere etter sin hensikt, 
og at et sentralt formål med direktivet er å styrke 
det indre markedet og få lik konkurranse mellom 
distribusjonskanaler.

Etter en samlet vurdering foreslår departe-
mentet en lik registreringsprosess for foretak som 
vil oppta virksomhet som forsikringsagentforetak 
eller aksessorisk forsikringsagentforetak, uavhen-
gig av om forsikringsforetaket som foretaket har 
agentavtale med, er norsk eller fra et annet EØS-
land. Departementet ser det som hensiktsmessig 
at foretaket som ønsker å drive virksomhet som 
forsikringsagent eller aksessorisk forsikrings-
agent, selv sender søknad om registrering til 
Finanstilsynet, vedlagt en bekreftelse fra for-
sikringsforetaket om at vilkårene for registrering 
er oppfylt. Dette innebærer en endring sammen-
lignet med gjeldende rett og Finanstilsynets lovut-
kast, men medfører at alle foretak som ønsker å 
drive agentvirksomhet, er underlagt samme regis-
treringsprosess.

Etter lovforslaget påhviler det forsikringsforeta-
ket å vurdere om foretaket som det eller for-
sikringsforetakets agenter har avtale om formid-
ling av forsikringer med, oppfyller vilkårene for 
registrering som forsikringsagentforetak eller 
aksessorisk forsikringsagentforetak. Ved søknad 
om registrering som forsikringsagentforetak eller 
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aksessorisk forsikringsagentforetak, skal foretaket 
vedlegge en bekreftelse fra forsikringsforetaket 
som dokumentasjon for at vilkårene for registre-
ring er oppfylt. Finanstilsynet kan innhente mer 
informasjon fra foretaket som søker om registre-
ring eller fra forsikringsforetaket, dersom det er 
nødvendig for Finanstilsynets behandling av søkna-
den. Det vil være behov for å gi nærmere regler om 
forsikringsforetakets bekreftelse, opphør av agent-
avtale og oppbevaring av dokumentasjon. Departe-
mentet foreslår derfor at det inntas en forskrifts-
hjemmel for å kunne gi nærmere regler om dette. 
Departementet viser til lovforslaget § 3-3.

I lovforslaget § 3-2 første ledd foreslår departe-
mentet en bestemmelse om hvilke opplysninger 
en søknad om å drive forsikringsformidling, skal 
inneholde. Forslaget svarer i hovedsak til Finans-
tilsynets utkast til § 11 med enkelte språklige 
justeringer. I tillegg har departementet presisert i 
lovteksten at søknaden skal sendes til Finanstilsy-
net. For foretak som ønsker å drive forsikrings-
agentvirksomhet, vil en bekreftelse fra for-
sikringsforetaket fremlegges som en del av doku-
mentasjonen for at foretaket oppfyller vilkårene 
for registrering, jf. lovforslaget § 3-2 første ledd 
bokstav a. Bestemmelsen er for øvrig nærmere 
omtalt i spesialmerknaden til § 3-2.

Departementet viser til at det etter lovforslaget 
er Finanstilsynet som etter søknad kan gi et fore-
tak tillatelse til å drive forsikringsmegling eller 
gjenforsikringsmegling eller registrere et foretak 
som forsikringsagentforetak eller aksessorisk for-
sikringsagentforetak, jf. lovforslaget § 3-4. Finans-
tilsynet kan sette vilkår for tillatelsen eller regis-
treringen. Finanstilsynet skal videre nekte tilla-
telse eller registrering dersom vilkårene i lovfor-
slaget § 3-4 ikke er oppfylt, jf. omtale i avsnitt 5.2.

Skillet mellom en søknad om «tillatelse» til å 
kunne drive forsikringsmeglingsvirksomhet eller 
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet og en søk-
nad om «registrering» som forsikringsagentfore-
tak eller aksessorisk forsikringsagentforetak 
etter lovforslaget, vil kunne oppfattes som ubety-
delig. Når departementet likevel har valgt ulik 
begrepsbruk i loven, skyldes det at skillet synlig-
gjør at agentforetak opptrer på forsikringsfore-
takets ansvar og at det påhviler forsikringsfore-
taket å påse at vilkårene for registrering er opp-
fylt.

Departementet slutter seg til Finanstilsynets 
forslag om å lovfeste plikten til å behandle en søk-
nad om tillatelse eller om registrering innen tre 
måneder. Fristen løper fra det tidspunkt Finans-
tilsynet har mottatt all informasjon som er nødven-
dig for å vurdere søknaden. Departementet viser 

til lovforslaget § 3-2 annet ledd, som gjennomfører 
artikkel 3 nr. 5.

5.2 Vilkår for å drive 
forsikringsformidling

5.2.1 Gjeldende rett

Forsikringsformidlingsloven kapittel 2 inne-
holder vilkår for tillatelse til å drive forsikrings-
meglingsvirksomhet. Vilkår for å kunne drive for-
sikringsagentvirksomhet følger av kapittel 7 i 
loven.

En søknad om tillatelse til å drive forsikrings-
meglingsvirksomhet skal inneholde opplysninger 
av betydning for vurderingen av om tillatelse skal 
gis, herunder minst dokumentasjon for at foreta-
ket oppfyller kravene som følger av § 2-2 og en 
beskrivelse av hvilke forsikringsklasser/risikoer 
forsikringsmeglingsforetak vil megle, jf. § 2-1 
annet ledd. Forsikringsformidlingsloven § 2-2 opp-
stiller følgende vilkår for tillatelse:
1. Foretaket må være organisert som aksjesel-

skap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, 
kommandittselskap eller enkeltpersonforetak.

2. Foretaket må ikke være under konkursbe-
handling eller gjeldsforhandling.

3. Foretaket må oppfylle kravene til forsikring i 
kapittel 4.

4. Den eller de i ledelsen som er ansvarlig for for-
sikringsmeglingsvirksomheten må oppfylle 
kravene i §§ 3-1 og 3-3.

Reglene i kapittel 2 får tilsvarende anvendelse for 
gjenforsikringsmeglingsvirksomhet, se § 6-1.

Vilkår for å kunne drive forsikringsagentvirk-
somhet fremgår av forsikringsformidlingsloven 
§§ 7-2, 7-3 og 7-5. Forsikringsformidlingsloven 
oppstiller ikke krav til organisasjonsform. Imidler-
tid benytter loven begrepet «forsikringsagent-
foretak», jf. § 7-1 første ledd. I forvaltningspraksis 
er det lagt til grunn at forsikringsagentvirksomhet 
må organiseres på samme måte som forsikrings-
meglingsforetak. Forsikringsformidlingsloven 
§ 7-2 inneholder krav til egnethet og § 7-3 kvalifi-
kasjonskrav for forsikringsagenter. Registrering 
skal nektes dersom disse kravene ikke er oppfylt, 
jf. § 7-4. Forsikringsagentvirksomheten må tegne 
forsikring etter reglene i kapittel 4, med mindre 
forsikringsforetaket i avtalen med agenten har 
påtatt seg å dekke erstatningsansvaret, jf. § 7-5.

Forsikringsformidlingsloven § 7-1 forutsetter 
at det inngås en avtale mellom forsikringsforeta-
ket og forsikringsagentforetaket om formidling av 
forsikringsforetakets produkter. Finanstilsynet 
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har lagt til grunn at dette er et vilkår for registre-
ring, og at dokumentasjon på agentavtalen må 
fremlegges.

Aksessoriske forsikringsagentforetak er i 
utgangspunktet omfattet av samme krav som gjel-
der for forsikringsagentforetak, men i medhold av 
forsikringsformidlingsloven § 7-9 er det i forskrift 
om aksessorisk agentvirksomhet fastsatt lempeli-
gere krav til kvalifikasjoner og en mer begrenset 
politiattest, jf. forskriften §§ 3 og 4.

Forsikringsagentforetaket kan ikke gi fullmakt 
videre til en underagent uten at kravene som føl-
ger av §§ 7-2, 7-3 og 7-6 er oppfylt for underagent-
virksomheten, jf. § 7-1 tredje ledd. Finanstilsynet 
har lagt til grunn at underagenter også må være 
dekket av forsikringsagentforetakets forsikringer, 
med mindre underagenten har tegnet egne forsik-
ringer. Hvis underagentforetaket skal behandle 
klientmidler, må forsikringsagentforetaket påse at 
underagenten etablerer klientkonto i medhold av 
§ 7-6.

5.2.2 Direktivet

I likhet med forsikringsformidlingsdirektivet, 
fremgår det av forsikringsdistribusjonsdirektivet 
at medlemsstatene skal sikre at registrering av 
forsikrings- og gjenforsikringsformidlere og 
aksessoriske forsikringsformidlere forutsetter at 
kravene til blant annet kvalifikasjoner, hederlig 
vandel og forsikring, er møtt. Det vises til artikkel 
3 nr. 4 fjerde avsnitt, som inneholder en henvis-
ning til artikkel 10. Artikkel 10 er nærmere omtalt 
i avsnitt 5.3, 6 og 7.5.

Forsikringsformidlere, gjenforsikringsformid-
lere og aksessoriske forsikringsformidlere skal 
fjernes fra registeret dersom de ikke lenger opp-
fyller vilkårene i artikkel 10, jf. artikkel 3 nr. 4 
sjette avsnitt.

Nytt med forsikringsdistribusjonsdirektivet er 
at opplysningene som fremgår av artikkel 3 nr. 6 
bokstav a til c, må oppgis for at formidleren skal 
kunne bli registrert. Her fremgår at formidleren 
skal opplyse om identiteten til aksjeeiere eller del-
takere, enten de er fysiske eller juridiske perso-
ner, som har en eierandel som overstiger 10 pro-
sent i forsikringsformidlingsforetaket og størrel-
sen på disse eierandelene (bokstav a), og om iden-
titeten til personer som har nære forbindelser til 
formidleren (bokstav b). Det skal videre bekreftes 
at nevnte eierandeler eller eventuelle nære forbin-
delser ikke hindrer effektivt tilsyn (bokstav c). 
Begrepet «nære forbindelser» skal forstås på 
samme måte som i Solvens II-direktivet artikkel 
13 nr. 17. Det vil si en situasjon der to eller flere 

fysiske eller juridiske personer er knyttet til hver-
andre gjennom kontroll eller kapitalinteresse, 
eller en situasjon der to eller flere fysiske eller 
juridiske personer er varig knyttet til én og 
samme person gjennom et kontrollforhold. For-
sikringsformidleren skal straks underrette om 
eventuelle endringer i de opplysninger som er 
gitt, jf. artikkel 3 nr. 6 annet avsnitt.

Artikkel 3 nr. 7 fastsetter at vedkommende 
myndighet skal nekte registrering dersom regel-
verket eller administrative bestemmelser, eller 
håndhevingen av dette, i et tredjeland som gjelder 
for juridiske eller fysiske personer som formidle-
ren har nære forbindelser til, er til hinder for et 
effektivt tilsyn.

5.2.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet foreslår en felles bestemmelse med 
vilkårene for at et foretak skal få tillatelse eller 
kunne registreres som forsikringsformidlings-
foretak. Forslaget følger av utkastet § 10. Bestem-
melsen gjelder for alle forsikringsformidlingsfore-
tak, med mindre vilkårene for å unnta virksomhe-
ten fra registrering er oppfylt. Finanstilsynet har 
ved utformingen av bestemmelsen tatt utgangs-
punkt i § 2-2 i nåværende forsikringsformidlings-
lov, siden forsikringsdistribusjonsdirektivet i 
hovedsak viderefører forsikringsformidlings-
direktivets vilkår for registrering.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet oppstiller 
ikke krav til selskapsrettslig organisering, og 
åpner for personlige tillatelser. Finanstilsynet 
legger til grunn at det er opp til den enkelte med-
lemsstat å bestemme hvordan et forsikringsfor-
midlingsforetak skal være organisert, herunder 
om det skal gis personlige tillatelser. Finanstilsy-
net viser til at forsikringsformidling etter gjel-
dende lov bare kan drives av foretak, og foreslår 
å videreføre dette. I høringsnotatet foreslår 
Finanstilsynet at forsikringsformidlingsforetak 
må være organisert som aksjeselskap, all-
mennaksjeselskap, ansvarlig selskap eller enkelt-
personforetak. Dette følger av utkastet § 10 før-
ste ledd nr. 1. Finanstilsynet viser til at for for-
sikringsagentforetak, vil dette innebære en for-
malisering av praksis. Finanstilsynet har ikke 
foreslått å videreføre gjeldende alternativ om at 
forsikringsformidlingsforetak kan organiseres 
som kommandittselskap, under henvisning til at 
ingen forsikringsformidlingsforetak i dag er 
organisert som kommandittselskap og Finans-
tilsynet anser dette alternativet for å være lite 
praktisk.
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I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at det 
ikke kan utelukkes at andre EØS-stater åpner for 
at fysiske personer kan registreres, og at det der-
for kan tenkes at fysiske personer driver for-
sikringsformidling på grensekryssende basis i 
Norge.

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet i utkas-
tet § 10 første ledd nr. 2 et krav om at foretaket må 
ha fullt innbetalt egenkapital på søknadstidspunk-
tet, dersom virksomheten er organisert som et 
aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Finanstil-
synet viser til at et slikt krav ikke følger av gjel-
dende forsikringsformidlingslov og heller ikke av 
direktivet, men skal sikre at foretakene har et 
minimum av kapital ved oppstart, og bidra til 
betryggende formidlingsvirksomhet. Kravet skal 
dokumenteres ved fremleggelse av revisorbekref-
telse. Gjeldende krav om at foretaket ikke kan 
være under konkursbehandling, er foreslått vide-
reført i utkastet § 10 første ledd nr. 3. Vilkåret om 
at foretaket ikke må være under gjeldsforhand-
ling, er i høringsnotatet ikke foreslått videreført. 
Bakgrunnen for dette er at Brønnøysundregis-
trene har opplyst at det ikke er mulig å få attest på 
at foretaket ikke er under gjeldsforhandling.

Videre har Finanstilsynet i utkastet § 11 fore-
slått hvilken dokumentasjon foretaket må frem-
legge for å vise at vilkårene for tillatelse og regis-
trering er oppfylt. Dette er blant annet dokumen-
tasjon for at foretaket oppfyller vilkårene for tilla-
telse og registrering og en beskrivelse av hvilke 
forsikringer foretaket skal formidle. I tillegg har 
Finanstilsynet inntatt et krav om at foretaket skal 
gi opplysninger om forhold som nevnt i artikkel 3 
nr. 6.

Finanstilsynet foreslår et generelt krav om at 
forsikringsformidlere skal opplyse om hvilke for-
sikringer foretaket skal formidle, noe som inne-
bærer en utvidelse sammenlignet med gjeldende 
rett. Etter gjeldende rett gjelder kravet kun for for-
sikringsmeglingsforetak, men ikke for for-
sikringsagentforetak. Finanstilsynet viser til at 
kravet ikke følger av direktivet, men at informa-
sjon om virksomheten er nødvendig for å kunne 
vurdere om relevante personer har de nødvendige 
faglige kvalifikasjonene.

For å følge opp kravet i direktivet artikkel 3 nr. 
6 om informasjon fra formidlere som vilkår for 
registrering, foreslår Finanstilsynet å stille krav 
om at foretaket i søknaden må opplyse om identi-
teten til fysiske og juridiske personer som eier 
mer enn 10 prosent av foretaket og størrelsen på 
eierandelen. Det samme gjelder for fysiske og 
juridiske personer med nære forbindelser til for-

midlingsforetaket. Dette er nytt sammenlignet 
med gjeldende rett.

Finanstilsynet legger til grunn at artikkel 3 nr. 
6 bokstav b om nærstående omfatter både fysiske 
og juridiske personer. Finanstilsynet legger til 
grunn at begrepet «nære forbindelser» («close 
links») skal forstås likt med definisjonen av nære 
forbindelser i finanstilsynsloven § 3a annet ledd 
andre punktum, og har foreslått en henvisning til 
denne bestemmelsen. Finanstilsynet foreslår i 
utkastet § 13 første ledd annet punktum at regis-
trering kan nektes hvis det foreligger forhold som 
hindrer effektivt tilsyn med virksomheten.

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 11 første 
ledd nr. 6 å videreføre dokumentasjonskravet om 
at agentforetaket har inngått avtale med for-
sikringsforetak. Dette er kun relevant for for-
sikringsagentforetak som har avtale med uten-
landsk forsikringsforetak. Underagenter har ikke 
avtale direkte med forsikringsforetaket. For slike 
foretak må det fremlegges dokumentasjon på hele 
fullmaktskjeden, det vil si avtalen med agentfore-
taket og agentforetakets avtale med forsikrings-
foretaket, før foretaket kan registreres.

5.2.4 Høringsinstansenes merknader

Finans Norge viser til at en praktisk viktig endring 
ved gjennomføringen av direktivet, er at banker, 
kredittforetak og verdipapirforetak ikke lenger 
oppfyller vilkårene for å kunne bli registrert som 
aksessoriske agenter. Endringen innebærer at 
disse foretakene må registrere seg som for-
sikringsagenter i samsvar med de ordinære kra-
vene. Finans Norge peker på at utkastet til ny for-
sikringsformidlingslov § 10 krever at foretaket 
enten er aksjeselskap, allmennaksjeselskap, 
ansvarlig foretak eller enkeltmannsforetak. 
Finans Norge påpeker at selskapsrettslig er en 
sparebank ingen av delene. Finans Norge antar at 
det skyldes en inkurie at sparebanker ikke er 
listet opp blant de alternativene for registrering 
som forsikringsagent og ber om at dette endres 
ved utforming av det endelige utkastet, evt. ved 
forskrift. Det vises i denne forbindelse også til at 
det i dag er en rekke andre typer formidlere av 
typen foreninger/fagforbund etc. som i dag distri-
buerer forsikringer og som ikke faller inn under 
den foreslåtte foretaksform. Finans Norge viser til 
at det ikke følger noen begrensninger her av for-
sikringsdistribusjonsdirektivet, og reguleringen 
bør etter Finans Norges syn tilpasses gjeldende 
praksis.
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5.2.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår i lovforslaget § 3-4 en 
bestemmelse som angir hvilke vilkår som må 
være oppfylt for at et foretak skal kunne drive for-
sikringsformidling. Bestemmelsen svarer i hoved-
sak til Finanstilsynets forslag, som har tatt 
utgangspunkt i § 2-2 i gjeldende forsikringsfor-
midlingslov.

Departementet deler Finanstilsynets vurde-
ring om at loven bør videreføre krav til selskaps-
rettslig organisering, og foreslår dette i lovforsla-
get § 3-4 første ledd bokstav a. Det medfører at 
fysiske personer ikke kan drive forsikringsformid-
ling. I høringen har Finans Norge pekt på at det i 
dag er en rekke andre typer formidlere som ikke 
faller inn under foretaksformene som er foreslått 
av Finanstilsynet, blant annet sparebanker og 
foreninger. Departementet foreslår i lys av 
høringsuttalelsen til Finans Norge å ta med spare-
bank og forening i oppregningen av foretaksfor-
mer som er tillatt etter loven, og viser til at det i 
forskrift kan tillates andre foretaksformer enn hva 
som fremgår direkte av lovteksten.

Departementet foreslår i tråd med Finanstil-
synets forslag at en virksomhet som er organi-
sert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, 
skal ha fullt innbetalt aksjekapital på søknads-
tidspunktet. Dette er et nytt krav sammenlignet 
med gjeldende lov. Ingen høringsinstanser har 
hatt merknader til forslaget fra Finanstilsynet. 
Departementet viser til at kravet sikrer at slike 
foretak har et minimum av kapital ved oppstart, 
og innebærer at forsikringsformidlingsforetak 
under etablering ikke kan gjøre bruk av tremåne-
dersfristen for innbetaling av aksjekapital, jf. 
aksjeloven § 2-18 og allmennaksjeloven § 2-18. I 
tillegg foreslår departementet at kravet om at 
foretaket ikke kan være under konkursbehand-
ling, videreføres.

For øvrig viser departementet til avsnitt 5.3 og 
avsnitt 6 for nærmere omtale av krav til egnethet 
og forsikring, som også er vilkår for registrering.

Lovforslaget § 3-4 annet ledd fastslår at Finans-
tilsynet kan avslå en søknad dersom det foreligger 
forhold som er egnet til å hindre et effektivt tilsyn 
med forsikringsformidlingsforetaket. Bestemmel-
sen er i tråd med Finanstilsynets forslag i 
høringsnotatet, og er nærmere omtalt i spesial-
merknaden til bestemmelsen.

5.3 Krav til forsikring

5.3.1 Gjeldende rett

Forsikringsformidlingsloven kapittel 4 har regler 
om forsikring for forsikringsmeglingsforetak.

Et vilkår for tillatelse til å drive forsikrings-
meglingsvirksomhet, er at foretaket må oppfylle 
kravene i kapittel 4 om forsikring, se § 2-2 første 
ledd nr. 3. Forsikringsmeglingsforetaket skal før 
virksomheten igangsettes, og så lenge meglings-
virksomheten utøves, ha forsikringer i samsvar 
med bestemmelsene i kapittel 4, jf. § 4-1 første 
ledd.

Regler om hva forsikringene skal dekke, fin-
nes i forsikringsformidlingsloven § 4-2. Det følger 
av første ledd at forsikringen skal dekke ansvaret 
for yrkesmessig uaktsomhet. Dersom foretaket 
behandler klientmidler skal foretaket i tillegg ha 
en forsikring som dekker underslag av klientmid-
ler, jf. annet ledd.

Ansvarsforsikringens størrelse og krav til for-
sikringen som skal dekke underslag av klientmid-
ler, er nærmere regulert i forskrift om forsikrings-
formidling. Av forskriften § 2-1 fremgår det at 
ansvarsforsikringen skal dekke et beløp som til-
svarer minst 1 300 380 euro per skadetilfelle. For 
foretak som har inntil 10 forsikringsformidlere, 
kan den totale dekningen etter ansvarsforsikrin-
gen i løpet av et år likevel begrenses oppad til et 
beløp i norske kroner tilsvarende 1 924 560 euro. 
For forsikringsformidlingsforetak som har mer 
enn 10 forsikringsformidlere, kan dekningen 
begrenses oppad til et beløp som i norske kroner 
svarer til 3 903 000 euro. Forsikringen som dek-
ker underslag av klientmidler, skal minst dekke 75 
prosent av det gjennomsnittlige innestående på 
klientkonto i løpet av siste år, jf. § 2-2. Finanstil-
synet kan i enkelttilfeller bestemme at forsikrin-
gen skal være høyere, jf. § 2-1 fjerde ledd og § 2-2 
første ledd annet punktum.

Forsikringsformidlingsloven § 4-3 har regler 
om hvilket forsikringsforetak som er ansvarlig 
overfor skadelidte. Av første ledd fremgår det at 
forsikringsforetaket som forsikringsformidlings-
foretaket har når skadelidte fremsetter krav om 
erstatning, er ansvarlig overfor skadelidte. Av 
annet ledd fremgår det at et erstatningskrav skal 
anses for fremsatt på det tidligste av tidspunktet 
for enten da forsikringsformidlingsforetaket eller 
forsikringsforetaket første gang mottok melding 
om tapet med krav om erstatning, eller det tids-
punktet forsikringsformidlingsforetaket eller for-
sikringsforetaket første gang mottok skriftlig mel-
ding fra skadelidte vedrørende omstendigheter 
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som kan ventes å føre til at et erstatningskrav blir 
reist mot sikrede. Dette gjelder også melding fra 
sikrede til forsikringsforetaket.

Forsikringsformidlingsloven § 4-5 oppstiller 
nærmere krav til forsikringene. Skadelidte kan 
kreve dekning direkte fra forsikringsforetaket uten 
først å ha rettet krav mot forsikringsformidlings-
foretaket, jf. første ledd. Forsikringsforetaket kan 
ikke gjøre gjeldende andre innsigelser overfor ska-
delidte enn de innsigelser forsikringsformidlings-
foretaket selv har i forholdet til skadelidte, jf. annet 
ledd. Det fremgår av tredje ledd at oppsigelse av 
forsikringene eller bortfall av forsikringene på 
annen måte ikke er virksom i forhold til skadelidte 
før en måned etter at Finanstilsynet har mottatt 
melding om bortfallet. Stilles ny forsikring før utlø-
pet av denne perioden, blir bortfallet av forsikrin-
gen virksomt fra det tidspunktet ny forsikring er 
stilt. Ansvarsforsikringen skal dekke krav som 
fremsettes mot sikrede i en periode på fem år etter 
opphør av virksomheten, jf. fjerde ledd.

Av § 4-5 femte ledd fremgår det at forsikrings-
avtaleloven § 7-5 skal gjelde når ikke annet følger 
av forsikringsformidlingsloven. Av samme 
bestemmelse fremgår det at forsikringsavtale-
loven § 7-7, jf. § 7-6 gjelder så langt den passer. 
Forsikringsavtaleloven § 7-5 gjelder medforsikre-
des stilling, mens §§ 7-6 og 7-7 regulerer skade-
lidtes stilling ved ansvarsforsikring og ved tvun-
gen ansvarsforsikring.

Reglene i kapittel 4 gjelder tilsvarende for for-
sikringsagenter, med mindre forsikringsforetaket 
i avtalen med agenten har påtatt seg å dekke 
erstatningsansvaret, jf. § 7-5 første ledd. Det er 
ikke gitt lempeligere regler om forsikringer for 
aksessoriske forsikringsagenter.

5.3.2 Direktivet

Forsikringsdistribusjonsdirektivet viderefører for-
sikringsformidlingsdirektivets krav til ansvarsfor-
sikring.

Det følger av artikkel 10 nr. 4 at forsikrings- 
og gjenforsikringsformidlere skal ha yrkesan-
svarsforsikring eller lignende garanti som skal 
dekke erstatningsansvar for uaktsomme 
handlinger. Forsikringen skal dekke hele EU-
området, og etter bestemmelsen skal forsikrings-
summen være minst 1 250 000 euro per skadetil-
felle og sammenlagt 1 850 000 euro for alle 
skadetilfeller per år. Krav til ansvarsforsikring 
eller lignende garanti gjelder likevel ikke dersom 
slik forsikring eller garanti er stilt av foretaket 
som formidleren opptrer på vegne av, eller har til 
fullmakt å opptre på vegne av, eller dersom fore-

taket har påtatt seg det fulle ansvaret for formid-
lerens handlinger.

Aksessoriske forsikringsformidlere skal etter 
artikkel 10 nr. 5 ha yrkesansvarsforsikring eller 
tilsvarende garanti på et nivå som er fastsatt av 
medlemsstatene hensyntatt produktenes art og 
virksomheten som drives.

Direktivet stiller i tillegg fire alternative krav 
som tar sikte på å beskytte kunden mot underslag 
av klientmidler, se artikkel 10 nr. 6. Artikkel 10 nr. 
6 er nærmere omtalt i avsnitt 7.5.

EIOPA skal regelmessig revidere forsikrings-
summen som er angitt i artikkel 10 nr. 4 for å ta 
hensyn til endringer i den europeiske forbruker-
prisindeksen, jf. artikkel 10 nr. 7. De reviderte for-
sikringssummene vil fremgå av tekniske standar-
der fastsatt av Kommisjonen som delegerte retts-
akter (nivå 2). I forordning (EU) 2019/1935 er for-
sikringssummen revidert med utgangspunkt i at 
den europeiske forbrukerprisindeksen har steget 
med 4,03 prosent.

5.3.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet viser til at forsikringsdistribusjons-
direktivet har tilsvarende krav til forsikring som 
forsikringsformidlingsdirektivet, og at det derfor 
ikke er behov for endringer i de gjeldende reglene 
for å gjennomføre direktivet. Finanstilsynet er hel-
ler ikke kjent med andre forhold som tilsier at 
reglene bør endres.

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 27 for-
sikringsplikt for forsikringsformidlingsforetak. 
Bestemmelsen innebærer at alle forsikringsfor-
midlingsforetak til enhver tid må ha ansvarsforsik-
ring og underslagsforsikring dersom foretaket 
behandler klientmidler. Plikten til å tegne forsik-
ringer gjelder likevel ikke for forsikringsagent-
foretak, dersom forsikringsforetaket i avtalen med 
agenten har påtatt seg fullt ansvar for forsikrings-
agentforetakets erstatningsansvar. Dette inne-
bærer en videreføring av gjeldende rett. Finanstil-
synet foreslår ikke lempeligere krav til aksesso-
riske forsikringsagentforetak, slik direktivet 
åpner for.

Hva forsikringene skal dekke følger av utkas-
tet § 28 første ledd (ansvarsforsikring) og § 28 
annet ledd (underslagsforsikring). Finanstilsynet 
foreslår at regler om forsikringssum fastsettes i 
forskrift, siden bestemmelsen skal revideres 
hvert femte år.

Någjeldende forsikringsformidlingslov § 4-1 
tredje ledd oppstiller et krav om at gyldig for-
sikringsbevis skal sendes til Finanstilsynet hvert 
år. Bestemmelsen er ikke et direktivkrav. Bestem-
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melsen er nærmere presisert i forskrift, blant 
annet med hensyn til hvem som skal rapportere 
og når dette skal skje. I høringsnotatet uttaler 
Finanstilsynet at regler om rapportering til tilsy-
net i sin helhet bør reguleres i forskrift, slik at 
plikten lett kan tilpasses det løpende tilsynsarbei-
det. Finanstilsynet foreslår derfor å oppheve gjel-
dende lovbestemme om innsendelse av for-
sikringsbevis.

Finanstilsynet uttaler videre i høringsnotatet 
at:

«Dekningsprinsippet i gjeldende rett er at for-
sikringsforetaket som forsikrer forsikringsfor-
midlingsforetaket på tidspunktet for melding av 
kravet, er ansvarlig overfor skadelidte. Ansvaret 
etter loven inntrer uavhengig av når den erstat-
ningsbetingende handlingen fant sted. Det er 
derfor, slik Finanstilsynet ser det, ikke adgang 
til å fastsette en retroaktiv dato i forsikringsvil-
kårene som begrenser forsikringsforetakets 
ansvar. Forsikringsforetaket hefter også overfor 
skadelidte etter utløpet av forsikringstiden inntil 
en måned etter at Finanstilsynet har mottatt mel-
ding om at forsikringen er bortfalt eller på et tid-
ligere tidspunkt hvis det er tegnet ny forsikring. 
I tilfeller der forsikringsformidlingsforetakets 
virksomhet opphører, skal forsikringsforetaket 
hefte i fem år etter opphøret. Finanstilsynet leg-
ger til grunn at ovennevnte bestemmelser sup-
pleres av regler om foreldelse. Det vises til lov-
forslaget § 29.»

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 30 å videreføre 
någjeldende forsikringsformidlingslov § 4-5 første 
ledd som angir at skadelidte kan velge å forholde 
seg direkte til forsikringsforetaket og § 4-5 annet 
ledd om at forsikringsforetaket ikke kan gjøre 
andre innsigelser gjeldende overfor skadelidte 
enn de innsigelser forsikringsformidlingsforeta-
ket selv har i forholdet til skadelidte. Finanstilsy-
net foreslår ikke å videreføre bestemmelsen som 
henviser til enkeltbestemmelser i forsikringsav-
taleloven fordi loven uansett vil supplere og utfylle 
forsikringsformidlingslovens bestemmelser om 
forsikring innenfor sitt virkeområde.

5.3.4 Høringsinstansenes merknader

Høringsinstansene har ikke hatt merknader.

5.3.5 Departementets vurdering

Departementet viser til at gjennomføringen av for-
sikringsdistribusjonsdirektivet ikke nødvendig-

gjør endringer i gjeldende regler om forsikringer, 
som følger av forsikringsformidlingsloven kapittel 
4. Departementet slutter seg til Finanstilsynets 
forslag om å videreføre gjeldende regler. Ingen 
høringsinstanser har hatt merknader til forslaget. 
Etter lovforslaget skal et forsikringsformidlings-
foretak til enhver tid ha forsikringer i samsvar 
med bestemmelsene i kapittel 7, og forsikringene 
må tegnes i et forsikringsforetak i en EØS-stat.

Departementet foreslår i § 7-2 å videreføre kra-
vene til hva forsikringene skal dekke. Forsikrings-
formidlingsforetaket har plikt til å tegne yrkesan-
svarsforsikring og underslagsforsikring dersom 
foretaket behandler klientmidler. Departementet 
viser til at forsikringsdistribusjonsdirektivet leg-
ger opp til at forsikringssummen skal revideres 
hvert femte år og vil bli fastsatt i nivå 2-rettsakter 
som antas å være EØS-relevante. Departementet 
foreslår derfor at beløpskravene fastsettes i for-
skrift. Departementet legger opp til at de forven-
tede EØS-reglene som vil svare til nivå 2-rettsak-
tene kan gjennomføres ved at forskriften oppdate-
res med de reviderte beløpene.

Forsikringsplikten gjelder ikke for forsikrings-
agentforetak dersom forsikringsforetaket i avtalen 
med forsikringsagentforetaket har påtatt seg fullt 
ansvar for forsikringsagentforetakets erstatnings-
ansvar. Dette er i samsvar med Finanstilsynets for-
slag og gjeldende rett.

Departementet foreslår ikke lempeligere krav 
til forsikringer for aksessoriske forsikringsagent-
foretak, slik direktivet åpner for. Dette er i tråd 
med Finanstilsynets forslag.

Departementet foreslår i § 7-3 og § 7-4 nær-
mere regler om forsikringsdekningen og skade-
lidtes krav. Bestemmelsene er ikke en del av gjen-
nomføringen av direktivkrav, men viderefører 
någjeldende forsikringsformidlingslov § 4-3 og 
§ 4-5. Lovforslaget pålegger som nevnt for-
sikringsformidlingsforetaket å tegne forsikringer, 
og bestemmelsene i lovforslaget § 7-3 og § 7-4 
avklarer hvilke rettigheter skadelidte skal ha i den 
forbindelse. Departementet viser til nærmere 
omtale i spesialmerknadene til disse bestemmel-
sene.

Departementet foreslår at plikten til å sende 
inn gyldig forsikringsbevis ikke lenger skal 
fremgå av loven. Dette medfører en endring av 
gjeldende rett, sml. någjeldende forsikringsfor-
midlingslov § 4-1 tredje ledd, men er i tråd med 
Finanstilsynets forslag. Departementet mener 
som Finanstilsynet at regler om rapportering i sin 
helhet bør reguleres i forskrift, slik at plikten lett 
kan tilpasses det løpende tilsynsarbeidet.
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6  Faglige kvalifikasjonskrav og vandelskrav (egnethetskrav)

6.1 Gjeldende rett

6.1.1 Personkretsen

Forsikringsformidlingsforetak

Gjeldende forsikringsformidlingslov har krav til 
hederlig vandel og faglige kvalifikasjoner (egnet-
hetskrav).

For ledelsen i et forsikringsformidlingsfore-
tak gjelder det som et utgangspunkt egnet-
hetskrav for daglig leder og eventuelle andre fak-
tiske ledere av virksomheten. Det er etter gjel-
dende rett ikke lovfastsatte egnethetskrav for sty-
remedlemmer. Daglig leder er i utgangspunktet 
faktisk leder av virksomheten. Der virksomheten 
er organisert slik at det er mellomledere som 
anses som faktiske ledere, følger det av loven at 
også disse oppfylle skal oppfylle egnethetskrav. I 
utgangspunktet vil det være opp til foretaket å 
bestemme hvilke personer som skal anses som 
faktiske ledere, se Finanstilsynets rundskriv 1/
2020. For aksessoriske forsikringsagentforetak er 
det gitt særlige regler i forskrift. For slike foretak 
er det kun daglig leder, og ikke eventuelle andre i 
den faktiske ledelsen, som er omfattet av egnet-
hetskrav.

Videre gjelder det egnethetskrav for personer 
som har stilling som henholdsvis forsikringsme-
gler, forsikringsagent og de personer som er 
direkte beskjeftiget med forsikringsformidling i et 
aksessorisk forsikringsagentforetak.

Forsikringsforetak

For forsikringsforetak inneholder finansfore-
taksloven egnethetskrav for styremedlemmer (og 
varamedlemmer), daglig leder og eventuell andre 
faktiske ledere av virksomheten og personer med 
nøkkelfunksjoner.

I tillegg har finansforetaksloven regler om 
ansatte som driver kundebehandling.

6.1.2 Faglige kvalifikasjonskrav

Ledelsen i forsikringsformidlingsforetak

Ledelsen i et forsikringsformidlingsforetak skal 
ha generell kunnskap om forsikringsformidling, 
jf. forsikringsformidlingsloven § 3-1 første ledd, 
§ 7-2 første ledd nr. 1 og forskrift om aksessorisk 
forsikringsagentvirksomhet § 3 første ledd nr. 1. 
Av forsikringsformidlingsloven § 3-1 annet ledd 
og § 7-2 fjerde ledd annet punktum fremgår det at 
Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvilke 
krav til generell kunnskap som ledelsen må opp-
fylle, men slike regler er ikke gitt.

Forsikringsmeglere, forsikringsagenter og aksessoriske 
agenter

Forsikringsmeglere og forsikringsagenter skal til 
enhver tid ha den kunnskap og kompetanse som 
er nødvendig for den virksomhet som drives, jf. 
§ 3-2 første ledd og § 7-3 første ledd. Dette gjelder 
også for personer i aksessorisk forsikringsagent-
virksomhet som er direkte beskjeftiget med for-
sikringsformidling, se forskrift om aksessorisk 
forsikringsagentvirksomhet § 3 første ledd nr. 2.

Kravet til relevant erfaring for forsikrings-
meglere og forsikringsagenter varierer avhengig 
av om det foreligger autorisasjon som forsikrings-
megler eller forsikringsrådgiver, og graden av 
utdannelse. Dersom en person ikke har autorisa-
sjon som forsikringsmegler, må vedkommende ha 
en tilfredsstillende utdannelse og minst tre års 
praksis fra forsikring som er relevant for for-
sikringsmeglingsforetakets virksomhet, eller ha 
relevant praksis fra fem sammenhengende år i et 
forsikringsmeglingsforetak eller i et forsikrings-
selskap, jf. § 3-2 annet ledd. Tilsvarende gjelder 
for forsikringsagenter i § 7-3, likevel slik at kravet 
til relevant erfaring er noe kortere (ett eller tre år 
avhengig av utdanning). Opparbeidet praksis må 
ikke være avsluttet mer enn fem år før søknaden 
om tillatelse eller registrering er fremsatt, jf. § 3-2 
tredje ledd og § 7-3 tredje ledd. Finanstilsynet kan 
gi nærmere regler om hvilke krav til kunnskap og 
kompetanse forsikringsmeglere og forsikrings-
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agenter må oppfylle, jf. § 3-2 fjerde ledd og § 7-3 
fjerde ledd.

En aksessorisk forsikringsagent skal anses for 
å ha nødvendig kunnskap og kompetanse når ved-
kommende har gjennomført tilfredsstillende opp-
læring godkjent av det forsikringsforetaket agen-
ten formidler forsikringsprodukter for, jf. forskrift 
om aksessorisk forsikringsagentvirksomhet § 4.

Ledelsen og ansatte i forsikringsforetak

Ledelsen i et forsikringsforetak skal ha nødven-
dige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve 
stillingen eller vervet, jf. finansforetaksloven § 3-5 
første ledd bokstav a.

Av finansforetaksloven § 16-1 første ledd frem-
går det at forsikringsforetaket skal organisere sin 
kundebehandling slik at kundene blir behandlet 
av ansatte som har nødvendig kompetanse og fag-
kyndighet, og som kan gi kundene forsvarlig råd-
givning og veiledning ved valg av produkter ut fra 
kundens opplysninger og det foretaket for øvrig 
kjenner til om kundens situasjon. Paragrafen inne-
holder hjemmel til å gi forskrift om kundebehand-
ling og krav til fagkyndighet for kundebehandlere, 
jf. femte ledd, men denne er ikke benyttet.

6.1.3 Vandel

Forsikringsformidlingsforetak

Ledelsen i et forsikringsformidlingsforetak, for-
sikringsmeglere og forsikringsagenter skal ha 
hederlig vandel og ikke være under konkursbe-
handling, konkurskarantene eller gjeldsforhand-
ling, jf. forsikringsformidlingsloven § 3-3 første 
ledd og § 7-2 første ledd nr. 3. Videre følger at til-
latelse og registrering skal nektes dersom 
nevnte personer er dømt for et straffbart forhold 
og det utviste forhold gir grunn til å anta at ved-
kommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller 
vervet på forsvarlig måte, eller at personene i stil-
ling eller ved utøvelsen av andre verv har utvist 
en slik atferd at det er grunn til å anta at vedkom-
mende ikke vil kunne ivareta stillingen eller ver-
vet på forsvarlig måte. Det skal fremlegges ordi-
nær politiattest og bekreftelse fra Brønnøysund-
registrene for at vedkommende ikke er under 
konkursbehandling, konkurskarantene eller 
gjeldsforhandling.

Av forskrift om aksessorisk forsikringsagent-
virksomhet § 3 første ledd nr. 3 fremgår det at 
daglig leder og de personer i virksomheten som 
er direkte beskjeftiget med forsikringsformidling 
skal ha hederlig vandel og ikke være under kon-

kursbehandling, konkurskarantene eller gjelds-
forhandling. Personene skal legge frem en 
begrenset politiattest, jf. § 3 tredje ledd.

Forsikringsforetak

Det følger av finansforetaksloven § 3-5 første ledd 
bokstav b og c at ledelsen i et forsikringsforetak 
ikke kan bestå av personer som er dømt for straff-
bart forhold, og det straffbare forholdet gir grunn 
til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta 
stillingen eller vervet på en forsvarlig måte, eller 
som i stilling eller ved utøvelsen av andre verv har 
utvist en slik adferd at det er grunn til å anta at 
vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen 
eller vervet på en forsvarlig måte. Kravene skal 
dokumenteres gjennom foreleggelse av ordinær 
politiattest etter politiregisterloven § 40, se finans-
foretaksloven § 3-1 fjerde ledd.

Finansforetaksloven oppstiller ikke vandel-
skrav for ansatte som driver kundebehandling i 
foretaket.

6.1.4 Egnethetsvurderingen

Forsikringsformidlingsforetak

Etter forsikringsformidlingsloven § 2-2 nr. 4, jf. 
§ 2-1, skal den eller de som er ansvarlig for for-
sikringsmeglingsvirksomheten egnethetsvurde-
res av Finanstilsynet i forbindelse med en søknad 
om tillatelse. Foretaket foretar selv egnethetsvur-
deringen av forsikringsmeglere, samt ved bytte av 
ledere.

Etter forsikringsformidlingsloven § 7-2 første 
ledd skal registerfører egnethetsvurdere daglig 
leder og forsikringsagentene i forbindelse med 
registrering. I de tilfeller der Finanstilsynet er 
registerfører, foretar Finanstilsynet kun egnet-
hetsvurdering på registreringstidspunktet. Ved 
senere endringer av ledere eller forsikrings-
agenter som ansettes etter registreringspunktet, 
skal foretaket selv foreta egnethetsvurderingen.

Forsikringsforetak

I forsikringsforetak blir ledelsen egnethetsvur-
dert når foretaket får tillatelse. Etter at konsesjon 
er gitt, er det forsikringsforetaket som har plikt til 
å påse at lovens krav til egnethet er oppfylt. Ved 
endringer i styret og ledelsen i foretaket, her-
under leder av nøkkelfunksjoner, skal forsikrings-
foretaket sende melding til Finanstilsynet. For-
sikringsforetaket skal også gi melding til Finans-
tilsynet dersom personer nevnt i finansforetaks-
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loven § 3-1 fjerde ledd er skiftet ut fordi de ikke 
lenger oppfyller egnethetskravene.

6.2 Direktivet

6.2.1 Personkretsen

Forsikringsdistribusjonsdirektivet viderefører 
egnethetskrav for ledelsen i foretak og personer 
som driver forsikringsformidling i artikkel 10. 
Nytt med forsikringsdistribusjonsdirektivet er at 
kravene er gjort gjeldende for ansatte og ledelsen 
i forsikringsforetak.

Det følger av artikkel 10 nr. 1 at forsikrings- og 
gjenforsikringsdistributører og ansatte i for-
sikrings- og gjenforsikringsforetak som utøver 
forsikrings- eller gjenforsikringsdistribusjon, skal 
ha den kunnskap og kompetanse som er nødven-
dig for å kunne utføre sine oppgaver og oppfylle 
plikter på en tilfredsstillende måte.

Artikkel 10 nr. 2 første avsnitt oppstiller krav 
om etterutdanning for forsikrings- og gjenfor-
sikringsformidlere og deres ansatte, samt ansatte 
i forsikrings- og gjenforsikringsforetak. Aksesso-
riske forsikringsformidlere er ikke nevnt i 
bestemmelsen.

Personkretsen etter artikkel 10 nr. 1 og nr. 2 
første avsnitt skal som et minimum omfatte rele-
vante personer i ledelsen («management stru-
cture») som er ansvarlige for distribusjon av for-
sikrings- og gjenforsikringsprodukter, og alle 
andre personer som er direkte beskjeftiget med 
forsikrings- og gjenforsikringsdistribusjon, se 
artikkel 10 nr. 2 femte avsnitt. Begrepet «manage-
ment structure» er ikke definert nærmere i direk-
tivet. I dansk versjon benyttes begrepet «ledelses-
struktur», mens i svensk versjon er begrepet «led-
ningen» benyttet.

Personkretsen er omtalt i fortalen punkt 32. 
Her fremgår det at medlemsstatene ikke behøver å 
medregne ledere eller ansatte som ikke er direkte 
beskjeftiget med distribusjon av forsikringsproduk-
ter i kretsen av relevante personer. Ansatte i for-
sikringsformidlingsforetak som utelukkende bedri-
ver administrative oppgaver faller utenfor. Dersom 
forsikrings- eller gjenforsikringsdistributøren er 
organisert som en juridisk person, skal personer i 
ledelsesstrukturen («management structure») som 
har ansvaret for å gjennomføre foretakets retnings-
linjer og prosedyrer for distribusjon av forsikrings- 
eller gjenforsikringsprodukter i foretaket oppfylle 
kompetansekrav. For aksessoriske forsikringsfore-
tak må personer som er ansvarlige for distribusjon 
av forsikringsprodukter i foretaket som et mini-
mum medregnes.

Krav til hederlig vandel i artikkel 10 nr. 3 gjel-
der som et utgangspunkt for alle fysiske personer 
som utøver forsikrings- eller gjenforsikringsdistri-
busjon i et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
eller hos en forsikrings- eller gjenforsikringsfor-
midler, jf. første avsnitt. Medlemsstatene behøver 
ikke å kreve at personer som ikke er direkte 
beskjeftiget med forsikrings- eller gjenforsikrings-
distribusjon har hederlig vandel, jf. tredje ledd. 
Medlemsstatene skal imidlertid sikre at personer 
i ledelsesstrukturen med ansvar for, og ansatte 
som er direkte beskjeftiget med, forsikrings- og 
gjenforsikringsdistribusjon oppfyller slike krav. 
For aksessoriske forsikringsformidlere fremgår 
det av artikkel 10 nr. 3 fjerde avsnitt at medlems-
statene skal sikre at personer som har ansvar for 
distribusjon av aksessoriske forsikringer er omfat-
tet av kravet til hederlig vandel.

6.2.2 Faglige kvalifikasjonskrav

Det faglige kvalifikasjonskravet knyttet til kunn-
skap og kompetanse fremgår av artikkel 10 nr. 1. 
Etter bestemmelsen skal kvalifikasjonskravet 
være tilpasset den aktuelle virksomhet og produk-
tene som distribueres. Vedkommende skal ha den 
kunnskap og kompetanse som er nødvendig for å 
kunne utføre sine oppgaver og oppfylle plikter på 
en tilfredsstillende måte.

Forsikringsformidlere må i tillegg oppfylle de 
krav til kunnskap og ferdigheter som følger av 
vedlegg I til direktivet. Vedlegget er nærmere 
redegjort for av Finanstilsynet i høringsnotatet 
avsnitt 5.2.2:

«Vedlegget lister opp minstekrav til kunnskaps-
områder under ulike forsikringsprodukter 
innenfor skade- og livsforsikring.

For skadeforsikring skal formidleren minst 
ha relevant kunnskap om forsikringens 
betingelser og vilkår, herunder tilleggsrisikoer 
som er dekket av forsikringen, relevant lovgiv-
ning på området, skadebehandling, klagebe-
handling, avdekking av kundens behov, for-
sikringsmarkedet, bransjens etiske standarder 
samt ha finansiell kompetanse.

For forsikringsbaserte investeringsproduk-
ter skal formidleren minst ha relevant kunn-
skap om produktet, herunder om vilkår og 
betingelser og nettopremier og om garantert 
(der det er relevant) og ikke-garantert avkast-
ning, fordeler og ulemper ved forskjellige 
investeringsvalg, kundens avkastningsrisiko, 
livsforsikringsprodukter og andre sparepro-
dukter, pensjonssystemet, relevant lovgivning 
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på området, forsikrings- og sparemarkedet og 
klagebehandling. Formidleren må videre ha til-
strekkelig kunnskap til å kunne avdekke kun-
dens behov og håndtere interessekonflikter. 
Formidleren må også ha kunnskap om bran-
sjens etiske standarder samt ha finansiell kom-
petanse.

For livsforsikring skal formidleren minst ha 
relevant kunnskap om forsikringens 
betingelser og vilkår, herunder garantier og 
eventuelle tilleggsrisikoer som er dekket av 
forsikringen, pensjonssystemet, relevant lov-
givning på området, forsikrings- og sparemar-
kedet og klagebehandling. Formidleren må 
videre ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne 
avdekke kundens behov og håndtere interesse-
konflikter. Formidleren må også ha kunnskap 
om bransjens etiske standarder samt ha finan-
siell kompetanse.»

6.2.3 Etterutdanning

Nytt med forsikringsdistribusjonsdirektivet er 
krav om etterutdanning i artikkel 10 nr. 2 første til 
tredje avsnitt. Etterutdanning skal sikre at ved-
kommende kan fortsette å utføre sine arbeidsopp-
gaver på en tilfredsstillende måte sett hen til arbei-
det som utøves og det relevante forsikringsmarke-
det. Hjemstaten skal etter direktivet innføre ord-
ninger for effektiv kontroll og vurdering av kunn-
skap og kompetanse hos vedkommende, basert 
på minst 15 timers etterutdanning per år. Det skal 
tas hensyn til blant annet produktets art og den 
virksomhet som utøves. Medlemsstatene kan fast-
sette at gjennomført etterutdanning skal doku-
menteres i form av et sertifikat. I fortalen punkt 29 
er det gitt uttrykk for at nærmere krav til etterut-
danningens form, innhold og nødvendige sertifi-
kater eller annen relevant dokumentasjon, bør 
reguleres av medlemsstatene.

6.2.4 Vandel

Krav til hederlig vandel følger av artikkel 10 nr. 3 
første avsnitt. Som et minstekrav skal vedkom-
mende ha ren straffeattest om formuesforbrytel-
ser og annen finansiell kriminalitet. Vedkom-
mende kan ikke være under konkursbehandling 
eller konkurskarantene.

6.2.5 Egnethetsvurderingen

Direktivet artikkel 10 nr. 2 fjerde avsnitt åpner for 
at forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak eller 

forsikringsformidlere kan kontrollere at kvalifika-
sjonskravene er oppfylt for formidlere og gi opp-
læring og etterutdanning om nødvendig, sml. 
også artikkel 3 nr. 1 tredje avsnitt. Tilsvarende 
gjelder for ansatte i forsikrings- og gjenfor-
sikringsforetaket.

6.3 Forslaget i høringsnotatet

6.3.1 Personkretsen

Forsikringsformidlingsforetak

Finanstilsynet uttaler i høringsnotatet at for-
sikringsdistribusjonsdirektivet ikke medfører 
behov for endringer i den personkrets som er 
omfattet av krav til egnethet i et forsikringsformid-
lingsforetak. Finanstilsynet foreslår likevel at per-
sonkretsen utvides sammenlignet med gjeldende 
rett, til å også omfatte styremedlemmer. Finanstil-
synet har i vurderingen lagt vekt på at forsikrings-
formidlingsforetak normalt er organisert som 
aksjeselskaper, der styret er ansvarlig for virksom-
heten og fastsetter retningslinjer for hvordan virk-
somheten skal drives.

Sammenlignet med gjeldende rett, er krav til 
aksessoriske forsikringsagentforetak i Finanstil-
synets utkast flyttet fra forskrift til lov. Finanstilsy-
net foreslår videre at personkretsen i aksessorisk 
agentvirksomhet som omfattes av kravet til heder-
lig vandel, begrenses sammenlignet med gjel-
dende rett. Dette er nærmere omtalt i avsnitt 6.3.4 
nedenfor.

Forsikringsforetak

Finanstilsynet viser til at gjennomføringen av for-
sikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett ikke 
krever lovendringer når det gjelder egnethetskrav 
til ledelsen i et forsikringsforetak.

For ansatte som er direkte beskjeftiget med 
forsikringsdistribusjon, legger Finanstilsynet til 
grunn at i denne personkretsen inngår blant de 
kundebehandlere som er omfattet av finansfore-
taksloven § 16-1 første ledd. Finanstilsynet fore-
slår at denne bestemmelsen får et nytt annet 
punktum som presiserer at ansatte i forsikrings-
foretak som er direkte beskjeftiget med rådgiv-
ning og veiledning av kunder om forsikringsavta-
ler, også er omfattet av vandelskrav. Finanstilsynet 
legger til grunn at personkretsen som omfattes av 
vandelskrav er snevrere enn personkretsen som 
omfattes av krav til kvalifikasjoner.
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6.3.2 Faglige kvalifikasjonskrav

Forsikringsformidlingsforetak

Finanstilsynet foreslår at kvalifikasjonskrav for 
styremedlemmer og ledere i forsikringsformid-
lingsforetak, gjennomføres som et kvalitativt krav 
om at personene skal ha nødvendige kvalifikasjo-
ner og yrkeserfaring for å utøve stillingen eller 
vervet. Dette følger av utkastet § 22. For styret vil 
kravet være oppfylt dersom styret som kollektiv 
har slik kompetanse.

Gjeldende krav til kvalifikasjoner for for-
sikringsmeglere og forsikringsagenter er i 
høringsnotat foreslått videreført i utkastet § 23 og 
§ 24. I tråd med gjeldende rett varierer kravet til 
relevant erfaring for forsikringsagenter og for-
sikringsmeglere avhengig av graden av utdan-
nelse og om vedkommende har autorisasjon. 
Finanstilsynet viser til at formidlerens kvalifikasjo-
ner skal relateres til de konkrete oppgaver som 
formidleren har i virksomheten, og de produkter 
som formidles. Dette innebærer at ved formidling 
av forsikringsbaserte investeringsprodukter må 
formidleren ha kunnskap og kompetanse om 
investeringsdelen av produkter. For å tydeliggjøre 
at kravet til kunnskap og kompetanse må vurde-
res konkret, foreslår Finanstilsynet i høringsnota-
tet at regler om utdannelse og praksis gjøres til 
minimumsvilkår. Direktivets minstekrav til kvalifi-
kasjoner som følger av vedlegg til direktivet, er av 
Finanstilsynet foreslått inntatt i forskrift.

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 25 at gjel-
dende krav til kvalifikasjoner for formidlere vide-
reføres, men slik at det fremgår klarere av 
bestemmelsen at opplæringen skal være tilpasset 
virksomheten og forsikringsprodukter som for-
midles. Finanstilsynet vises til at kvalifikasjonskra-
vet etter dette vil ha en fleksibel utforming, slik at 
kravet til kompetanse øker når produktets kom-
pleksitet øker.

Forsikringsforetak

Finanstilsynet viser i høringsnotatet til at kvalifika-
sjonskravene som gjelder for ledere og formidlere 
etter forsikringsformidlingsloven, vil gjelde tilsva-
rende for ansvarlig ledere og ansatte i et for-
sikringsforetak. For forsikringsforetak vil kvalifi-
kasjonskravene imidlertid ikke være knyttet opp 
mot konsesjonskrav, slik som for formidlere. 
Finanstilsynet kan derfor ikke se at det er behov 
for å regulere det nærmere innholdet i kravet til 
nødvendig kompetanse og fagkyndighet for denne 
gruppen.

6.3.3 Etterutdanning

Forsikringsformidlingsforetak

I høringsnotatet uttaler Finanstilsynet at i gjel-
dende kvalifikasjonskrav om at formidleren til 
enhver tid skal ha nødvendig faglig kompetanse, 
ligger det en implisitt forutsetning om vedlikehold 
av kunnskap, for eksempel i form av etterutdan-
nelse.

Finanstilsynet foreslår at det i tråd med direk-
tivet lovfestes et krav om 15 timers årlig etterut-
danning for ledere og ansatte i forsikringsformid-
lingsforetak. Finanstilsynet uttaler at etterutdan-
ningen skal være relevant for virksomheten. For-
slaget følger av utkastet §§ 22 andre ledd, 23 
tredje ledd og 24 tredje ledd. Finanstilsynet fore-
slår samtidig en hjemmel for departementet til å 
fastsette nærmere regler om etterutdanning i for-
skrift.

Finanstilsynet antar at det er mest hensikts-
messig at bransjeorganisasjoner og utdanningsin-
stitusjoner utarbeider forslag til kurs- eller fore-
lesningsopplegg som minst dekker emner som er 
fastsatt i minimumskravene til kvalifikasjoner. 
Utdanningsopplegget skal forelegges Finanstilsy-
net for godkjenning. Etterutdanning må kunne 
dokumenteres.

Forsikringsforetak

For ansatte i forsikringsforetak, foreslår Finanstil-
synet at tilsvarende krav til etterutdanning fastset-
tes i forskrift. Forsikringsforetaket skal etter for-
slaget kontrollere kravene til faglige ferdigheter 
for egne ansatte, og følge opp at egne ansatte får 
årlig nødvendig etterutdanning. I høringsnotatet 
uttaler Finanstilsynet at det ikke er behov for nær-
mere regler om etterutdanning for ansatte i for-
sikringsforetak, men forsikringsforetak må ved til-
syn kunne dokumentere at kravet til etterutdan-
ning etterleves.

6.3.4 Vandel

Forsikringsformidlingsforetak

Gjeldende krav til hederlig vandel og økonomisk 
vederheftighet i forsikringsformidlingsloven, her-
under fremleggelse av ordinær politiattest, er i 
høringsnotatet foreslått videreført av Finanstilsy-
net. Finanstilsynet foreslår at reglene også skal 
gjelde for aksessorisk agentvirksomhet, og uttaler 
at dagens regulering av begrenset politiattest er 
uoversiktlig. Finanstilsynet viser til at kravet om 
politiattest er en kundevernbestemmelse som bør 
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gjelde for alle som er omfattet av krav til hederlig 
vandel. Forslaget følger av utkastet § 26.

Gjennomføring av direktivet vil medføre at 
aksessorisk agentvirksomhet vil utgjøre en snev-
rere gruppe foretak, ettersom forsikringsformid-
ling i bank, kredittforetak og verdipapirforetak 
ikke lenger vil være omfattet. Finanstilsynet 
mener derfor det er tilstrekkelig at den som er 
ansvarlig for den aksessoriske forsikringsformid-
lingen oppfyller kravet til hederlig vandel. Dette 
innebærer at ansatte som er direkte beskjeftiget 
med forsikringsformidling ikke lenger omfattes av 
dette kravet. I vurderingen har Finanstilsynet 
avveid hensynet til kundebeskyttelse mot hensy-
net til personvern.

Forsikringsforetak

Kundebehandlere i forsikringsforetak er i dag 
ikke omfattet av krav til hederlig vandel. I 
høringsnotatet er det foreslått at ansatte i for-
sikringsforetak som er direkte beskjeftiget med 
rådgivning og veiledning av kunder om for-
sikringsavtaler, skal fremlegge ordinær politiat-
test etter politiregisterloven § 40 og bekreftelse 
fra Brønnøysundregistrene for at vedkommende 
ikke er under konkursbehandling, konkurskaran-
tene eller gjeldsforhandling, og at dette reguleres 
i forskrift.

6.3.5 Egnethetsvurderingen

Forsikringsformidlingsforetak

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet en end-
ring sammenlignet med gjeldende rett, der for-
sikringsmeglere etter lovutkastet egnethetsvurde-
res ved søknad om tillatelse. Dette innebære at 
det er like regler for forsikringsmeglere og -agen-
ter, se punkt 6.1.4. Finanstilsynet uttaler at kravet 
til egnethet for meglere er et viktig virkemiddel 
for god kundebeskyttelse, og derfor bør inngå i 
konsesjonsbehandlingen. Forslaget følger av 
utkastet § 10 første ledd nr. 5.

I høringsnotatet har Finanstilsynet ikke fore-
slått regler om meldeplikt for endringer i ledelsen. 
Finanstilsynet uttaler at det er tilstrekkelig at 
denne informasjonen fremgår av foretakets årlige 
rapportering.

Forsikringsforetak

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet at for-
sikringsforetaket skal kontrollere kravene til egnet-

het for egne ansatte, og at foretaket følger opp at 
egne ansatte får årlig nødvendig etterutdannelse.

6.4 Høringsinstansenes merknader

Finans Norge tiltrer Finanstilsynets forslag, men 
har enkelte merknader av mer lovteknisk karak-
ter. For det første bør det etter Finans Norges syn 
i forslaget til innføring av egnehetskrav til styre-
medlemmer i forsikringsformidlingsforetak hen-
syntas at også banker og verdipapirforetak etter 
det nye regelsettet vil falle inn under denne kate-
gorien av forsikringsformidlere. For disse institu-
sjonene – som allerede er under tilsyn og under-
lagt egnethetskrav – bør det gis et generelt unn-
tak for å unngå unødvendig administrative rutiner 
både hos foretakene og i Finanstilsynet. Dernest 
ber Finans Norge om at departementet foretar en 
gjennomgang av begrepsbruken knyttet til hvilke 
ansatte i foretakene som skal omfattes av de ulike 
kravene. Finans Norge viser til at begrepet 
«ansatte» er i denne sammenhengen et uklart 
begrep. Finanstilsynets forslag innebærer at agen-
tene skal gjennomføre etterutdannelse arrangert 
av bransjeorganisasjon eller utdanningsinstitusjon 
som er godkjent av Finanstilsynet. For ansatte i 
forsikringsforetak er det imidlertid ingen slike 
krav. Dette skillet vil etter Finans Norges vurde-
ring skape unødige kostnader og administrasjon 
for foretakene, da etterutdannelsen vil måtte orga-
niseres forskjellig avhengig av distribusjonska-
nal. Etter Finans Norges vurdering bør agentene 
kunne gjennomføre og ta del i den samme etterut-
dannelsen som ansatte i forsikringsforetak. 
Finans Norge har videre kommentert utkast til 
§ 24 nr. 3 hvor «autorisert forsikringsagent» opp-
stilles som et alternativt kompetansekrav for agen-
ter. Finans Norge er ikke kjent med at det i dag til-
bys slik autorisasjon under dagens utdanningstil-
bud.

FinAut har ikke innvendinger til omfanget av 
kompetansekravene som er foreslått av Finanstil-
synet. FinAut mener at det imidlertid er noe uty-
delig hvilke målgrupper som omfattes av de ulike 
kravene og at det må være en relativitet knyttet til 
produktspekter og funksjon, og ber departemen-
tet klargjøre dette. Et annet spørsmål som adres-
seres fra FinAut er hvorvidt kravet til omfang ved 
etterutdanningen må tolkes absolutt. FinAut 
mener at det ikke bør være samme krav uansett 
omfang og kompleksitet i porteføljen, eller uav-
hengig av om det gjelder en selger, rådgiver eller 
leder.
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Forbrukerrådet mener det er hensiktsmessig 
at det stilles kvalifikasjonskrav, men uttaler at kra-
vet om antallet timer årlig etterutdanning fort kan 
ende opp som et kvantitativt krav som ikke nød-
vendigvis bidrar til kvalitativ kompetanseheving. 
Forbrukerrådet mener det er viktig at departe-
mentet tydeliggjør kravene til det kvalitative inn-
holdet i etterutdanningen som gjennomføres i 
regi av enten bransjeorganisasjoner eller utdan-
ningsinstitusjoner. Krav til kompetanse må etter 
Forbrukerrådets syn også øke når kompleksite-
ten til produktene som selges øker. Forbrukerrå-
det viser til at når etterutdanningsopplegg skal 
forelegges Finanstilsynet for godkjenning, er det 
etter Forbrukerrådets syn også naturlig at Finans-
tilsynet vurderer samarbeid med fagrelevante 
utdanningsinstitusjoner.

Norske Forsikringsmegleres Forening viser til at 
det i Norge finnes både store og små meglerfore-
tak. Forsikringsmeglerne mener at det ikke vil 
være like naturlig å kreve at ledelsen i de store 
selskapene skal gjennomføre samme etterutdan-
ning som de som leder meglerfunksjonen i de 
samme foretakene. Forsikringsmeglerne ber der-
for om at det defineres tydeligere hva som ligger i 
betegnelsen «den faktiske ledelsen», og at det 
bare er ledere som er involvert i meglingen som 
er omfattet. Forsikringsmeglerne har videre fore-
slått endringer i utkastet § 23 som gjelder kvalifi-
kasjonskrav for forsikringsmegler.

The Nordic Association of Marine Insurers 
(Cefor) viser til at når det gjelder etterutdan-
ning, fører sjøforsikringens internasjonale 
karakter til at de ansatte i Cefors medlemssel-
skaper opprettholder og hever sin kompetanse 
gjennom kurs av Cefor, Lloyd’s, the Internatio-
nal Underwriting Association of London (IUA) 
eller i regi av den internasjonale sjøforsikrings-
organisasjonen IUMI. Cefor gir uttrykk for at 
det er viktig at slike kurs godkjennes på linje 
med kurs arrangert i Norge

Tide Forsikring støtter i prinsippet klargjørin-
gen av kompetansekrav for ledelsen i forsikrings-
agentforetak og forsikringsagenter. Tide Forsik-
ring gir uttrykk for at det er vanskelig å overskue 
hvilke kostnader forslaget til etterutdanning vil 
medføre.

6.5 Departementets vurdering

6.5.1 Innledning

Departementet foreslår kvalifikasjonskrav og van-
delskrav (egnethetskrav) i forslaget til ny for-

sikringsformidlingslov kapittel 6. Det er et vilkår 
for å kunne drive forsikringsformidling at kravene 
til egnethet er oppfylt, jf. lovforslaget § 3-4 første 
ledd bokstav e.

Kapittel 6 er bygget opp slik at det følger fag-
lige kvalifikasjonskrav for ledelsen i et forsikrings-
meglingsforetak og forsikringsagentforetak av 
lovforslaget § 6-1. Kvalifikasjonskrav for henholds-
vis forsikringsmegler og forsikringsagent følger 
av lovforslaget § 6-2 og § 6-3, mens kvalifikasjons-
krav for aksessoriske forsikringsagentforetak føl-
ger av § 6-4. Krav til hederlig vandel er regulert 
samlet for forsikringsformidlingsforetak i lovfor-
slaget § 6-5. Dette er i tråd med strukturen i 
Finanstilsynets lovutkast.

Egnethetskrav gjelder etter direktivet også for 
forsikringsforetak. Departementet mener som 
Finanstilsynet at forsikringsdistribusjonsdirekti-
vet ikke medfører behov for endringer i finans-
foretaksloven § 3-5, som i dag har egnethetskrav 
for ledelsen i et forsikringsforetak. Departemen-
tet foreslår i finansforetaksloven § 16-12 en ny 
bestemmelse som oppstiller egnethetskrav for 
ansatte som er direkte beskjeftiget med for-
sikringsdistribusjon.

6.5.2 Personkretsen

Forsikringsformidlingsforetak

Departementet slutter seg i all hovedsak til 
Finanstilsynets forslag, slik at personkretsen som 
er omfattet av egnethetskrav i et forsikringsfor-
midlingsforetak, videreføres og utvides til å 
omfatte styremedlemmer og eventuelle varamed-
lemmer i forsikringsmeglingsforetak og for-
sikringsagentforetak, jf. lovforslaget § 6-1 første 
ledd. Departementet viser til at ingen høringsin-
stanser har hatt merknader til dette forslaget.

Banker og verdipapirforetak kan etter direkti-
vet ikke lenger registrere seg som aksessoriske 
forsikringsformidlere, men må registreres som 
forsikringsagentforetak. Det innebærer at styre-
medlemmer i slike foretak også må tilfredsstille 
egnethetskrav etter forsikringsformidlingsloven, i 
tillegg til kravene som følger av sektorregulerin-
gen. Departementet er ikke enig med Finans 
Norge som i høringen har gitt utrykk for at det bør 
gis et generelt unntak fra egnethetskravene for 
styremedlemmer i slike foretak, og viser til at kva-
lifikasjonskrav etter forsikringsformidlingsloven 
gjelder med hensyn til forsikringsformidlingen.
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Forsikringsforetak

Departementet foreslår en ny bestemmelse om 
egnethetskrav for ansatte som er direkte beskjefti-
get med distribusjon av forsikringsprodukter, jf. 
lovforslaget § 16-12 i finansforetaksloven.

Finans Norge har i høringen vist til at begrepet 
«ansatte» er uklart i denne sammenheng. Depar-
tementet viser til at rekkevidden av lovforslaget 
§ 16-12 skal forstås i tråd med forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet. Direktivet angir en vid person-
krets og krever som et minimum at personer som 
er direkte involvert i forsikringsdistribusjon 
omfattes av egnethetskravene, samt andre perso-
ner i ledelsen som har ansvar for distribusjon. 
Ansatte som ikke er direkte involvert i forsikrings-
distribusjon, for eksempel personer som bare 
utfører administrative oppgaver, faller imidlertid 
utenfor bestemmelsen, se fortalen til direktivet 
punkt 32. Departementets forslag innebærer en 
direktivnær gjennomføring, men angir en videre 
definisjon enn hva som fulgte av Finanstilsynets 
høringsforslag. Det er imidlertid viktig at reglene 
ikke går lenger enn nødvendig, og at reglene iva-
retar hensynet til personvern. Departementet leg-
ger opp til at nærmere avklaringer vil kunne gis i 
forskrift gitt med hjemmel i § 16-12 tredje ledd.

6.5.3 Faglige kvalifikasjonskrav

Forsikringsformidlingsforetak

Departementet slutter seg til store deler av 
Finanstilsynets forslag og utforming av kvalifika-
sjonskrav for ledelsen og ansatte, herunder for-
sikringsmeglere og forsikringsagenter, i et for-
sikringsformidlingsforetak. Det vises til lovforsla-
get §§ 6-1 første ledd, 6-2 første ledd, 6-3 første 
ledd og 6-4 første og annet ledd.

I nåværende forsikringsformidlingslov frem-
går detaljerte krav til kunnskap og kompetanse 
for forsikringsmeglere og forsikringsagenter 
direkte av loven, og Finanstilsynet har i 
høringsnotatet foreslått å videreføre disse kra-
vene. I høringen har enkelte høringsinstanser hatt 
merknader til dette forslaget. Blant annet har 
Finans Norge vist til at bestemmelsen som regule-
rer forsikringsagenter oppstiller «autorisert for-
sikringsagent» som et alternativt kompetanse-
krav, og at en slik autorisasjon ikke tilbys under 
dagens utdanningstilbud.

Departementet foreslår at minstekrav til kunn-
skap og kompetanse, herunder erfaring og utdan-
ning, fastsettes i forskrift. Dette er en endring sam-
menlignet med Finanstilsynets forslag. Departe-

mentet mener at dette vil gi en hensiktsmessig og 
fleksibel regulering, som også gir større rom for 
evaluering. Videre viser departementet til at det er 
oppstilt minimumskrav til kunnskap og kompe-
tanse for forsikringsformidlere i vedlegg til direkti-
vet. Disse kravene bør etter departementets syn 
også gjennomføres i forskrift. Forslaget vil etter 
departementets syn gi en oversiktlig regulering, 
der kravene til kunnskap og kompetanse for for-
sikringsmeglere og forsikringsagenter samles i for-
skrift. Departementet viser til forskriftshjemmelen 
som følger av lovforslaget §§ 6-2 og 6-3.

Forsikringsforetak

Departementet foreslår at ansatte i et forsikrings-
foretak til enhver tid skal ha den kunnskapen og 
kompetansen som er nødvendig for å kunne utøve 
stillingen, se lovforslaget § 16-12 første ledd bok-
stav a i finansforetaksloven. Kvalifikasjonskravet 
er relatert til hvilke konkrete oppgaver i virksom-
heten som den ansatte bedriver, samt hvilke for-
sikringsavtaler som distribueres. Videre foreslår 
departementet en forskriftshjemmel i § 16-12 
tredje ledd, og viser til at det ved behov kan fast-
settes utfyllende regler i medhold av denne 
bestemmelsen.

6.5.4 Etterutdanning

Forsikringsformidlingsforetak

Kravet til etterutdanning i forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet artikkel 10 nr. 2 må gjennomføres i 
norsk rett. Departementet foreslår å lovfeste et 
minstekrav om 15 timers årlig etterutdanning i 
tråd med direktivet og Finanstilsynets forslag. 
Etterutdanningen skal være relevant for den virk-
somhet som drives. Departementet foreslår at det 
skal påhvile foretakene å påse at etterutdanningen 
gjennomføres og dokumenteres. Foretakene må 
ved tilsyn kunne dokumentere at kravet til etter-
utdanning etterleves, og departementet foreslår at 
nærmere krav til dokumentasjon fastsettes i for-
skrift.

Etter departementets syn bør etterutdannin-
gen ha et innhold som bidrar til å opprettholde et 
tilstrekkelig høyt nivå av profesjonalitet, kunn-
skap og kompetanse. Minstekrav til form og inn-
hold bør etter departementets vurdering regule-
res nærmere i forskrift. Departementet antar at 
etterutdanningen kan arrangeres av bransjeorga-
nisasjoner eller etterutdanningsinstitusjoner, slik 
som er foreslått av Finanstilsynet. Departementet 
mener at regelverket også bør åpne for at Finans-
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tilsynet etter søknad fra andre kan godkjenne et 
opplegg som relevant etterutdanning. Dette åpner 
for at et forsikringsforetak kan arrangere etterut-
danning for foretakets ansatte og for foretakets 
agenter, slik Finans Norge peker på i sin hørings-
uttalelse.

Det vises lovforslaget §§ 6-1 annet ledd, 6-2 
annet ledd og 6-3 annet ledd i ny forsikringsfor-
midlingslov.

Forsikringsforetak

Departementet foreslår et tilsvarende krav til 
etterutdanning for ansatte i forsikringsforetak i 
lovforslaget § 16-12 første ledd bokstav c i finans-
foretaksloven.

6.5.5 Vandel

Forsikringsformidlingsforetak

Departementet foreslår i § 6-5 i ny forsikringsfor-
midlingslov vandelskrav for ledelsen og ansatte i 
forsikringsformidlingsforetak til gjennomføring av 
artikkel 10 nr. 3 i direktivet. Lovforslaget er i tråd 
med Finanstilsynets utkast, og departementet 
slutter seg i all hovedsak til Finanstilsynets vurde-
ringer.

Departementet viser til at Finanstilsynet i sitt 
høringsnotat vurderer om personkretsen som er 
underlagt krav til hederlig vandel i et aksessorisk 
forsikringsagentforetak, kan begrenses sammen-
lignet med gjeldende rett. Departementet viser til 
at dette kan gjøres i medhold av forskriftshjemme-
len i § 6-5 tredje ledd.

Forsikringsforetak

Ved gjennomføringen av forsikringsdistribusjons-
direktivet i norsk rett, må det fastsettes regler om 
vandel for ansatte i forsikringsforetak. Departe-
mentet viser til lovforslaget § 16-12 første ledd 
bokstav b og annet ledd i finansforetaksloven, og 
nærmere omtale i spesialmerknaden til paragra-
fen.

6.5.6 Egnethetsvurderingen

Forsikringsformidlingsforetak

Departementet mener som Finanstilsynet at det 
bør gjelde like regler for forsikringsmeglere og 
forsikringsagenter, og foreslår derfor at egnethet 
hos forsikringsmeglere skal vurderes av Finanstil-
synet ved søknad om tillatelse. Departementet 
viser til lovforslaget § 3-4 første ledd bokstav e. 
For foretak som søker om registrering som for-
sikringsagentforetak og aksessoriske forsikrings-
agentforetak, vil forsikringsforetaket som foreta-
ket har formidlingsavtale med, måtte påse at både 
ledelsen og agenter oppfyller kravene til egnethet, 
jf. omtale i avsnitt 5.1.5 ovenfor.

Ved endringer etter registrering er forsikrings-
formidlingsforetaket ansvarlig for å påse at perso-
ner i ledelsen og formidlere oppfyller kravet til 
egnethet. Departementet deler Finanstilsynets 
vurdering om at det ikke bør være meldeplikt ved 
endringer i ledelsen, og at det er tilstrekkelig at 
denne informasjonen fremgår av foretakets årlige 
rapportering til Finanstilsynet.

Forsikringsforetak

Departementet slutter seg til forslaget fra Finans-
tilsynet i høringsnotatet om at forsikringsforeta-
ket skal kontrollere krav til egnethet for egne 
ansatte. For øvrig foreslår departementet ingen 
endringer i gjeldende regler om hvordan egnet-
hetsvurderingen av relevante personer i ledelsen 
foretas etter reglene i finansforetaksloven.

Departementet viser til at direktivet artikkel 
10 nr. 8 inneholder krav til forsikringsforetakenes 
interne retningslinjer og rutiner for å sikre at 
egnethetskravene oppfylles løpende. Dette er 
nærmere omtalt i avsnitt 7.3. 
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7  Virksomhets- og organisatoriske krav

7.1 Innledning

Departementet har i foregående kapitler rede-
gjort for hvilke vilkår som må være oppfylt for at 
et foretak skal kunne drive forsikringsformid-
lingsvirksomhet. I kapitlet her foreslår departe-
mentet enkelte virksomhets- og organisatoriske 
krav for forsikringsformidlingsforetak. Enkelte av 
kravene som foreslås, er ikke en del av direktiv-
gjennomføringen. Det gjelder blant annet krav om 
forsvarlig virksomhet og organisering og krav til 
forsikringsformidlingsforetakenes økonomi, som 
er omtalt i henholdsvis avsnitt 7.2 og 7.5. I tillegg 
foreslår departementet regler som gjelder for for-
sikringsforetak til gjennomføring av forsikrings-
distribusjonsdirektivet. Dette gjelder blant annet 
krav til produktstyring, som er nærmere omtalt i 
avsnitt 7.4.

Departementet viser for øvrig til at direktivet 
inneholder krav til god forretningsskikk mv. i for-
bindelse med distribusjon av forsikringsproduk-
ter. Dette er nærmere omtalt av departementet i 
avsnitt 9.

7.2 Krav til forsvarlig virksomhet og 
organisering

7.2.1 Gjeldende rett

Forsikringsformidlingsloven stiller ikke krav til 
forsikringsformidlingsforetakets virksomhetssty-
ring. Forsikringsformidlingsvirksomhet er imid-
lertid omfattet av forskrift om risikostyring og 
internkontroll, jf. forskriften § 1 nr. 9, som utdy-
per styrets og ledelsens ansvar ut over det som 
følger av selskapsrettslige regler og særlov-
givning.

Denne forskriften inneholder blant annet krav 
til foretakets prosesser for, og dokumentasjon av, 
risikostyring og internkontroll. Foretakenes risi-
kostyring og internkontroll skal tilpasses virksom-
hetens art, omfang og kompleksitet, jf. § 2. 
Finanstilsynet gir i rundskriv 2/2009 en veiled-
ning om hva Finanstilsynet vil vektlegge i den til-
synsmessige oppfølgingen hos foretakene.

Finansforetaksloven kapittel 13 inneholder 
krav til virksomheten i et forsikringsforetak. For-
sikringsforetaket er blant annet underlagt krav til 
forsvarlig virksomhet i § 13-5. Denne paragrafen 
har overordnede krav til organisering og utfor-
ming av styrings- og kontrollordninger. Det frem-
går av første ledd at foretaket skal organiseres og 
drives på en forsvarlig måte. Videre skal foretaket 
blant annet ha en klar organisasjonsstruktur og 
ansvarsfordeling, samt klare og hensiktsmessige 
styrings- og kontrollordninger. Etter annet ledd 
skal forsikringsforetaket ha uavhengige kontroll-
funksjoner med ansvar for blant annet etterlevelse 
av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller for-
skrift.

Finansforetaksloven kapittel 16 har regler om 
forholdet til forsikringsforetakets kunder. Finans-
foretaksloven § 16-1 inneholder krav til foretakets 
organisering av kundebehandling. Etter annet 
ledd skal forsikringsforetaket skal ha systemer og 
rutiner for å sikre etterlevelse av regler om opp-
lysningsplikt og om utforming av kundeavtaler 
gitt i eller i medhold av finansavtaleloven og for-
sikringsavtaleloven.

Finansforetaksloven § 16-2 regulerer for-
sikringsforetakets taushetsplikt. Det følger av 
sjette ledd at et forsikringsforetak skal ha «kon-
trollordninger for å sikre at kundeopplysninger 
blir behandlet på en betryggende måte, og at 
uvedkommende ikke får tilgang eller kjennskap til 
opplysningene».

7.2.2 Direktivet

Forsikringsdistribusjonsdirektivet har ikke krav 
til virksomhetsstyringen i et forsikringsformid-
lingsforetak.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet har krav til 
retningslinjer og rutiner på enkelte områder som 
gjelder forsikringsdistribusjon, blant annet etter-
levelse av kravene til egnethet i direktivet samt 
foretakenes produktstyring. Disse er omtalt i hen-
holdsvis avsnitt 7.3 og 7.4 nedenfor. For øvrig er 
krav til forsikringsforetaks virksomhet regulert av 
Solvens II-direktivet.
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7.2.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet foreslår å lovfeste krav til forsvarlig 
virksomhetsstyring for forsikringsformidlings-
foretak. Slike krav er ikke foreslått som en del av 
gjennomføringen av direktivet, men innebærer at 
kravene som følger av forskrift om risikostyring 
og internkontroll fremgår av utkastet til ny for-
sikringsformidlingslov, jf. utkastet § 31.

7.2.4 Høringsinstansenes merknader

Forbrukerrådet støtter Finanstilsynets forslag om 
å lovfeste et krav til forsvarlig virksomhetsstyring.

7.2.5 Departementets vurdering

Departementet mener som Finanstilsynet at det 
bør lovfestes krav til forsvarlig virksomhetssty-
ring for forsikringsformidlingsforetak, og fore-
slår i § 8-1 til ny forsikringsformidlingslov 
bestemmelser om dette. Lovforslaget er ikke en 
del av gjennomføringen av forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet, men innebærer en lovfesting av 
krav som i dag følger av forskrift om risiko-
styring og internkontroll.

I tråd med Finanstilsynets lovutkast foreslås 
det en bestemmelse om at forsikringsformidlings-
foretaket skal organiseres og drives på en forsvar-
lig måte. Det er videre fastsatt nærmere krav til 
foretakets retningslinjer og rutiner, samt en doku-
mentasjonsplikt.

Departementet har foreslått enkelte presise-
ringer i lovforslaget sammenlignet med Finanstil-
synets utkast. Det gjelder kravet om å ha en klar 
organisasjonsstruktur og ansvarsfordeling, samt 
hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for risi-
kostyring og internkontroll. Forslaget fra departe-
mentet er ikke ment å innebære en endring sam-
menlignet med gjeldende rett og Finanstilsynets 
lovutkast, men synliggjør etter departementets 
syn viktige plikter som følger av kravet til forsvar-
lig virksomhetsstyring. Det vises til at slike krav i 
dag følger av forskrift om risikostyring og intern-
kontroll.

I tråd med hva som i dag gjelder etter forskrift 
om risikostyring og internkontroll, må hvert 
enkelt foretak selv tilpasse virksomhetsstyringen i 
forhold til virksomhetens art, omfang og kom-
pleksitet.

Departementet viser til at oppramsingen i lov-
forslaget ikke er ment å være uttømmende, og at 
kravet til forsvarlig virksomhet ved behov kan 
utfylles ved forskrift i medhold av fjerde ledd. Lov-
forslaget er heller ikke ment å erstatte forskrift 

om risikostyring og internkontroll, som fortsatt vil 
gjelde for forsikringsformidlingsforetak.

7.3 Etterlevelse av krav til egnethet

7.3.1 Gjeldende rett

Ledelsen i et forsikringsforetak er underlagt krav 
til egnethet, jf. finansforetaksloven § 3-5. Egnet-
hetskravene er nærmere omtalt i avsnitt 6 ovenfor. 
Krav til forsvarlig virksomhet og organisering i 
foretaket, følger av finansforetaksloven § 13-5.

I rundskriv 1/2020 uttaler Finanstilsynet at et 
forsikringsforetak må etablere rutiner for egnet-
hetsvurderinger som bidrar til å sikre at krav til 
egnethet etter loven oppfylles. Slike rutiner må 
etter Finanstilsynets vurdering blant annet klar-
gjøre hvilke funksjoner i foretaket som er omfattet 
av egnethetskrav, at det skjer en løpende vurde-
ring av de personer som innehar disse funksjonen 
og hvilke situasjoner som skal utløse en ny vurde-
ring og hvem som har ansvaret for å foreta vurde-
ringene. Rutinene skal også klargjøre hvilken 
informasjon som skal innhentes og at vurderin-
gene kan dokumenteres i ettertid.

7.3.2 Direktivet

Nytt med forsikringsdistribusjonsdirektivet er 
artikkel 10 nr. 8 med krav om retningslinjer og 
rutiner for å sikre etterlevelse av egnethetskra-
vene som følger av artikkel 10 nr. 1 til 3. Artikkel 
10 nr. 1 til 3 omhandler krav til kvalifikasjoner og 
etterutdanning samt vandelskrav, og er nærmere 
omtalt i avsnitt 6.

Forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak 
skal etter artikkel 10 nr. 8 gjennomføre godkjente 
retningslinjer og rutiner samt regelmessig gjen-
nomgå disse, for å sikre etterlevelse av egne-
hetskravene som følger av artikkel 10 nr. 1 til 3, jf. 
første avsnitt. Videre skal foretaket utpeke en funk-
sjon som skal sikre riktig gjennomføring av ret-
ningslinjene og rutinene, jf. annet avsnitt. Foretaket 
skal opprette og vedlikeholde ajourførte registre 
med relevant dokumentasjon om etterlevelse av 
kravene som følger av artikkel 10 nr. 1 til 3, jf. 
tredje avsnitt. På anmodning fra tilsynsmyndighe-
ten skal foretaket kunne opplyse om navnet på per-
sonen som er ansvarlig for denne funksjonen.

7.3.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet viser til at kravet til forsvarlig virk-
somhetsstyring i finansforetaksloven og gjel-
dende praksis dekker direktivets krav om at for-
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sikringsforetaket skal ha retningslinjer og rutiner 
for egnethetsvurderinger. Finanstilsynet mener at 
det samme gjelder kravet om å skape klarhet i 
hvem som har ansvaret for å foreta vurderingene 
og kravet til at vurderingene skal dokumenteres. 
Finanstilsynet ser derfor ikke at det er behov for 
at dette lovfestes.

Finanstilsynet viser i høringsnotatet til at 
direktivet innebærer nye krav for foretakene, her-
under vandelskrav for kundebehandlere i for-
sikringsforetak og krav til etterutdanning. Finans-
tilsynet forutsetter at forsikringsforetakene og for-
sikringsformidlingsforetakene oppdaterer fore-
liggende retningslinjer og rutiner.

7.3.4 Høringsinstansenes merknader

Høringsinstansene har ikke hatt merknader.

7.3.5 Departementets vurdering

Departementet viser til at finansforetaksloven alle-
rede stiller krav til finansforetakenes organisering 
og virksomhetsstyring, se blant annet finansfore-
taksloven § 13-5. Etter departementets syn inne-
bærer kravet til forsvarlig virksomhetsstyring 
som følger av finansforetaksloven, at forsikrings-
foretak må etablere retningslinjer og rutiner for å 
sikre at lovkrav oppfylles, herunder krav til egnet-
het. Departementet viser i den forbindelse til 
rundskriv 1/2020 fra Finanstilsynet som blant 
annet redegjør for hva rutinene for egnethetsvur-
deringer må klargjøre. Rundskrivet gjelder for 
øvrig også for forsikringsformidlingsforetak, og 
departementet legger til grunn at krav til retnings-
linjer og rutiner også gjelder for slike foretak etter 
gjeldende norsk rett.

Departementet deler derfor Finanstilsynets 
vurdering om at det ikke er behov for ytterligere 
lovbestemmelser med krav til retningslinjer og 
rutiner for etterlevelse av egnethetskravet for å 
gjennomføre direktivet. Departementet foreslår 
derfor ikke en ny bestemmelse om dette. Depar-
tementet viser til at det ved behov kan gis slike 
regler i forskrift.

Departementet legger som Finanstilsynet til 
grunn at forsikringsforetakene oppdaterer sine 
retningslinjer og rutiner som følge av at direktivet 
innfører nye krav som foreslås gjennomført i 
finansforetaksloven, herunder egnethetskrav til 
ansatte i foretaket.

7.4 Styring og kontroll med produkter

7.4.1 Gjeldende rett

Finansforetaksloven § 13-5 første ledd tredje 
punktum fastsetter at et forsikringsforetak skal ha 
«hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å 
identifisere, styre, overvåke og rapportere risiko 
foretaket er, eller kan bli, eksponert for».

Etter finansforetaksloven § 16-1 annet ledd 
skal forsikringsforetaket ha systemer og rutiner 
for å sikre etterlevelse av regler om opplysnings-
plikt og utforming av kundeavtaler gitt i medhold 
av forsikringsavtaleloven.

Forsikringsformidlingsforetak er blant annet 
underlagt krav til risikostyring i forskrift om risi-
kostyring og internkontroll § 6.

7.4.2 Direktivet

Direktivet artikkel 25 inneholder regler om pro-
duktkontroll og -styring («product oversight and 
governance requirements»). Dette er nytt med 
forsikringsdistribusjonsdirektivet. Krav til pro-
duktgodkjenning/produktkontroll ble imidlertid 
innført for finansielle instrumenter gjennom 
MiFID II, jf. artikkel 16 nr. 3 annet til syvende 
avsnitt og artikkel 24 nr.2.

Etter forsikringsdistribusjonsdirektivet skal 
forsikringsforetak og forsikringsformidlingsfore-
tak som produserer forsikringsprodukter for salg 
til kunder, ha en prosess for godkjenning av hvert 
forsikringsprodukt og for vesentlige endringer av 
et eksisterende forsikringsprodukt, før produktet 
markedsføres eller distribueres til kunder, jf. 
artikkel 25 nr. 1 første avsnitt. Denne godkjen-
ningsprosessen skal være forholdsmessig og hen-
siktsmessig ut fra forsikringsproduktets art, jf. 
annet avsnitt.

Godkjenningsprosessen skal angi en identifi-
sert målgruppe («identified target market») for 
hvert forsikringsprodukt, sikre at alle relevante 
risikoer for målgruppen vurderes og at den plan-
lagte distribusjonsstrategien er tilpasset den iden-
tifiserte målgruppen, se artikkel 25 nr. 1 tredje 
avsnitt. Videre skal prosessen fastsette hensikts-
messige tiltak for å sikre at forsikringsproduktet 
distribueres til den identifiserte målgruppen.

Forsikringsforetaket skal forstå og regelmes-
sig gjennomgå sine forsikringsprodukter, jf. artik-
kel 25 nr. 1 fjerde avsnitt. Forsikringsforetaket 
skal ta hensyn til hendelser som kan få vesentlig 
innvirkning på den potensielle risikoen for mål-
gruppen, og som et minimum skal forsikringsfore-
taket vurdere om forsikringsproduktet fortsatt er 
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forenelig med målgruppens behov og om den 
planlagte distribusjonsstrategien fortsatt er hen-
siktsmessig.

Forsikringsforetak og forsikringsformidlings-
foretak som produserer forsikringsprodukter, skal 
overfor distributører gjøre tilgjengelig alle rele-
vante opplysninger om forsikringsproduktet og 
godkjenningsprosessen, herunder den identifi-
serte målgruppen, jf. artikkel 25 nr. 1 femte 
avsnitt. Dersom en forsikringsdistributør gir råd 
om eller foreslår («advises on or proposes») et for-
sikringsprodukt som distributøren ikke selv har 
produsert, skal forsikringsdistributøren ha eta-
blert egnede rutiner og systemer («adequate 
arrangements») for å innhente opplysninger som 
nevnt i femte avsnitt, og for å forstå egenskapene 
ved og den identifiserte målgruppen for hvert for-
sikringsprodukt, jf. sjette avsnitt.

Forsikringsavtaler om store risikoer er unntatt 
kravene, jf. artikkel 25 nr. 4. Hva som menes med 
store risikoer er definert i artikkel 2 nr. 1 16) med 
en henvisning til Solvens II-direktivet artikkel 13 
nr. 27, og dekker blant annet visse oppregnede 
typer av transportforsikring.

Det er gitt utfyllende regler til bestemmelsen i 
kommisjonsforordning (EU) 2017/2358. Forord-
ningen har utfyllende regler om blant annet god-
kjenningsprosessen, identifisering av målgruppe 
og produkttesting. I tillegg har forordningen 
regler om produktkontroll og gjennomgang, samt 
krav til forsikringsdistributørene.

I artikkel 25 nr. 3 er det presisert at kravene 
som følger av artikkel 25 ikke påvirker andre krav 
som følger av direktivet, herunder regler om 
interessekonflikter.

7.4.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet forutsetter at forsikringsforeta-
kene, som en del av sitt system for risikostyring, 
allerede har interne prosesser for godkjenning før 
foretaket tilbyr nye forsikringsprodukter eller gjør 
endringer i produktene. Finanstilsynet viser til at 
slike prosesser skal sikre ivaretakelse av kundens 
interesser gjennom god styring og kontroll med 
foretakets risikoer.

Finanstilsynet uttaler videre at krav til god-
kjenningsprosess i direktivet har som formål å 
hindre salg av forsikringsprodukter til feil mål-
gruppe. Finanstilsynet viser til at i de nærmere 
kravene til godkjenningsprosess, er vurderingen 
av kundens risiko helt sentral. Selv om kundens 
risiko for tap og skade må forventes å inngå i den 
risikovurderingen som forsikringsforetakene fore-
tar etter gjeldende rett, anser Finanstilsynet direk-

tivets krav til godkjenningsprosess for å være en 
eksplisitt kundevernregel som bør gjennomføres 
som en egen bestemmelse i norsk lov.

I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at det 
først og fremst er forsikringsforetak som produse-
rer forsikringer i det norske markedet. Finanstil-
synet foreslår derfor at regler om produktgod-
kjenning inntas i finansforetaksloven kapittel 16, 
som gjelder foretakets forhold til kundene. 
Finanstilsynet foreslår i utkastet § 16-9 tredje ledd 
overordnede krav til godkjenningsprosessen, og 
at nærmere krav fastsettes i forskrift.

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 35 første 
ledd annet punktum til ny forsikringsformidlings-
lov en henvisning til reglene i finansforetaksloven, 
slik at reglene gjelder tilsvarende for forsikrings-
formidlingsforetak som produserer forsikrings-
produkter.

7.4.4 Høringsinstansenes merknader

Forbrukerrådet mener det er viktig å begrense 
salg av unødvendige forsikringsprodukter.

7.4.5 Departementets vurdering

Departementet slutter seg til Finanstilsynets for-
slag om å innta en egen bestemmelse om produkt-
styring i finansforetaksloven, jf. lovforslaget § 16-
13. I lovforslaget er det også inntatt en forskrifts-
hjemmel for å kunne gjennomføre nivå 2-forord-
ningen med utfyllende regler om produktstyring.

Departementet er enig med Forbrukerrådet i 
at det er viktig å begrense salg av unødvendige 
forsikringsprodukter. Krav til produktstyring skal 
bidra til økt kundebeskyttelse blant annet ved å 
begrense salg av forsikringsprodukter til feil mål-
gruppe og begrense risikoen for interessekonflik-
ter. Kravene skal ikke forstås innskrenkende («be 
without prejudice») for andre plikter som påhviler 
foretaket, men virker sammen med andre krav for 
å ivareta hensynet til kunden, jf. artikkel 25 nr. 3 i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Sammenlignet med Finanstilsynets utkast, 
foreslår departementet en mer utførlig lovregule-
ring av produktstyring. Lovforslaget ligger nær-
mere direktivet i utforming enn hva som fulgte av 
forslaget i høringsnotatet. Det vil etter departe-
mentets syn gi bedre sammenheng med direktivet 
og tilhørende nivå 2-forordning som skal gjen-
nomføres i forskrift. Departementet har i utfor-
mingen også sett hen til reglene om produktsty-
ring i verdipapirhandelloven, som gjennomfører 
MiFID II-regelverket.
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Lovforslaget § 16-13 regulerer ulike stadier i 
foretakets produkthåndtering. Sentralt er kravet 
til godkjenningsprosess for hvert forsikringspro-
dukt og ved vesentlige endringer av et eksis-
terende produkt, før det markedsføres eller distri-
bueres. Etter direktivet skal godkjenningsproses-
sen være forholdsmessig og hensiktsmessig ut fra 
forsikringsproduktets art.

Ved å oppstille krav til forsikringsforetaket 
som blant annet gjelder identifisering av mål-
gruppe, vurdering av risiko og distribusjonsstra-
tegi, skal lovforslaget bidra til økt kundebeskyt-
telse. Foretaket skal også gjennomføre rimelige 
tiltak for å sikre at forsikringsproduktet distribue-
res til den identifiserte målgruppen. Videre stilles 
det krav om at forsikringsforetaket skal gjen-
nomgå produktene som det tilbyr, blant annet for 
å sikre at produktet fortsatt er forenlig med mål-
gruppens behov.

Et forsikringsforetak skal forstå forsikrings-
produktene som det markedsfører eller tilbyr. I til-
feller der forsikringsforetaket ikke selv produse-
rer forsikringsproduktet, må foretaket ha egnede 
rutiner og systemer for å innhente opplysninger 
som blant annet setter foretaket i stand til å forstå 
egenskapene ved og den identifiserte målgruppen 
for produktet.

Departementet foreslår i samsvar med Finans-
tilsynets utkast å la reglene i finansforetaksloven 
§ 16-13 gjelde tilsvarende for forsikringsformid-
lingsforetak som produserer forsikringsprodukter, 
jf. lovforslaget § 8-1 tredje ledd i ny forsikringsfor-
midlingslov. Departementet viser til at det i kommi-
sjonsforordning (EU) 2017/2358 er gitt nærmere 
regler for når en forsikringsformidler skal anses for 
å produsere forsikringsprodukter, se artikkel 3 og 
fortalen punkt 3. Forordningen vil som nevnt bli 
gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Departementet viser til at dersom et for-
sikringsformidlingsforetak formidler forsikringer 
som det selv ikke produserer, må foretaket etter 
lovforslaget ha egnede rutiner og systemer for å 
innhente opplysninger som setter foretaket i stand 
til å forstå egenskapene ved og den identifiserte 
målgruppen for produktet, jf. også omtale ovenfor.

Departementet viser til at direktivet inne-
holder et unntak for forsikringsavtaler om store 
risikoer, og at det ved behov kan gjøres slikt unn-
tak i forskrift, jf. også lovforslaget § 1-4 annet ledd.

7.5 Krav til økonomi og behandling av 
klientmidler

7.5.1 Gjeldende rett

Forsikringsformidlingsforetak som håndterer 
klientmidler, skal straks plassere midlene på kli-
entkonto i bank adskilt fra foretakets egne mid-
ler, se forsikringsformidlingsloven §§ 5-1 og 7-6. 
Foretaket skal opplyse banken om at midlene på 
kontoen tilhører klienter. Bestemmelsen gjen-
nomfører forsikringsformidlingsdirektivet artik-
kel 4 nr. 4.

Forsikringsformidlingsloven har ikke særlige 
krav til forsikringsformidlingsforetakets økonomi. 
Dersom foretaket er organisert som et aksjesel-
skap, gjelder aksjelovgivningens krav til egenkapi-
tal, jf. §§ 3-4 og 3-5.

Et forslag om krav til soliditet ble vurdert for 
forsikringsmeglingsforetak, men ikke fulgt opp i 
gjeldende forsikringsformidlingslov. Dette er 
nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 55 (2004–2005) 
kapittel 5.3.

7.5.2 Direktivet

Direktivet inneholder ikke særlige krav til for-
sikringsformidlerens økonomi, men det følger av 
artikkel 10 nr. 6 at medlemsstatene skal treffe alle 
nødvendige tiltak for å verne kunder mot man-
glende evne hos forsikringsformidler, gjenfor-
sikringsformidler eller aksessorisk forsikringsfor-
midler til å overføre premie til forsikringsforeta-
ket, eller erstatningsbeløp eller tilbakebetalt pre-
mie til forsikrede. Direktivet oppstiller fire alter-
native måter å innordne tiltakene på, jf. artikkel 10 
nr. 6 annet avsnitt bokstav a til d. Finanstilsynet 
har i høringsnotatet punkt 7.6.2 oppsummert de 
fire alternativene på følgende måte:
– betaling fra kunden til forsikringsformidlings-

foretaket anses som betaling til forsikringsfore-
taket, og betaling fra forsikringsforetaket til 
forsikringsformidlingsforetaket anses ikke 
som betaling til kunden før kunden faktisk mot-
tar pengene (bokstav a)

– forsikringsformidlingsforetaket skal ha kapital 
som til enhver tid tilsvarer 4 prosent av årlig 
mottatt premie, men minst 18 750 euro (bok-
stav b)

– kundemidler overføres via klientkontoer som 
ikke skal inngå i formuesmassen ved konkurs 
(bokstav c)

– etablering av garantifond
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Bestemmelsen viderefører i all hovedsak for-
sikringsformidlingsdirektivet artikkel 4 nr. 4, like-
vel slik at minimumsbeløpet i bokstav b som gjel-
der finansiell kapasitet hos formidleren, er oppjus-
tert.

7.5.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet viser til at stadig flere forsikrings-
formidlingsforetak rapporterer om negativ egen-
kapital. For 2016 rapporterte elleve foretak nega-
tiv egenkapital, og rundt halvparten av disse fore-
takene håndterte klientmidler. Finanstilsynet har 
fulgt opp foretak med negativ egenkapital gjen-
nom brev og på stedlige tilsyn. I mangel av hjem-
mel for å kunne gi pålegg om styrking av solidite-
ten, har Finanstilsynet henvist til aksjeloven §§ 3-4 
og 3-5.

I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at svek-
ket soliditet gir økt risiko for at foretaket ikke opp-
trer til beste for kunden, for eksempel ved behand-
ling av klientmidler eller ved å la foretakets interes-
ser gå foran kundens interesser. Finanstilsynet 
foreslår derfor i utkastet § 32 krav til forsikringsfor-
midlingsforetakets økonomi. Utkastet oppstiller 
krav til likviditet (foretak må være i stand til å opp-
fylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller) 
og suffisiens (verdien av foretakets eiendeler må 
overstige dets samlede forpliktelser), i tillegg til et 
krav om at foretaket må ha en egenkapital som er 
forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksom-
heten. I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at 
kravene i det vesentlige er de samme som gjelder 
for eiendomsmeglere.

Gjeldende krav til klientkonto er i høringsnota-
tet foreslått videreført i utkastet § 33, men slik at 
bestemmelsen presiserer at midlene på kontoen 
tilhører den som har innbetalt midlene, inntil mid-
lene er anvendt som avtalt. Videre foreslår Finans-
tilsynet at forholdet til fordringshavers deknings-
rett reguleres i samme bestemmelse.

Finanstilsynet har gjennom tilsynspraksis sett 
behov for en hjemmel til å kunne fatte vedtak om å 
sperre klientkontoer og overføre disposisjonsret-
ten til personer som tilsynet utpeker. Finanstilsy-
net mener at det bør kreves at kontoavtalen mel-
lom forsikringsformidlingsforetaket og banken 
inneholder en korresponderende plikt for banken 
til å iverksette sperring og overføring av disposis-
jonsretten i samsvar med Finanstilsynets vedtak. 
Finanstilsynet uttaler videre at banken i kontoav-
talen bør forplikte seg til ikke å gjøre motregning 
gjeldende for de krav banken måtte ha overfor for-
sikringsformidlingsforetaket. Bestemmelser om 
kontoavtale og innholdet i avtalen bør etter 

Finanstilsynets vurdering fastsettes i forskrift. 
Finanstilsynet foreslår derfor i utkastet § 33 fjerde 
ledd en forskriftshjemmel for dette formål.

7.5.4 Høringsinstansenes merknader

Finans Norge har uttalt seg generelt om nasjonale 
krav, blant annet krav til soliditet. Finans Norge 
viser til at nasjonale krav bør ha en særlig begrun-
nelse og vurderes mot den ulempe som slike krav 
innebærer for konkurransen i markedet. Finans 
Norge har videre vist til at det nordiske for-
sikringsmarkedet er tett integrert, og at når både 
markedet og aktørene i markedet er nordiske, må 
det tilstrebes at reguleringssiden blir mest mulig 
lik på tvers av landegrensene.

Norske Forsikringsmegleres Forening mener at 
det svært positivt at det stilles soliditetskrav til sel-
skaper som skal drive forsikringsformidling. For-
sikringsmeglerne mener imidlertid at lovforslaget 
om klientmidler er uheldig av flere grunner, blant 
annet uttaler Forsikringsmeglerne seg om forsla-
get om å presisere at midlene tilhører den som 
har innbetalt midlene, inntil de er brukt som avtalt:

«Her er det partenes avtale med forsikringsme-
gleren som kan avgjøre både hvilke kreditorer 
som har beslagsrett og hvem som skal ha ren-
ter, se nedenfor. Dette kan spare problemer når 
megler for eks. henter skadeoppgjør fra flere 
co-assurandører, som ikke betaler inn samtidig 
og hvor pengene blir stående på klientkonto i 
en kort periode før de videresendes, eller hvor 
premie innbetales men ikke betales videre på 
forfallsdagen, f.eks. når det er avtalt månedlig 
overføring med forsikringsselskapet. Skade-
oppgjøret er det vel naturlig å anse som betalt 
når det overføres megleren som forsikringsta-
gerens representant, og premien anses over-
ført på forfallsdagen».

Regelrådet mener at kravet om positiv egenkapital 
burde vært utredet nærmere, da dette er et krav 
som ikke følger av direktivet og som kan få store 
konsekvenser særlig for små virksomheter. Regel-
rådet mener at departementet burde ha sett på om 
formålet med kravet om positiv egenkapital kan 
oppnås på andre måter, for eksempel gjennom for-
sikring. Regelrådet har videre stilt spørsmål ved 
om egenkapitalkravet vil kunne skape struktu-
rendringer og redusere konkurransen.

Tide Forsikring har forståelse for forslaget 
om innføring av krav til forsvarlig egenkapital, 
men mener at forslaget vil medføre etablerings-
hindre som etter omstendighetene kan svekke 
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konkurransen i det norske skadeforsikringsmar-
kedet.

7.5.5 Departementets vurdering

Departementet slutter seg til Finanstilsynets for-
slag om å videreføre gjeldende krav om klient-
konto i lovforslaget § 8-3 første ledd i ny for-
sikringsformidlingslov. Bestemmelsen gjennom-
fører direktivet artikkel 10 nr. 6 annet avsnitt. Det 
har ikke kommet merknader til dette forslaget i 
høringen. Departementet har ikke sett behov for 
ytterligere regulering av klientkonto i lov, men 
foreslår i § 8-3 annet ledd en hjemmel for å kunne 
fastsette nærmere regler i forskrift.

Departementet viser til at høringsinstansene 
har vært delt i vurderingen av Finanstilsynets for-
slag om å innføre krav til forsikringsformidlings-
foretakets økonomi, i tillegg til klientkonto. 
Videre har enkelte høringsinstanser påpekt at for-
slaget kan ha konsekvenser for konkurransen i 
markedet.

Etter departementets syn vil innføring av krav 
til foretakets økonomi bidra til økt trygghet for 
forsikringsformidlingsforetakenes kunder. Det vil 
kunne bidra til økt kundetillit og også virke posi-
tivt på foretakenes alminnelige omdømme. 
Finanstilsynet har i den forbindelse vist til at svek-
ket soliditet gir økt risiko for at foretaket ikke opp-
trer til beste for kundene, for eksempel ved 
behandling av klientmidler eller ved å la foreta-
kets interesser gå foran kundenes interesser. 
Departementet viser også til at Norske Forsikrings-
megleres Forening i høringen var positiv til at det 
stilles soliditetskrav til selskaper som driver for-
sikringsformidling.

Gjeldende forsikringsformidlingslov oppstiller 
ikke krav til forsikringsformidlingsforetakets øko-
nomi. Dette ble imidlertid vurdert av departemen-
tet i Ot.prp. nr. 55 (2004–2005), jf. kapittel 5.3. Her 
uttaler departementet blant annet at:

«Ut fra en avveining av hensynet til å beskytte 
kundene gjennom krav til forsikringsformidle-
rens soliditet, og hensynet til hensiktsmessige 
rammebetingelser for forsikringsformidlings-
virksomhet, har departementet kommet til at 
det ikke bør foreslås krav om suffisiens eller 
likviditet, og at heller ikke kravet i gjeldende 
rett om solvens bør videreføres. Hensynet til 
kundene skal etter forslaget ivaretas gjennom 
krav om opprettelse av klientkonto og krav om 
forsikring for uaktsomhet og underslag av kli-
entmidler, samt, for de formidlere som driver i 

aksjeselskaps form, av kravet i aksjeloven om 
tilstrekkelig egenkapital»

I høringsnotatet uttaler Finanstilsynet at stadig 
flere forsikringsformidlingsforetak rapporterer 
om negativ egenkapital. Etter departementets syn 
gir derfor dagens regelverk ikke en tilfredsstil-
lende tilpasning i markedet. Selv om det er forde-
ler ved å sikre like regler i det nordiske for-
sikringsmarkedet, mener departementet at hensy-
net til å styrke foretakenes finansielle situasjon 
likevel tilsier at det bør innføres krav til foretakets 
økonomi.

Kravene som nå foreslås, er i det vesentlige de 
samme som i dag gjelder for eiendomsmeglings-
foretak. Finanstilsynets foreslåtte soliditetskrav 
som departementet slutter seg til, er for øvrig mer 
generelle enn kravet til kapital som følger av 
direktivet artikkel 10 nr. 6 bokstav c, jf. omtale i 
avsnitt 7.5.2 ovenfor.

Departementet viser til at de foreslåtte kra-
vene til forsikringsformidlingsforetakets øko-
nomi vil gi Finanstilsynet hjemmel til å gi pålegg 
om styrking av soliditeten ved behov. Etter gjel-
dende rett er Finanstilsynet henvist til aksjeloven 
§§ 3-4 og 3-5 om egenkapital og handleplikt, noe 
som etter departementets syn ikke gir et tilstrek-
kelig og effektivt grunnlag for å fremme forsvarlig 
økonomi i foretakene.

Departementet foreslår på denne bakgrunn 
krav til forsikringsformidlingsforetakets økonomi, 
som svarer til Finanstilsynets utkast. Det vises til 
lovforslaget § 8-2, samt nærmere omtale i spesial-
merknaden.

7.6 Underagenter mv.

7.6.1 Gjeldende rett

En underagent er et forsikringsagentforetak 
(underagent) som ikke har en avtale direkte med 
et forsikringsforetak, men har en formidlingsav-
tale med et annet agentforetak (hovedagenten). 
Underagenter er ikke legaldefinert i forsikrings-
formidlingsloven, men betegnelsen er benyttet i 
forsikringsformidlingsloven § 7-1 tredje ledd. Her 
fremgår at et forsikringsagentforetak ikke kan gi 
fullmakten videre til en underagent uten at blant 
annet krav til kvalifikasjoner og egnethet er opp-
fylt. Det er agentforetaket som er ansvarlig for å 
påse at underagenten oppfyller vilkårene for regis-
trering. I forvaltningspraksis er det lagt til grunn 
at det som hovedregel ikke er registreringsplikt 
for underagenter av norske forsikringsagentfore-
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tak. Underagenter som driver forsikringsformid-
ling, er imidlertid underlagt tilsyn.

Forsikringsformidlingsloven begrenser ikke 
antallet underagenter et forsikringsagentforetak 
kan knytte til seg. Bruken av underagenter inne-
bærer utkontraktering fra hovedagentforetaket 
sin side. Forsikringsagentforetak er underlagt for-
skrift om risikostyring og internkontroll som har 
bestemmelser om utkontraktering. Forsikrings-
agentforetaket har ansvaret for risikostyring og 
internkontroll også der deler av virksomheten er 
utkontraktert, se § 5. Videre skal foretaket sørge 
for at organisasjonen besitter tilstrekkelig kompe-
tanse til å håndtere utkontrakteringsavtalen.

Finanstilsynet har i rundskriv 3/2020 gitt vei-
ledning om utkontraktering, herunder hvordan 
foretak under tilsyn må identifisere, vurdere og 
håndtere risiko knyttet til utkontraktering. 

7.6.2 Direktivet

Underagenter er verken definert eller regulert 
særskilt i forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Artikkel 16 fastsetter at forsikringsforetak og 
forsikringsformidlere bare kan benytte seg av tje-
nester fra registrerte forsikringsformidlere, gjen-
forsikringsformidlere eller aksessoriske for-
sikringsformidlere, herunder aksessoriske for-
sikringsformidlere som er unntatt kravene til 
registrering.

7.6.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet foreslår å presisere at et for-
sikringsagentforetak bare kan gi en fullmakt til å 
opptre på vegne av forsikringsforetaket videre til 
et annet agentforetak som oppfyller vilkårene i 
loven kapittel 2. Forslaget følger av utkastet § 34. 
Dette innebærer at fullmakten bare kan gis til 
registrerte agentforetak og til aksessoriske agen-
ter som er unntatt fra registreringsplikten.

Finanstilsynet antar i høringsnotatet at tjenes-
ter fra aksessoriske agentforetak kun er aktuelt å 
benytte for forsikringsforetak eller forsikrings-
agentforetak.

Finanstilsynet viser til at aksessorisk agentvirk-
somhet anses som utkontraktert virksomhet fra 
forsikringsforetaket. Informasjonsplikten og even-
tuelt rådgivningsplikten som påhviler forsikrings-
foretaket, kan ikke fravikes selv om forsikringsfore-
taket benytter et annet foretak som mellommann. 
Finanstilsynet viser i den forbindelse til finansfore-
taksloven § 13-4 tredje ledd som fastsetter at bruk 
av oppdragstakere er uten innvirkning på foreta-
kets plikter og ansvar overfor kunder. Finanstilsy-

net legger til grunn at dette, i tillegg til å omfatte 
plikter etter forsikringsavtaleloven, også omfatter 
forsikringsforetakets plikter etter finansforetakslo-
ven § 16-1, herunder krav til god forretningsskikk. 
På denne bakgrunn er det Finanstilsynets vurde-
ring at kravene i direktivet artikkel 1 nr. 4 i det 
vesentlige følger av gjeldende rett.

Finanstilsynet har i høringsnotatet foreslått å 
begrense adgangen for forsikringsagentforetak til 
å inngå avtale med underagenter, slik at det ikke 
kan inngås avtaler med andre forsikringsagent-
foretak som til sammen omfatter flere agenter enn 
50 prosent av antall agenter i agentforetaket.

I høringsnotatet vises det til at enkelte for-
sikringsagentforetak har avtaler med mange 
underagenter, og at virksomheten hos under-
agenter i enkelte tilfeller er mer omfattende enn 
virksomheten i forsikringsagentforetaket, både 
når det gjelder antall forsikringsformidlere og 
formidlet premie. I enkelte tilfeller foregår all for-
midling hos underagenter.

Finanstilsynet mener at agenten må ha kompe-
tanse og ressurser som står i forhold til den sam-
lede virksomheten i underagentforetakene. 
Finanstilsynet uttaler at forslaget er viktig av hen-
syn til å sikre at forbrukernes interesser ivaretas, 
og vil bidra til å styrke tilliten i markedet. Finans-
tilsynet viser til at det i regelverket for verdipapir-
handel er det inntatt en bestemmelse som inne-
bærer at et verdipapirforetak ikke kan inngå 
agentavtaler som omfatter flere personer enn 50 
prosent av antall fast ansatte i verdipapirforetaket. 
Finanstilsynet foreslår en slik bestemmelse også 
for forsikringsagentforetak. Det vises til Finanstil-
synets lovutkast § 34 som åpner for at det kan fast-
settes regler som begrenser et agentforetaks bruk 
av andre agentforetak.

7.6.4 Høringsinstansenes merknader

Finans Norge reiser spørsmål om forslaget fra 
Finanstilsynet om å begrense antall underagenter 
er en egnet reguleringsmåte, og viser til at IDD 
ikke inneholder noen regulering av disse spørs-
mål. Finans Norge viser videre til at innføring av 
tilsvarende begrensninger på verdipapirområdet 
hadde bakgrunn i en særlig utfordrende situasjon 
etter at investeringsrådgivning ble en konsesjons-
belagt tjeneste under MiFID I – reguleringen. 
Finans Norge uttaler at forsikringsmarkedet skil-
ler seg fra verdipapirområdet ved at formidlerne 
allerede er underlagt regulering, herunder kom-
petansekrav for salgs- og rådgivningskanaler. Det 
er etter det Finans Norge er kjent med, heller ikke 
tilsvarende utfordringer som foranlediget 
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begrensningene i verdipapirforskriften. Finans 
Norge mener at dersom det skal innføre slike 
kvantitative begrensninger som foreslått, må dette 
begrunnes med at det er særnorske forhold ved 
det norske markedet som nødvendiggjør slik 
regulering. Finans Norge tiltrer Finanstilsynets 
vurdering av at det er helt essensielt at agenten 
innehar grunnleggende kompetanse og ressurser, 
og at bemanningen i agentforetaket også bør stå i 
et visst proporsjonalt forhold til underagentens 
størrelse. Slike grunnleggende krav til styring og 
internkontroll følger imidlertid allerede av gene-
relle virksomhetsregler, herunder internkontroll-
forskriften og regelverket om utkontraktering.

Help Forsikring uttaler at forslaget fra Finanstil-
synet om å begrense antall underagenter vil kunne 
ha nokså vidtrekkende konsekvenser for flere av 
dagens bransjeaktører. Help Forsikring viser til at 
forslaget kan innebære at en rekke underagent-
foretak må legge om sin virksomhet, og uttaler at 
det er sannsynlig at noen foretak må nedskalere 
eller avvikle virksomheten. Help Forsikring mener 
det foreslåtte regelverket er godt nok bygget opp til 
å sikre forbrukernes interesser, uten å måtte inn-
føre en slik særbestemmelse. De kvalitative kra-
vene til agentvirksomheten vil etter Help For-
sikrings syn på en adekvat måte sikre forsvarlig 
utøvelse av virksomheten. Help Forsikring mener 
at det i alle tilfeller bør gjøres unntak fra begrens-
ningen for så vidt gjelder enklere produkter som 
distribueres av aksessoriske forsikringsagenter.

Regelrådet viser til at det er foreslått enkelte 
regler som går lengre enn det direktivet krever, 
for eksempel krav for å begrense bruken av 
underagenter. Regelrådet mener at slike forslag 
burde vært grundigere utredet, og alternativer 
burde vært drøftet.

Telenor Norge mener at forslaget om den kvanti-
tative begrensningen på antall underagenter ikke 
bør videreføres. Telenor Norge mener at forslaget 
fremstår som svakt begrunnet og utilstrekkelig 
utredet. Forslaget vil etter Telenor Norges syn 
kunne medfører uhensiktsmessige og byrdefulle 
konsekvenser for bransjeaktørene. Telenor Norge 
viser til at forholdet til EU-retten ikke er nærmere 
vurdert, og kan etter Telenor Norges vurdering 
tenkes å være i strid med de generelle EU/EØS-
reglene om fri flyt av varer og tjenester. I tillegg har 
Telenor Norge blant annet pekt på at en utilsiktet 
konsekvens av forslaget vil være at utsalgsteder i 
distriktene blir rammet. Telenor Norge mener også 
at henvisningen i høringsnotatet til den tilsvarende 
regelen i verdipapirforskriften er lite treffende.

Tide Forsikring mener at forslaget er mangel-
fullt utredet, og at høringsnotatets henvisning til 

verdipapirhandellovens bestemmelser er misvi-
sende. Tide forsikring uttaler at høringsnotatet 
ikke drøfter forholdet til EØS-reglene om fri tje-
nesteyting. Tide Forsikring mener at forslaget er i 
konflikt med kravet om fri bevegelse av tjenester, 
og ikke kan gjennomføres innenfor de skranker 
EØS-retten setter. Tide Forsikring mener alterna-
tivt at reglene må gis et mer begrenset virkeom-
råde enn det som nå er foreslått.

7.6.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår å fastsette regler om for-
sikringsagentforetakets bruk av underagenter i 
§ 8-5 til ny forsikringsformidlingslov.

Departementet deler Finanstilsynets vurdering 
om at lovforslaget bør inneholde en bestemmelse 
som presiserer at et forsikringsagentforetak 
(hovedagent) bare kan gi fullmakt til å opptre på 
vegne av et forsikringsforetak videre til et annet 
agentforetak (underagent) dersom underagenten 
oppfyller kravene i kapittel 3. Det vises til lovforsla-
get § 8-5. Forslaget innebærer at et forsikrings-
agentforetak bare kan gi fullmakt videre til regis-
trerte forsikringsagentforetak og aksessoriske 
agentforetak samt aksessoriske agentforetak som 
oppfyller unntaksbestemmelsen i § 2-4 annet ledd.

Selv om departementet deler Finanstilsynets 
vurdering om at agenten må ha kompetanse og 
ressurser som står i forhold til den samlede virk-
somheten i underagentforetakene, går departe-
mentet ikke inn for å følge opp Finanstilsynets for-
slag om å begrense forsikringsagentforetakets 
bruk av underagenter. Departementet viser i den 
forbindelse til at flere høringsinstanser har hatt 
merknader og innvendinger til Finanstilsynets for-
slag. Videre viser departementet til at kravet i ver-
dipapirhandelsregelverket, som Finanstilsynet 
viser til i høringsnotatet, er opphevet.

For forsikringsformidlingsforetak er det vik-
tig å ha kundenes tillit og tilliten til markedet 
generelt. Utstrakt bruk av underagenter kan 
svekke kontrollen med og etterlevelse av kra-
vene som følger av regelverket, noe som kan gå 
på bekostning av kundens interesser og tilliten i 
markedet. Departementet mener likevel at disse 
hensynene i denne omgang kan ivaretas gjen-
nom reglene som gjennomfører forsikringsdistri-
busjonsdirektivet, samt andre virksomhetskrav.

Departementet vil ved behov kunne fastsette 
nærmere regler om forsikringsagentforetakets 
bruk av underagenter i medhold av forskrifts-
hjemmelen i lovforslaget § 8-5 annet ledd.
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8  God forretningsskikk, kundebehandling mv.

8.1 God forretningsskikk mv.

8.1.1 Gjeldende rett

Forsikringsformidlingsloven inneholder krav til 
god meglerskikk for forsikringsmeglingsforetak, 
men det er ikke oppstilt et tilsvarende krav for for-
sikringsagentforetak. Etter § 5-2 første ledd skal 
forsikringsmeglingsforetak drive virksomheten i 
henhold til god meglerskikk. Foretaket må ikke 
opptre på en måte som er egnet til å skape tvil om 
dets stilling som uavhengig mellomledd. Videre 
fremgår det at forsikringsmeglingsforetaket skal 
sørge for den dokumentasjon som er nødvendig 
for at en forsikringsavtale skal komme i stand. 
Annet ledd fastsetter at forsikringsmeglingsforeta-
ket skal utvise tilbørlig aktsomhet ved valg av for-
sikringsgiver og fraråde oppdragsgiveren å bruke 
forsikringsgivere hvis evne til å oppfylle pliktene 
under forsikringer kan trekkes i tvil eller er 
ukjent. Et forsikringsmeglingsforetak kan ikke 
gjennom avtaler med forsikringsselskap eller på 
annen måte innrette seg slik at det kan påvirke 
forsikringsmeglingsforetakets uavhengighet som 
megler, jf. tredje ledd.

Forsikringsformidlingsloven § 5-2 a har regler 
om vederlag for forsikringsformidling. Det frem-
går av første ledd at forsikringsmeglingsforetak 
skal påse at provisjon og annen godtgjørelse som 
skal betales for forsikringsformidlingen, blir avtalt 
med oppdragsgiver før oppdraget blir utført. Avta-
len skal bekreftes skriftlig dersom oppdragsgive-
ren krever det, eller forsikringsformidlingen 
omfatter tjenester knyttet til forsikringsforholdet 
etter at forsikringsavtalen er inngått. Annet ledd 
oppstiller forbud mot at forsikringsmeglingsfore-
tak mottar provisjon eller annen godtgjørelse for 
formidlingen fra den forsikringsgiveren som har 
overtatt forsikringsavtalen formidlingsoppdraget 
gjelder. Det følger av tredje ledd at bestemmel-
sene i første og annet ledd ikke gjelder ved for-
midling av gjenforsikringer, og heller ikke ved for-
midling av forsikringer fra et utenlandsk for-
sikringsforetak, forutsatt at meglerforetaket vide-
reformidler mottatt vederlag til oppdragsgiveren. 
Videre gjøres det unntak for formidling av en del 

typer av skadeforsikring i næringsvirksomhet, for 
eksempel forsikring av luftfartøy og registrerings-
pliktige skip.

Forbudet nevnt ovenfor er også rettet mot for-
sikringsforetak. Det fremgår av finansforetaks-
loven § 13-17 første ledd at et forsikringsforetak 
ikke har adgang til å yte provisjon eller annet 
vederlag til forsikringsmeglingsforetaket i anled-
ning forsikringsformidlingen dersom forsikrings-
meglingsforetaket ved å motta slik provisjon vil 
handle i strid med forsikringsformidlingsloven.

Finansforetaksloven inneholder krav til god 
forretningsskikk for forsikringsforetak. Av finans-
foretaksloven § 13-5 femte ledd fremgår det at et 
forsikringsforetak skal utøve sin virksomhet i 
samsvar med redelighet og god forretningsskikk. 
Av § 16-1 femte ledd fremgår det at foretaket skal 
innrette sin virksomhet på en slik måte at det er 
liten risiko for interessekonflikter mellom foreta-
ket og dets kunder eller mellom foretakets kun-
der, eller for kundebehandling i strid med kravene 
til god forretningsskikk. Av samme ledd fremgår 
at forsikringsforetak skal ha betryggende ordnin-
ger og rutiner for å identifisere og i tilfelle mot-
virke slike risikoforhold innenfor de ulike områ-
der av virksomheten.

Forsikringsforetak skal fastsette en godtgjørel-
sesordning som oppfyller kravene i kommisjons-
forordning (EU) 2015/35 om utfylling av Solvens 
II artikkel 258 nr. 1 bokstav l og artikkel 275, se 
Solvens II-forskriften § 53. Ordningen skal blant 
annet omfatte tiltak med sikte på å hindre interes-
sekonflikter, jf. artikkel 275 nr. 1 bokstav a. 

Forsikringsvirksomhetsloven § 3-11 har regler 
om inndeling av forvaltningskapitalen til et livsfor-
sikringsforetak. Forvaltningskapitalen skal deles i 
tre hovedkategorier: kollektivporteføljen, investe-
ringsvalgporteføljen og selskapsporteføljen. Disse 
kan igjen være delt i underporteføljer. Hvilke eien-
deler som skal inngå i hvilke porteføljer, følger av 
bestemmelsen annet til sjette ledd. Det følger av 
syvende ledd at ved valg av eiendeler til forskjel-
lige porteføljer, og ved endring av sammensetnin-
gen av porteføljer, skal foretaket overholde krav til 
god forretningsskikk og sørge for at det ikke skjer 
urimelig forskjellsbehandling av kunder. Ved 
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interessekonflikt mellom kunder og foretaket, 
skal hensynet til kundene gå foran.

Lovgivningen stiller i dag en rekke krav til 
informasjon som skal gis til en kunde før det inn-
gås en forsikringsavtale, i forsikringstiden eller 
ved endring eller fornyelse av avtalen. Det er krav 
til informasjon om forsikringen, selve distribusjo-
nen og partsforholdene. Forsikringsavtaleloven 
kapittel 2 og kapittel 11 har regler om forsikrings-
foretakets informasjons- og rådgivningsplikter 
overfor kunden. Departementet viser til Justis- og 
beredskapsdepartementets Prop. 234 L (2020–
2021) avsnitt 10 og 11 for en nærmere gjennom-
gang av disse pliktene.

Investeringsbaserte forsikringsprodukter er 
ikke definert i gjeldende rett, men er å anse som 
en personforsikring i henhold til forsikringsav-
taleloven del B. Det betyr at kravene til informa-
sjon og rådgivning i forsikringsavtaleloven kapit-
tel 11 kommer til anvendelse. Rundskriv 14/2016 
fra Finanstilsynet omhandler blant annet infor-
masjon og rådgivning ved salg av livsforsikringer 
med investeringsvalg. Departementet viser til 
Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 234 L 
(2020–2021) for en nærmere gjennomgang av for-
sikringsbaserte investeringsprodukter.

8.1.2 Direktivet

Direktivet artikkel 17 nr. 1 fastsetter at for-
sikringsdistributører ved distribusjon av for-
sikringsprodukter alltid skal opptre ærlig, redelig 
og profesjonelt i tråd med kundens beste interes-
ser. Det følger av artikkel 17 nr. 2 at all informa-
sjon til kunden eller potensielle kunder, inkludert 
markedsføringsinformasjon, skal være balansert, 
klar og ikke villedende. Videre fremgår det av 
bestemmelsen at markedsføringsinformasjon 
tydelig skal angis som sådan. Etter artikkel 17 nr. 
3 skal medlemsstatene sikre at forsikringsdistri-
butører ikke avlønnes, og heller ikke avlønner 
eller vurderer sine ansatte, på en måte som strider 
mot kravet til å opptre i kundens beste interesser. 
Særlig kreves det at forsikringsdistributøren ikke 
benytter lønnsordninger, salgsmål eller andre ord-
ninger som kan gi insentiver til at foretaket eller 
ansatte anbefaler et forsikringsprodukt til kunden, 
når distributøren kan tilby et annet produkt som 
bedre vil dekke kundens behov. Kravene som føl-
ger av artikkel 17 gjelder etter sin ordlyd for «for-
sikringsdistributører» og ved distribusjon av alle 
typer forsikringsprodukter.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet oppstiller 
en rekke minimumskrav til informasjon som kun-
den skal ha før avtaleinngåelse og måten informa-

sjonen skal gis til kunden på, se for eksempel arti-
klene 18, 19 og 20. Disse bestemmelsene er nær-
mere omtalt i Prop. 234 L (2020–2021) fra Justis- 
og beredskapsdepartementet avsnitt 10 og 11.

I tillegg inneholder direktivet artikkel 20 
regler om rådgiving og salg der det ikke ytes råd-
givning, som er nærmere omtalt i Prop. 234 L 
(2020–2021) fra Justis- og beredskapsdepartemen-
tet avsnitt 10. Direktivet oppstiller ikke et krav om 
rådgivning ved distribusjon av forsikringsavtalen, 
men når det ytes rådgivning skal forsikringsdistri-
butøren gi en personlig anbefaling til kunden som 
forklarer hvorfor et bestemt produkt oppfyller 
kundens forsikringskrav og forsikringsbehov. 
Som et minstekrav skal forsikringsdistributøren 
fastlegge kundens krav og behov på bakgrunn av 
informasjon innhentet fra kunden, og gi kunden 
objektiv informasjon om forsikringsproduktet i en 
forståelig form, slik at kunden selv kan fatte en 
informert beslutning, jf. artikkel 20 nr. 1. Enhver 
kontrakt som foreslås, skal være i samsvar med 
kundens krav og behov («demand and needs»), jf. 
artikkel 20 nr. 1 annet avsnitt.

Direktivet har i kapittel VI tilleggskrav som 
gjelder ved distribusjon av forsikringsbaserte 
investeringsprodukter. Kapittel VI gjelder for for-
sikringsforetak og forsikringsformidlingsforetak 
som distribuerer forsikringsbaserte investerings-
produkter, jf. artikkel 26. Med forsikringsbaserte 
investeringsprodukter menes i direktivet et for-
sikringsprodukt som har en utløps- eller gjen-
kjøpsverdi som helt eller delvis er gjenstand for 
markedssvingninger, jf. artikkel 2 nr. 1 17). Av 
samme bestemmelse fremgår hvilke produkter 
som faller utenfor definisjonen, blant annet skade-
forsikringer og produkter som har pensjon som 
hovedformål.

Etter artikkel 27 skal forsikringsforetak og for-
sikringsformidlere som distribuerer forsikringsba-
serte investeringsprodukter ha effektive organisa-
toriske og administrative ordninger med sikte på å 
treffe alle rimelige tiltak for å hindre at interesse-
konflikter som nevnt i artikkel 28 skader kundens 
interesser. Ordningene skal være forholdsmessige 
til virksomheten som utføres, forsikringsproduk-
tene som selges og type distributør.

Artikkel 28 nr. 1 fastsetter at forsikringsfor-
midlere og forsikringsforetak skal treffe alle 
egnede tiltak for å identifisere interessekonflikter 
mellom foretaket, herunder ansatte eller andre 
som er tilknyttet foretaket, og kunden, og kunder 
imellom.

Dersom foretakets organisatoriske og admi-
nistrative ordninger etter artikkel 27 ikke med 
rimelig sikkerhet er tilstrekkelige for å sikre at 
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kundens interesser ikke blir skadelidende, skal 
forsikringsformidleren eller forsikringsforetak 
tydelig opplyse kunden om interessekonfliktens 
karakter eller årsak, i god tid før forsikringsavta-
len inngås, jf. artikkel 28 nr. 2. Opplysningene skal 
gis på et varig medium, og være tilstrekkelig 
detaljert for at kunden kan ta en informert beslut-
ning om den virksomhet som har en iboende 
interessekonflikt, jf. artikkel 28 nr. 3.

Direktivet artikkel 29 nr. 2 inneholder særlige 
regler om vederlag som ytes til, eller mottas fra, 
andre enn kunden. Av bestemmelsen fremgår at 
forsikringsformidlingsforetak og forsikringsfore-
tak skal anses for å oppfylle forpliktelser etter 
artikkel 17 nr. 1, artikkel 27 og artikkel 28 nevnt 
ovenfor, bare dersom vederlaget ikke har skade-
lige virkninger på kvaliteten på tjenesten og ikke 
hindrer oppfyllelse av kravet om å opptre ærlig, 
redelig og profesjonelt i tråd med kundens beste 
interesser.

Artikkel 29 nr. 3 åpner for at medlemsstatene 
kan fastsette strengere regler, herunder forby 
vederlag fra andre enn kunden.

Det vises for øvrig til omtale i Justis- og bered-
skapsdepartementets Prop. 234 L (2020–2021)
avsnitt 13.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 kapit-
tel 2 gir utfyllende bestemmelser om interesse-
konflikter og vederlag. Forordningen har blant 
annet regler som relaterer seg til identifisering og 
håndtering av interessekonflikter, herunder krav 
til retningslinjer. I tillegg gir forordningen utfyl-
lende regler for vurderingen av om vederlagsord-
ninger har skadelig innvirkning på kvaliteten på 
tjenesten.

8.1.3 Forslaget i høringsnotatet

8.1.3.1 God forretningsskikk

Finanstilsynet har i høringsnotatet uttalt at:

«Forretningsskikk er den norm som det for-
ventes at en profesjonsutøver følger. I kravet til 
god forretningsskikk ligger blant annet at fore-
taket skal utøve virksomheten i samsvar med 
ansvarlighet og integritet i forhold til kunder, 
andre aktører og omverdenen. Eksempler på 
forventet opptreden er at avtaleforhold nedfel-
les skriftlig, at profesjonsutøveren sikrer at 
avtaler klart beskriver tjenesten som skal leve-
res og at vederlaget er dokumentert og står i 
forhold til leveransen. Åpen og redelig opptre-
den i anbudskonkurranser er et annet eksem-
pel.»

Finanstilsynet har i utkastet § 35 til ny forsikrings-
formidlingslov foreslått en bestemmelse om god 
forretningsskikk som gjelder for samtlige for-
sikringsformidlingsforetak, og som tar opp i seg 
kravet til god meglerskikk etter gjeldende lov. 
Finanstilsynet har foreslått at lovteksten presise-
rer at kravet til god forretningsskikk innebærer 
en plikt til å påse at kundenes interesser ivaretas 
på beste måte.

Finanstilsynet uttaler at gjeldende krav til for-
sikringsmeglingsforetakets uavhengighet og opp-
treden i forsikringsformidlingsloven § 5-2 vil følge 
av kravet til god forretningsskikk. Finanstilsynet 
foreslår likevel at kravet fortsatt lovfestes sær-
skilt, jf. utkastet § 37. Finanstilsynet uttaler at kra-
vene er sentrale for utøvelse av forsikringsmeg-
ling, og det er viktig at det ikke reises tvil om at 
kravene fortsatt gjelder. Plikten for forsikrings-
meglingsforetak til å sørge for den dokumenta-
sjon som er nødvendig for at en forsikringsavtale 
skal komme i stand etter gjeldende § 5-2 første 
ledd tredje punktum, er likevel ikke foreslått vide-
reført. Finanstilsynet viser til at dette vil følge av 
kravet til god forretningsskikk, og gjelder for alle 
forsikringsformidlingsforetak. Det er etter Finans-
tilsynets vurdering derfor ikke behov for å regu-
lere dette spesifikt for meglere slik som de øvrige 
kravene i utkastet § 37.

Finanstilsynet viser til at det følger av for-
sikringsdistribusjonsdirektivet at avtaler som en 
distributør foreslår, skal være i samsvar med kun-
dens forsikringsbehov, og at dette gjelder uansett 
på hvilket tidspunkt avtale foreslås. Finanstilsynet 
uttaler i høringsnotatet at dette følger av kravet til 
god forretningsskikk. Tilsvarende gjelder de 
generelle kravene som stilles til at informasjon til 
kunden skal være korrekt, klar og ikke ville-
dende.

Finanstilsynet har ikke foreslått endringer i 
finansforetakslovens regler om god forretnings-
skikk.

8.1.3.2 Krav til styring og kontroll med 
interessekonflikter

Etter direktivet gjelder særlige krav til styring og 
kontroll med interessekonflikter ved distribusjon 
av forsikringsbaserte investeringsprodukter, se 
artiklene 27 og 28. Finanstilsynet har i høringsno-
tatet foreslått at plikten til å identifisere mulige 
interessekonflikter og iverksette tiltak for å sikre 
at kundens interesser blir ivaretatt, skal gjelde for 
all forsikringsdistribusjon.

Finanstilsynet skriver at:
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«Hvis tiltakene foretaket iverksetter ikke gir 
tilstrekkelig sikkerhet for at kundenes 
interesser er ivaretatt, skal foretaket opplyse 
kunden om mulige interessekonflikter på en 
klar og tydelig måte. Opplysningsplikten er 
her et tilleggskrav og kan slik Finanstilsynet 
ser det ikke erstatte iverksetting av tiltak. I de 
tilfeller foretaket har identifisert en mulig 
interessekonflikt i tilknytning til en aktivitet 
eller et forretningskonsept, vil det å opplyse 
kunden om interessekonflikten dermed ikke 
kunne være et tiltak i seg selv. Foretaket må 
derfor i alle tilfeller iverksette konkrete tiltak 
for å sikre kundens interesser. I mange tilfel-
ler vil det kunne være tilstrekkelig å fastsette 
konkrete retningslinjer og rutiner, i andre til-
feller vil interessekonfliktens art kreve at akti-
viteten opphører. Opplysningsplikten vil 
typisk være aktuell i tilfeller der ett eller flere 
tiltak ivaretar kundene langt på vei, men det 
likevel er et lite rom for tvil med hensyn til om 
kundens interesse er tilstrekkelig ivaretatt.

Opplysningsplikten kan bare anses oppfylt 
hvis kunden settes i stand til å forstå interesse-
konflikten før forsikringsavtalen inngås. Det er 
ikke tilstrekkelig å omtale en aktivitet i gene-
relle vendinger. Foretaket må sørge for at kun-
den ser sammenhengen mellom aktiviteten og 
faren for at aktiviteten kommer i konflikt med 
kundens egen interesse.»

For å lette tilsynet med etterlevelsen av kravene, 
foreslår Finanstilsynet en bestemmelse om at 
foretaket må kunne fremlegge dokumentasjon på 
hvilke mulige interessekonflikter som er identifi-
sert, og hvilke tiltak foretaket har vurdert. Finans-
tilsynet forslår også en forskriftshjemmel slik at 
nivå 2-regler på dette området kan gjennomføres i 
forskrift.

For forsikringsformidlingsforetak har Finans-
tilsynet foreslått regler om styring og kontroll av 
interessekonflikter i utkastet § 35 til ny for-
sikringsformidlingslov. For forsikringsforeta-
kene foreslår Finanstilsynet at kravet til opplys-
ningsplikt om interessekonflikter og kravet til 
dokumentasjonsplikt fastsettes i finansforetaks-
forskriften § 16-1. Hjemmelsbestemmelsen i 
finansforetaksloven § 16-1 femte ledd foreslås 
utvidet slik at den åpner for å fastsette nærmere 
krav til å identifisere og håndtere interesse-
konflikter.

8.1.3.3 Lønnsordninger

I forlengelsen av kravet til god forretningsskikk, 
har Finanstilsynet i utkastet § 36 første ledd til ny 
forsikringsformidlingslov foreslått en bestem-
melse om at forsikringsformidlingsforetak ikke 
må innføre lønnssystemer, salgsmål eller andre 
ordninger som strider mot foretakets plikt til å 
påse at kundens interesser ivaretas på beste måte. 
Finanstilsynet viser til at i dette ligger det blant 
annet et krav om at foretaket må påse at det ikke 
har en lønnsordning som gir de ansatte insentiver 
til å anbefale et bestemt forsikringsprodukt, når et 
annet produkt vil dekke kundens behov bedre.

I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at et 
forsikringsforetak har en plikt til å fastsette ret-
ningslinjer for godtgjørelsesordninger. Selv om 
disse retningslinjene har forebygging av interes-
sekonflikter som generelt formål, anser Finanstil-
synet at det bør fastsettes særskilt at forsikrings-
foretak ikke må innføre godtgjørelsesordninger 
som strider mot foretakets plikt til å påse at kun-
denes interesser ivaretas på beste måte. Finanstil-
synet foreslår at dette presiseres i finansforetaks-
forskriften § 15-9 som regulerer godtgjørelsesord-
ninger i forsikringsforetak, se forslag til nytt 
andre ledd.

8.1.3.4 Vederlag fra andre enn kunden

Direktivets regler om vederlag fra andre enn kun-
den, gjelder ved salg av forsikringsbaserte inves-
teringsprodukter. Finanstilsynet mener at kravet 
ikke bør begrenses til en enkelt produktgruppe, 
men gjelde generelt for salg og formidling av alle 
forsikringsprodukter. Finanstilsynet viser til at 
kravet om at vederlag fra andre enn forsikrings-
kunden ikke må ha skadelig innvirkning på salget 
eller formidlingen, er et minstekrav og gir uttrykk 
for et viktig kundevernprinsipp.

Finanstilsynet foreslår at prinsippene i direkti-
vet artikkel 29 nr. 2 gjennomføres for all for-
sikringsformidling, jf. utkastet til § 36 annet ledd. 
For forsikringsmeglingsvirksomhet har Finanstil-
synet foreslått å videreføre gjeldende provisjons-
forbud, og det foreslås ingen lempninger i dette 
forbudet, jf. utkastet til § 37 annet ledd flg. Om 
sammenhengen mellom de to bestemmelsene, 
viser Finanstilsynet til at begrensningen i adgan-
gen til å motta vederlag fra andre enn forsikrings-
kunden kan favne videre enn provisjonsforbudet. 
De begrensingene som følger av § 36 annet ledd 
må derfor vurderes for samtlige oppdrag som et 
forsikringsmeglingsforetak har, herunder for kon-
sulentoppdrag som forsikringsmeglingsforetaket 
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utfører for forsikringsforetak og for andre tjenes-
ter som forsikringsmeglingsforetaket gjør for 
andre enn forsikringskundene.

Et forsikringsagentforetak mottar i hovedsak 
vederlag for sine tjenester fra forsikringsforeta-
kene. I høringsnotatet vises Finanstilsynet til at 
forsikringsagentforetakene fortsatt kan gjøre 
dette. Imidlertid vil den foreslåtte begrensningen 
innebære at agentforetaket nå må påse at honorar-
strukturen oppfyller lovens krav:

«Honorarstrukturen må ikke gi insentiver til at 
agentforetaket foreslår produkter som ikke er i 
kundens beste interesse, slik som kan være 
situasjonen hvis honorarer fastsettes etter 
kvantitative og ikke kvalitative kriterier, eller 
der det ikke er forholdsmessighet mellom 
vederlaget og den tjenesten som ytes. De 
samme begrensningene gjelder der for-
sikringsagentforetaket betaler vederlag til en 
underagent.»

Finanstilsynet foreslår en tilsvarende bestem-
melse for forsikringsforetak i finansforetaksloven 
§ 16-11. Bestemmelsen gjelder både ved betaling 
fra forsikringsforetaket til foretak som selger for-
sikringsforetaks produkter, og der forsikrings-
foretakene selv mottar vederlag fra andre enn for-
sikringskunden. Som et eksempel på det siste, 
viser Finanstilsynet til livsforsikringsforetakenes 
mottak av returprovisjon fra forvaltningsselskaper 
for verdipapirfond.

Videre skriver Finanstilsynet:

«I Verdipapirhandellovutvalgets delutredning 
NOU 2017:1 om gjennomføring av MiFID II er 
det reist spørsmål om det bør innføres totalfor-
bud mot returprovisjoner mv. for verdipapir-
foretakene. I høringsuttalelsen gikk Finanstil-
synet ikke inn for å innføre et slikt forbud, men 
sluttet seg til mindretallets forslag om å gi en 
hjemmel til å innføre forbud mot returprovisjo-
ner i forskrift. For å sikre like konkurransevil-
kår i markedet for spareprodukter, er det 
Finanstilsynets vurdering at forsikringsbaserte 
investeringsprodukter bør reguleres likt som 
øvrige spareprodukter. Finanstilsynet anser 
derfor at de samme kvalitative begrensningene 
også bør gjelde for forsikringsbaserte investe-
ringsprodukter og at det åpnes for å kunne fast-
sette forbud mot returprovisjoner i forskrift. 
Bestemmelsen skal ikke erstatte en lovhjem-
mel, men være en sikkerhetsventil som mulig-
gjør forbud knyttet til konkrete provisjoner 
eller situasjoner. Det vises til forslag til finans-

foretaksloven § 16-11 andre ledd. Bestemmel-
sen er ikke begrenset til forsikringsbaserte 
investeringsprodukter.»

8.1.3.5 Særlig om returprovisjon på 
livsforsikrings- og pensjonsområdet

I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at mottak 
av returprovisjon ved investering av kundemidler 
eller ved valg av fond som underliggende til for-
sikringsprodukter, medfører fare for interesse-
konflikter til skade for kunden. Finanstilsynet har 
ikke foreslått et provisjonsforbud for forsikrings-
baserte investeringsprodukter, men vurderer i 
høringsnotatet behovet for å innføre et provisjons-
forbud for distribusjon av pensjonsprodukter.

Finanstilsynet viser til at pensjonsområdet er 
en dominerende del av livsforsikringsforetakenes 
virksomhet og at pensjon kan være av stor betyd-
ning for den enkeltes økonomi. For den enkelte 
kan det være krevende å ta stilling til egenska-
pene ved produktene. Finanstilsynet har videre 
redegjort for EIOPAs kartlegging av betalinger i 
form av returprovisjoner eller rabatter mellom for-
valtere og forsikringsforetak i 28 EU-land.

Finanstilsynet uttaler videre i høringsnotatet 
at:

«Finanstilsynets kartlegging av returprovisjo-
ner viste at returprovisjoner som ble utbetalt 
som følge av investeringer i kollektivporteføl-
jen, blir tilført kundemidlene som meravkast-
ning i tråd med kundenes interesse. For pen-
sjonssparing i form av ytelsespensjon og fripo-
liser, synes det derfor ikke å være behov for å 
innføre et provisjonsforbud av hensyn til kun-
dene.

For pensjonsprodukter med investerings-
valg (herunder innskuddspensjonsordninger, 
pensjonskapitalbevis og fripolise med investe-
ringsvalg), viste Finanstilsynets undersøkelse 
at forsikringsforetakene selv beholder retur-
provisjon som utbetales som følge av den 
enkeltes investeringsvalg. Begrunnelsen for at 
forsikringsforetakene beholder returprovisjo-
nen her, synes å være at den anses som beta-
ling for markedsføring og distribusjon.»

Finanstilsynet uttaler at et forbud mot returprovi-
sjoner kan forebygge at forsikringsforetak lar hen-
synet til egen inntekt og kostnadsdekning gå 
foran kundens interesser når det plukker ut fond 
og når det setter sammen profiler til et pensjons-
produkt. Finanstilsynet viser at slike mulige 
interessekonflikter etter gjeldende rett håndteres 
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gjennom forsvarlig virksomhetsstyring, og at for-
sikringsforetakene har en plikt til å ha retningslin-
jer for utvelgelse av fond for å unngå at det opp-
står interessekonflikter mellom kunder og fore-
tak.

Finanstilsynet uttaler videre i høringsnotatet 
at:

«Selv om fondsutvalget er fastsatt etter ret-
ningslinjer som vektlegger kundenes interes-
ser, vil det likevel kunne bestå av fond som utlø-
ser returprovisjoner ved kjøp av fondsandeler 
fordi returprovisjoner synes å være svært 
utbredt. Så lenge forsikringsforetaket mottar 
returprovisjoner, vil det kunne være fare for at 
rådgivningen påvirkes i strid med kundenes 
interesser. Denne faren vil kunne forebygges 
gjennom et forbud. Personlig rådgivning til 
enkeltkunder synes imidlertid å være av 
begrenset omfang. Fondsutvalget som kunden 
kan velge i er gitt, og investeringsvalget ved 
oppstart av sparingen i er mange tilfeller for-
håndsfastsatt til en bestemt profil. Rådgivning 
ved bytte av fond synes i de fleste tilfeller å 
måtte være initiert av kunden. Et investerings-
bytte vil også medføre at kunden belastes kost-
nader som i utgangspunktet ikke dekkes av 
arbeidsgiver.

Et forbud mot returprovisjon antas å få stor 
innvirkning på markedet og å føre til endringer 
i eksisterende kostnadsstrukturer. En omleg-
ging vil gjøre betalingsstrømmen mellom for-
sikringsforetaket, verdipapirfondet og forvalt-
ningsselskapet for verdipapirfond mer transpa-
rent, men vil ikke endre selve strukturen på 
vederlaget fra kunden til forsikringsforetaket. 
Prisen for forvaltning av pensjonskapitalen 
skal uansett forhåndsprises og ligge fast gjen-
nom året. Det kan ikke utelukkes at bortfall av 
returprovisjoner kan føre til at en større andel 
av kostnader til distribusjon må dekkes av kun-
den gjennom økt pris for administrasjon eller 
forvaltning av pensjonskapitalen.

Finanstilsynet legger vekt på at foretakene 
skal ha egne retningslinjer og rutiner for å 
unngå interessekonflikter ved mottak av retur-
provisjoner. Slik tilsynet ser det bør hovedrege-
len være at foretaket tilfører returprovisjon 
som meravkastning til kunden, med mindre 
foretaket kan godtgjøre at det er provisjon for 
distribusjonstjenester. I tilfeller der returprovi-
sjonen skal betales videre fra forsikringsforeta-
ket til en forsikringsagent som vederlag for 
utført arbeid, kan utforming av honorarstruk-
turen bidra til at interessekonflikter til skade 

for kunden unngås. Honorar for distribusjon 
bør f.eks. gjøres uavhengig av de konkrete 
investeringsvalg som kunden foretar og være 
knyttet til kvalitative og ikke kvantitative krite-
rier. Avtalen mellom foretakene bør også sikre 
at det er forholdsmessighet mellom vederlaget 
og den tjenesten som ytes».

Finanstilsynet uttaler at de nye skjerpede reglene 
for mottak av vederlag fra andre enn kunden for 
distribusjon av forsikringsbaserte investerings-
produkter, samt den tilsvarende innstrammingen 
for verdipapirforetakene gjennom MiFID II, for-
ventes å føre til økt bevissthet rundt håndtering av 
returprovisjoner. Forsikringsdistributørens etter-
levelse av regler for god forretningsskikk vil også 
følges opp gjennom tilsynsvirksomhet.

Finanstilsynet mener det er hensiktsmessig å 
se an virkningen av det ovennevnte, før det even-
tuelt foreslås et forbud mot returprovisjon på pen-
sjonsområdet. Finanstilsynet foreslår imidlertid, i 
likhet med det som ble foreslått av lovutvalget for 
MiFID II, en forskriftshjemmel som åpner for å 
kunne innføre mer restriktiv regulering av retur-
provisjoner for pensjonsprodukter i forskrift. Det 
vises til forslaget til finansforetaksloven § 16-11 
annet ledd. Finanstilsynet uttaler at bestemmelsen 
ikke skal erstatte en lovhjemmel, men være en 
sikkerhetsventil som muliggjør forbud knyttet til 
konkrete provisjoner eller situasjoner.

8.1.4 Høringsinstansenes merknader

Finans Norge uttaler at det fra næringens side er 
viktig at forslaget til hjemmel for provisjonsforbud 
reserveres til tilfeller hvor alle andre muligheter 
for å regulere uønsket markedsatferd er forsøkt. 
Etter Finans Norges syn bør det av konkurranse-
hensyn være lik regulering av provisjoner på tvers 
av spare- og forsikringsmarkedet. Finans Norge 
mener at en forutsetning for eventuell bruk av for-
skriftshjemmelen må følge linjene som departe-
mentet skisserer på verdipapirområdet knyttet til 
særlige utfordringer og være tilstrekkelig indivi-
dualisert, slik at den ikke rammer større deler av 
markedet enn nødvendig. Finans Norge har ingen 
merknader til den øvrige del av forslaget til regu-
lering av vederlag fra andre enn forsikringskun-
den, herunder presiseringen om at vederlaget 
ikke må ha skadelig virkning på salget eller for-
midlingen. Finans Norge viser til at bestemmel-
sene knesetter viktige kundevernregler. Samtidig 
uttaler Finans Norge at returprovisjon fyller en 
viktig funksjon i gjeldende distribusjonsmodeller 
og blant annet bidrar til lavere priser for sluttkun-
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dene. Etter det Finans Norge er kjent med base-
res honorarstrukturer på både kvantitative og kva-
litative kriterier. Finans Norge kan ikke se at kvan-
titative kriterier (salgsvolum) ikke skal kunne 
vektlegges ift. de nye kravene, og viser til Finans-
tilsynets merknader i høringsnotatet på side 41 
tredje avsnitt. Finans Norge viser til at en annen 
forståelse vil bryte med øvrige lands praktisering 
av tilsvarende krav.

Finansnæringens autorisasjonsordning viser til 
at de er finansnæringens kompetansesenter i 
etikk med vekt på rådgivningsprosesser, der for-
valtningen av bransjestandarden «God skikk ved 
rådgivning og annen kundebehandling» er en 
hovedoppgave. I 2017 ble virkeområdet til God 
skikk utvidet til å gjelde informasjon, veiledning 
og rådgivning i all kundebehandling i privatmar-
kedet. Brudd på bransjenormen «God skikk» kan 
føre til fratakelse av autorisasjon.

Forbrukerrådet fremhever det som svært posi-
tivt at det gjennom direktivet innføres krav om 
god forretningsskikk for selgere av forsikrings-
produkter. Forbrukerrådet viser til at det i dette 
ligger et krav om at distributøren skal ivareta for-
brukernes interesser i forbindelse med rådgiv-
ning om produkter. Forbrukerrådet mener at det 
er mange forhold som taler for innføring av forbud 
mot returprovisjoner. Forbrukerrådet uttaler at 
returprovisjoner kan bidra til at det oppstår svært 
uheldige interessekonflikter mellom foretak og 
kunder, fordi foretak vil kunne ha interesse av å 
anbefale dyre spareprodukter som gir høy retur-
provisjon fremfor å anbefale kostnadseffektive 
produkter det ville vært mer naturlig å anbefale 
med nøytrale incentiver. Forbrukerrådet viser til 
at det er viktig for tilliten i markedet at foretakene 
setter kundenes interesser høyt. Forbrukerrådet 
redegjør for Forbrukerrådets foreløpige erfarin-
ger etter innføringen av MiFID II-direktivet, samt 
fra andre land, blant annet Storbritannia og Neder-
land etter at det ble innført totalforbud mot retur-
provisjoner i disse landene. Forbrukerrådet fore-
slår at det inntas en bestemmelse om forbud mot 
returprovisjoner i loven, og at denne gjøres gjel-
dende for så vel forsikringsbaserte investerings-
produkter som øvrige spareprodukter. Forbruker-
rådet viser til Finanstilsynets forslag til forskrifts-
hjemmel i lovutkastet, og tolker bestemmelsen 
dithen at det kan innføres et forbud mot returpro-
visjoner dersom dette vurderes som hensiktsmes-
sig av myndighetene. Forbrukerrådet mener at 
dette er et steg i riktig retning. For øvrig mener 
Forbrukerrådet at en opplysningsplikt om interes-
sekonflikter vil være et viktig bidrag til økt forbru-
kerbeskyttelse, og støtter også kravet om at fore-

tak skal kunne fremlegge dokumentasjon på at 
opplysningsplikten er ivaretatt.

Norske Forsikringsmegleres Forening viser til at 
i lovutkastet § 35 blir god forretningsskikk 
beskrevet, og har en klar sammenheng med infor-
masjonsplikt og rådgivning av forsikringsproduk-
ter. Forsikringsmeglerne uttaler at det er positivt 
at kundens interesser skal ivaretas på en god måte 
tilsvarende andre direktiver i EU, og at den skal 
gjelde for alle som formidler forsikring og ikke 
kun forsikringsbaserte investeringsprodukter, 
samt blir en særskilt bestemmelse i loven. For-
sikringsmeglerne viser til at god forretningsskikk 
henger sammen med informasjonsplikten som 
påhviler den som yter forsikring og forsikringsfor-
midlere. Forsikringsmeglerne mener det er posi-
tivt at kunden skal informeres om eventuelle 
interessekonflikter, uavhengig av produktet fore-
taket yter eller formidler, samt at det foreslås like 
prinsipper for å håndtere interessekonflikter til-
svarende andre EU-direktiv. Hva gjelder den fore-
slåtte bestemmelsen om lønnsordning og veder-
lag, anbefaler Forsikringsmeglerne at det etable-
res veiledere i form av rundskriv fra Finanstilsy-
net eller andre relevante aktører som beskriver 
nærmere hva som ikke ligger innenfor rammen av 
hva som er akseptabel avlønning for ansatte, som i 
stor grad lønnes ut fra interne resultater og mål. 
Forsikringsmeglerne viser til at det skapes en 
usikkerhet om det er å anse som ikke akseptabelt 
å motta provisjonsbasert lønn for en forsikrings-
formidler.

8.1.5 Departementets vurdering

8.1.5.1 God forretningsskikk

Departementet foreslår som Finanstilsynet at det 
lovfestes et overordnet krav til god forretnings-
skikk i ny forsikringsformidlingslov. Departemen-
tet viser til at et sentralt hensyn etter direktivet er å 
sikre tilstrekkelig kundebeskyttelse ved distribu-
sjon av forsikringsprodukter, jf. artikkel 17 nr. 1.

Kravet gjelder for samtlige forsikringsformid-
lingsforetak, og tar opp i seg kravet til god megler-
skikk etter gjeldende forsikringsformidlingslov. 
Departementet viser til lovforslaget § 9-1 første 
ledd, som bygger på Finanstilsynets utkast til § 35 
første ledd første punktum og er utformet etter 
mønster av tilsvarende regulering i finansfore-
taksloven.

Kravet til god forretningsskikk foreslås utfor-
met som en rettslig standard. Departementet 
viser til at bestemmelser som angir konkrete krav 
for foretaket, blant annet i virksomhetslovgivnin-
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gen og forsikringsavtaleloven, ikke vil være å anse 
som en uttømmende angivelse av innholdet i den 
rettslige standarden om god forretningsskikk. 
Ved vurderingen av kravet til god forretnings-
skikk, må det for øvrig ses hen til hva som er den 
alminnelige bransjeoppfatningen og rettsoppfat-
ningen i samfunnet, jf. blant annet omtale i spesial-
merknaden til finansforetaksloven § 13-5 i Prop. 
125 L (2013–2014) med videre henvisninger. 
Departementet viser til Finanstilsynets vurdering 
om at det i kravet til god forretningsskikk blant 
annet ligger at foretaket skal utøve virksomheten i 
samsvar med ansvarlighet og integritet overfor 
kunder, andre aktører og omverden.

For forsikringsforetak inneholder gjeldende 
lovgivning allerede krav til god forretningsskikk, 
jf. blant annet finansforetaksloven § 13-5 fjerde 
ledd og § 16-1 fjerde ledd. Departementet foreslår 
ikke endringer i disse bestemmelsene.

8.1.5.2 Kundebehandling

Departementet vil bemerke at foretakenes organi-
sering av sin kundebehandling er en viktig side av 
foretakenes virksomhet. For foretakene er det vik-
tig at de har kundenes tillit og tillit i markedet 
generelt, som igjen er viktig for velfungerende 
finansmarkeder. Departementet foreslår på denne 
bakgrunn å innta bestemmelser i forsikringsfor-
midlingsloven som stiller nærmere krav til for-
sikringsformidlingsforetakenes kundebehand-
ling, blant annet etter mønster av finansforetakslo-
ven § 16-1. Det vises til lovforslaget § 9-2 til ny for-
sikringsformidlingslov.

Det foreslås regler om forsikringsformidlings-
foretakets forpliktelser overfor kundene ved for-
sikringsformidling i forsikringsavtaleloven, se 
blant annet omtale i denne proposisjonen avsnitt 3 
og Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 234 
L (2020–2021) avsnitt 3. I lys av dette foreslår 
departementet et krav i forsikringsformidlingslo-
ven om at forsikringsformidlingsforetaket skal ha 
systemer og rutiner for å sikre etterlevelse av 
regler om opplysningsplikt og om utforming av 
kundeavtaler gitt i eller i medhold av forsikrings-
avtaleloven, sml. finansforetaksloven § 16-1 annet 
ledd. Departementet mener at distribusjonsvirk-
somheten her bør reguleres likt, slik at for-
sikringsformidlingsforetak er omfattet av samme 
krav som forsikringsforetak. Det vises til lovforsla-
get § 9-2 første ledd til ny forsikringsformidlings-
lov.

Lovforslaget § 9-2 annet ledd gjelder klage-
behandling, og er nærmere omtalt i avsnitt 8.3 
nedenfor. Departementet viser til at ytterligere 

regler til forsikringsformidlingsforetakets kunde-
behandling ved behov kan fastsettes i medhold av 
forskriftshjemmelen som følger av tredje ledd.

8.1.5.3 Om forsikringsmeglingsforetakets 
uavhengighet mv.

Departementet viser til at forsikringsmeglings-
foretak etter gjeldende rett er forsikringstakers 
representant, og skal ivareta kundens interesser 
overfor forsikringsforetaket. Hovedoppgaver for 
forsikringsmeglingsforetaket er å kartlegge opp-
dragsgivers (forsikringstakers) forsikringsbehov, 
innhente tilbud fra forsikringsforetakene i marke-
det, og på bakgrunn av en analyse av tilbudene, gi 
oppdragsgiver råd med hensyn til valg av for-
sikringsløsning.

Gjeldende forsikringsformidlingslov §§ 5-2 og 
5-2 a inneholder enkelte krav til forsikringsmeg-
lingsforetak som har til hovedformål å bidra til 
uavhengighet mellom forsikringsmeglingsforeta-
ket og forsikringsforetaket. Dette kommer blant 
annet til uttrykk i loven ved at forsikringsmeg-
lingsforetaket ikke må opptre på en måte som er 
egnet til å skape tvil om dets stilling som uavhen-
gig mellomledd. For å sikre uavhengighet til for-
sikringsforetaket, og derigjennom styrke tilliten 
til aktørene i forsikringsmarkedet, er hovedrege-
len etter gjeldende forsikringsformidlingslov at 
forsikringsmeglingsforetak ikke kan motta provi-
sjon eller annen godtgjørelse fra forsikringsforeta-
ket, jf. gjeldende forsikringsformidlingslov § 5-2 a.

Finanstilsynet mener at reglene om for-
sikringsmeglingsforetakets uavhengighet og opp-
treden etter någjeldende forsikringsformidlings-
lov §§ 5-2 og 5-2 a, bør videreføres. Finanstilsynet 
viser til at slike krav også vil følge av det generelle 
kravet til god forretningsskikk, men at kravene til 
uavhengighet og opptreden er sentrale for utø-
velse av forsikringsmegling og derfor fortsatt bør 
lovfestes særskilt. I høringen har ingen gitt 
merknader til dette forslaget fra Finanstilsynet.

Departementet slutter seg til Finanstilsynets 
vurdering, og foreslår i hovedsak å videreføre 
særlige krav til forsikringsmeglingsforetak i lov-
forslaget § 8-4. Departementet viser i den forbin-
delse til at ny forsikringsformidlingslov fortsatt 
bygger på en definisjon der forsikringsmeglings-
foretaket er forsikringstakers representant.

I tråd med Finanstilsynets utkast, foreslår 
departementet å ikke videreføre plikten til å sørge 
for nødvendig dokumentasjon for at en for-
sikringsavtale skal komme i stand. Departementet 
viser til Finanstilsynets uttalelse om at dette kra-
vet gjelder alle forsikringsformidlingsforetak og 
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er ikke spesifikke for meglere slik som de øvrige 
kravene i lovforslaget, og at plikten for øvrig vil 
følge av det generelle kravet til god forretnings-
skikk.

8.1.5.4 Krav til styring og håndtering av 
interessekonflikter

Departementet foreslår i § 9-3 til ny forsikringsfor-
midlingslov krav til forsikringsformidlingsforeta-
kets styring og håndtering av interessekonflikter, 
som bygger på forsikringsdistribusjonsdirektivet 
artikkel 27 og artikkel 28. Departementet foreslår 
i likhet med Finanstilsynets utkast at overordnede 
regler om styring og håndtering av interessekon-
flikter ikke begrenses til forsikringsbaserte inves-
teringsprodukter, slik som følger av direktivet, 
men at kravene gjelder for forsikringsformidlings-
foretak og forsikringsforetak ved distribusjon av 
alle typer forsikringsprodukter.

Regler om interessekonflikter finnes også i 
MiFID II-regelverket, og departementet har der-
for i utformingen og oppbygningen av lovforslaget 
§ 9-3 sett hen til tilsvarende regler i verdipapir-
handelloven.

Det fremgår av lovforslaget at forsikringsfor-
midlingsforetak skal være oppbygd og organisert 
på en slik måte at risikoen for interessekonflikter 
mellom foretaket og dets kunder, eller foretakets 
kunder seg imellom, begrenses til et minimum. 
Det innebærer blant annet at foretaket skal eta-
blere retningslinjer og rutiner for styring og hånd-
tering av interessekonflikter. Videre skal for-
sikringsformidlingsforetak iverksette alle egnede 
tiltak for å identifisere og for å hindre eller hånd-
tere mulige interessekonflikter. Dersom disse tilta-
kene ikke med rimelig sikkerhet forhindrer risiko 
for at kundens interesser blir skadelidende, påleg-
ges foretaket en opplysningsplikt overfor kunden. 
Om opplysningsplikten er det uttalt i kommisjons-
forordning (EU) 2017/2359 fortalen punkt 5, sml. 
også artikkel 6 i forordningen, at:

«While disclosure of specific conflicts of inte-
rest is required under Directive (EU) 2016/97, 
it should be a measure of last resort to be used 
only where the organisational and administra-
tive arrangements are not sufficient to ensure, 
with reasonable confidence, that risks of 
damage to the interests of the customer will be 
prevented since over-reliance on disclosure 
may result in a lack of effective protection of 
the customer’s interests. The disclosure of con-
flicts of interest by an insurance intermediary 
or an insurance undertaking cannot exempt it 

from the obligation to maintain and operate the 
organisational and administrative arrange-
ments which are the most effective means of 
preventing damage to customers.»

Departementet foreslår i likhet med Finanstilsy-
net at foretaket må kunne fremlegge dokumenta-
sjon på hvilke mulige interessekonflikter som er 
identifisert og hvilke tiltak som foretaket har gjen-
nomført, se lovforslaget § 9-3 femte ledd. Bestem-
melsen skal ivareta tilsynsformål.

Departementet viser til at finansforetaksloven 
§ 16-1 fjerde ledd inneholder et generelt krav om 
at forsikringsforetaket skal innrette sin virksom-
het på en slik måte at det er liten risiko for 
interessekonflikter. I tillegg skal forsikringsfore-
taket ha betryggende ordninger og rutiner for å 
identifisere og i tilfelle motvirke slike risikofor-
hold. Departementet legger i tråd med Finanstil-
synets forslag ikke opp til endringer i disse 
bestemmelsene i finansforetaksloven for å gjen-
nomføre artikkel 27 og artikkel 28 i direktivet, 
som må forstås i samsvar med direktivet. Depar-
tementet foreslår i ny § 16-14 utfyllende krav til 
forsikringsforetakets styring og håndtering av 
interessekonflikter ved distribusjon av for-
sikringsprodukter, herunder krav til opplys-
ningsplikt om interessekonflikter og dokumenta-
sjonsplikt for foretaket.

Det er gitt utfyllende regler til bestemmelsene 
om interessekonflikter i kommisjonsforordning 
(EU) 2017/2359, som skal gjennomføres i for-
skrift. Forordningen inneholder blant annet utfyl-
lende regler om identifisering av interessekonflik-
ter, krav til retningslinjer, rutiner og tiltak. I tillegg 
har forordningen nærmere regler om opplys-
ningsplikten overfor kunden. Departementet vil i 
forbindelse med forskriftsarbeidet vurdere hvilke 
bestemmelser som bør gjelde for distribusjon av 
andre forsikringsprodukter enn forsikringsba-
serte investeringsprodukter.

8.1.5.5 Lønnsordninger

Departementet viser til at artikkel 17 nr. 3 har 
krav til forsikringsdistributørens avlønning. Her 
fremgår at forsikringsdistributøren ikke skal 
avlønnes eller avlønne eller evaluere sine ansatte 
på en måte som gjør at plikten til å opptre i kun-
dens beste interesser svekkes. Forsikringsdistri-
butøren skal herunder ikke benytte avlønnings-
ordninger, salgsmål eller andre insentiver som 
kan påvirke den ansatte til å anbefale et bestemt 
forsikringsprodukt fremfor et annet forsikrings-
produkt som er bedre egnet for kunden.
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Departementet foreslår at det inntas en 
bestemmelse som regulerer forsikringsformid-
lingsforetaks og forsikringsforetaks avlønning av 
ansatte til gjennomføring av artikkel 17 nr. 3. Sam-
menlignet med Finanstilsynets utkast i høringsno-
tatet, foreslår departementet en mer direktivnær 
oppbygning av bestemmelsen.

Departementet viser til lovforslaget § 9-4 før-
ste ledd til ny forsikringsformidlingslov og § 16-15 
første ledd i finansforetaksloven.

8.1.5.6 Vederlag fra eller til andre enn kunden

Vederlag fra andre enn kunden kan generelt gi 
opphav til ulike former for interessekonflikter 
som vil kunne være krevende for et foretak å 
håndtere. Foretaket vil kunne få en interesse i at 
kunden velger et bestemt produkt, som ikke nød-
vendigvis svarer til kundens behov, og det er en 
risiko for at foretaket setter egne interesser foran 
kundens.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet oppstiller 
ikke noe forbud mot å yte vederlag til eller motta 
vederlag fra andre enn kunden i forbindelse med 
distribusjon av forsikringsbaserte investerings-
produkter. Direktivet inneholder imidlertid to vil-
kår som må være oppfylt. Vederlaget kan ikke ha 
en negativ innvirkning på kvaliteten på tjenesten 
til kunden og det kan heller ikke svekke foreta-
kets evne til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt 
i samsvar med kundens beste interesser. Det vises 
til artikkel 29 nr. 2.

Utfyllende regler til denne bestemmelsen er 
gitt i kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 
artikkel 8. Foretaket skal etter artikkel 8 nr. 2 
foreta en samlet analyse av alle forhold som antas 
å øke eller minske risikoen for at vederlaget har 
en skadelig innvirkning på kvaliteten på tjenesten 
samt organisatoriske forhold som foretaket har 
truffet for å forebygge risikoen for skadelig virk-
ning. I artikkel 8 nr. 2 annet avsnitt gis det en ikke-
uttømmende liste over kriterier som vil være rele-
vante i en slik analyse.

Departementet foreslår i § 9-4 annet ledd til ny 
forsikringsformidlingslov regler om vederlag fra 
eller til andre enn kunden til gjennomføring av 
direktivet. Nivå 2-regler skal gjennomføres i for-
skrift.

Lovforslaget har til hensikt å redusere de ibo-
ende interessekonfliktene som oppstår når et fore-
tak tar imot vederlag fra eller yter vederlag til 
andre enn kunden. Departementet har i likhet 
med Finanstilsynet utformet bestemmelsen slik at 
den gjelder generelt, det vil si også for salg og for-
midling av andre produkter enn forsikrings-

baserte investeringsprodukter, noe som inne-
bærer en utvidelse sammenlignet med direktivet. 
Departementet viser til at ingen høringsinstanser 
har hatt innvendinger til dette forslaget fra Finans-
tilsynet.

Gjeldende provisjonsforbud for forsikrings-
meglingsforetak foreslås videreført av departe-
mentet i avsnitt 8.1.5.3. Departementet viser til at 
regler om vederlag fra andre enn kunden likevel 
vil kunne få anvendelse på andre tilfeller enn de 
som reguleres av provisjonsforbudet, som gjelder 
det enkelte formidlingsoppdrag. Departementet 
viser til Finanstilsynets uttalelse om at forsikrings-
meglingsforetaket må vurdere vederlagsbegrens-
ningene som følger av lovforslaget for samtlige 
oppdrag, herunder for konsulentoppdrag og 
andre tjenester som forsikringsmeglingsforetaket 
gjør for andre enn forsikringskunden.

Forsikringsagentforetak mottar i hovedsak 
vederlag for sine tjenester fra forsikringsforeta-
kene, og ikke fra forsikringskundene. Departemen-
tet viser til at forsikringsagentforetak fortsatt vil 
kunne motta vederlag for sine tjenester fra for-
sikringsforetakene. Agentforetakene må imidlertid 
påse at honorarstrukturen oppfyller vilkårene som 
fremgår av lovforslaget. Tilsvarende vil gjelde der 
forsikringsagentforetaket betaler vederlag til en 
annen forsikringsagent (underagent).

I høringen har Finans Norge vist til at honorar-
strukturen til agenter baseres på både kvalitative 
og kvantitative kriterier. Finans Norge legger til 
grunn at kvantitative kriterier (salgsvolum) fort-
satt skal kunne vektlegges etter de nye kriteriene. 
Departementet viser til at honorarstrukturen ikke 
må gi insentiver til at agentforetaket distribuerer 
produkter som ikke er i kundens beste interesse, 
noe som kan være tilfellet dersom honorarer fast-
settes etter salgsvolum alene. Som nevnt ovenfor 
vil det imidlertid måtte bero på en helhetlig ana-
lyse om vederlaget har en negativ innvirkning på 
kvaliteten på tjenesten til kunden.

For forsikringsforetak fremgår tilsvarende 
regler av lovforslaget § 16-15 annet ledd i finans-
foretaksloven. Bestemmelsen gjelder både beta-
ling fra forsikringsforetaket til foretak som selger 
forsikringsforetakets produkter, og der for-
sikringsforetakene selv mottar vederlag fra andre 
enn forsikringskunden. Et eksempel på det siste 
er livsforsikringsforetakenes mottak av returpro-
visjoner fra forvaltningsselskaper for verdipapir-
fond. Finanstilsynet gjennomførte i 2014/2015 en 
kartlegging som viste at slike returprovisjoner 
utbetales i relativt stort omfang, både i form av 
stordriftsfordeler (rabatt) og som betaling for 
markedsføring av fond (distribusjon) til kundene.
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Særlig om returprovisjoner

Forsikringsdistribusjonsdirektivet åpner for at det 
kan fastsettes strengere regler enn hva som følger 
av artikkel 29 nr. 2, jf. artikkel 29 nr. 3. En særlig 
problemstilling er om det bør innføres strengere 
regler for returprovisjoner i norsk rett enn hva 
som følger av direktivet, slik Forbrukerrådet har 
tatt til orde for. Et eksempel på returprovisjon er 
der livsforsikringsforetak ved investeringsvalg-
produkter mottar godtgjørelse fra en forvalter av 
et fond.

Forbrukerrådet mener at returprovisjoner kan 
bidra til at det oppstår interessekonflikter mellom 
foretak og kunder, fordi foretak vil kunne ha 
interesse av å anbefale dyre spareprodukter som 
gir høy returprovisjon fremfor å anbefale kost-
nadseffektive produkter det ville vært mer natur-
lig å anbefale med nøytrale insentiver. Forbruker-
rådet har videre fremhevet at det er viktig for tilli-
ten i markedet at foretakene setter kundenes 
interesser høyt. Finans Norge har i høringen vist 
til at returprovisjoner fyller en viktig funksjon i 
gjeldende distribusjonsmodeller og blant annet 
bidrar til lavere priser for sluttkundene.

I høringsnotatet vurderer Finanstilsynet om 
det bør fastsettes et forbud mot returprovisjoner 
for henholdsvis forsikringsbaserte investerings-
produkter og pensjonsprodukter. Finanstilsynet 
foreslår likevel ikke et slikt forbud, men at det 
fastsettes en forskriftshjemmel som muliggjør for-
bud knyttet til konkrete provisjoner eller situasjo-
ner. Forskriftshjemmelen er generell, og ikke 
begrenset til forsikringsbaserte investerings-
produkter.

Forsikringsbaserte investeringsprodukter er 
ikke nærmere definert i norsk rett, se nærmere 
omtale i avsnitt 8.1.1. Livsforsikringsavtaler med 
investeringsvalg for forsikringstaker, der størrel-
sen på utbetalt beløp er knyttet til verdien av en 
egen investeringsportefølje på utbetalingstids-
punktet, er et eksempel på forsikringsbaserte 
investeringsprodukter. Livsforsikringer med 
investeringsvalg omtales ofte som fondsforsikrin-
ger, investeringskonto eller unit link.

På pensjonsområdet kan det trekkes et skille 
mellom produkter med og uten investeringsvalg. 
Pensjonsprodukter regnes ikke som forsikrings-
baserte investeringsprodukter etter direktivet. I 
høringsnotatet vurderer Finanstilsynet spørsmå-
let om returprovisjon for pensjonsprodukter med 
investeringsvalg særlig, fordi Finanstilsynets 
undersøkelser viser at forsikringsforetakene selv 
beholder returprovisjon som utbetales som følge 
av den enkeltes investeringsvalg. Pensjons-

produkter med investeringsvalg omfatter blant 
annet innskuddspensjonsordninger, pensjonskapi-
talbevis og fripolise med investeringsvalg. 
Begrunnelsen for at forsikringsforetakene behol-
der returprovisjonen for slik produkter, synes å 
være at returprovisjonen regnes som betaling for 
markedsføring og distribusjon.

Et forbud mot returprovisjoner vil kunne fore-
bygge skadelige interessekonflikter som kan opp-
stå ved mottak av returprovisjoner. På den annen 
side antas et forbud mot returprovisjon å få stor 
innvirkning på markedet og føre til endringer i 
eksisterende kostnadsstrukturer. Forsikringsdis-
tribusjonsdirektivet medfører strengere regler for 
distributørens adgang til å motta vederlag fra 
andre. Det vil etter departementets syn kunne 
være hensiktsmessig å evaluere effekten av de 
nye reglene, før det eventuelt vurderes strengere 
regler enn hva som etter direktivet er et mini-
mum. Departementet legger også til grunn at nye 
og strengere regler vil føre til økt bevissthet rundt 
håndteringen av returprovisjoner.

Eventuelle strengere nasjonale regler på for-
sikringsområdet bør ses i sammenheng med 
reglene som gjelder for finansielle instrumenter, 
selv om det kan forekomme markedsmessige for-
skjeller som tilsier at det må foretas en konkret, 
egen vurdering av markedet for forsikringspro-
dukter.

Departementet slutter seg på denne bakgrunn 
til Finanstilsynets vurdering, og foreslår ikke noe 
forbud mot returprovisjoner. Departementet 
mener likevel som Finanstilsynet at det bør innfø-
res en hjemmel for at departementet i særlige til-
feller kan fastsette bestemmelser i forskrift om 
forbud mot vederlag fra eller til andre enn kun-
den. Som Finanstilsynet legger departementet til 
grunn at forskriftshjemmelen vil være en sikker-
hetsventil som muliggjør forbud knyttet til kon-
krete provisjoner eller situasjoner.

Departementet viser til nærmere omtale i spe-
sialmerknaden til § 9-4 i ny forsikringsformid-
lingslov og § 16-15 i finansforetaksloven.

8.2 Produktpakker

Forsikringsforetaks salg av produktpakker er 
regulert i finansforetaksloven §§ 16-7 og 16-8 med 
tilhørende forskrifter. Etter finansforetaksforskrif-
ten § 16-1 kan et forsikringsforetak ikke tilby en 
tjeneste på betingelse av at kunden samtidig skaf-
fer seg en annen tjeneste, eller gi en kunde særlig 
gunstige vilkår på betingelse av at dette gjøres. 
Dette gjelder likevel ikke der det foreligger en til-
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knytning mellom flere tjenester slik at tilbud av en 
tjeneste forutsetter samtidig tilbud av en annen 
tjeneste, eller der særlig gunstige vilkår skyldes at 
et samlet tilbud av flere tjenester gir kostnadsbe-
sparelser. Det følger av finansforetaksloven § 16-8 
at foretaket skal opplyse om tjenester som inngår i 
en produktpakke, tilbys enkeltvis, og oppgi prisen 
på de enkelte tjenester som inngår i pakken.

 Forsikringsdistribusjonsdirektivet har regler 
om produktpakker i artikkel 24. Reglene inne-
bærer blant annet at forsikringsdistributøren som 
hovedregel skal tilby kunden å kjøpe varen eller 
tjenesten separat dersom forsikringsproduktet 
selges som et tillegg til et annet produkt eller en 
annen tjeneste. Der forsikringsproduktet er pri-
mærproduktet i pakken, skal kunden opplyses om 
det er mulig å kjøpe de ulike komponentene hver 
for seg. For en nærmere omtale av direktivets 
krav ved salg av produktpakker vises det til Prop. 
234 L (2020–2021) avsnitt 14.

I høringsnotatet uttaler Finanstilsynet at 
finansforetaksloven med tilhørende forskrifter 
anses for å være tilstrekkelig, og Finanstilsynet 
foreslår derfor ikke ytterligere regler om dette. 
Departementet deler Finanstilsynets vurdering 
om at det ikke er behov for endringer i finansfore-
taksloven, og viser til at eventuelle justeringer i 
finansforetaksforskriften vil foretas ved behov. I 
Prop. 234 L (2020–2021) foreslår Justis- og bered-
skapsdepartementet regler om produktpakker i 
forsikringsavtaleloven, jf. proposisjonen avsnitt 
14. Høringsinstansenes innspill til spørsmålet om 
regler om produktpakker er behandlet der.

8.3 Klagebehandling og utenrettslig 
tvisteløsning

8.3.1 Gjeldende rett

Regler om klage finnes for forsikringsformidlings-
foretak i forsikringsformidlingsloven kapittel 9 
med tilhørende forskrift. Det følger av § 9-1 at der-
som det oppstår tvist mellom oppdragsgiver og 
forsikringsformidler, kan hver av partene kreve å 
få behandlet denne av kompetent organ som fast-
satt i forskrift av departementet. I forarbeidene 
legger departementet til grunn at kunder av for-
sikringsagentforetak er dekket av ordningen med 
Finansklagenemda, jf. Ot.prp. nr. 44 (2004–2005) 
s. 32. I medhold av forskriftshjemmelen i for-
sikringsformidlingsloven har departementet opp-
rettet klagenemda for forsikrings- og gjenfor-
sikringsmeglingsvirksomhet, som behandler tvis-
ter mellom forsikringsmeglingsforetak og opp-
dragsgiver.

Tvister mellom kunder og forsikringsforetak 
kan behandles i Finansklagenemda dersom for-
sikringsforetak er tilsluttet dette tvisteløsnings-
organet. Finansklagenemda er Norges represen-
tant i FIN-NET (Financial Dispute Resolution 
Network), som er et EU/EØS-samarbeid om 
behandling av grenseoverskridende utenom-
rettslige klager på blant annet forsikrings-
tjenester.

Finansforetaksloven åpner for at det kan fast-
settes i forskrift at alle forsikringsforetak skal 
være tilsluttet godkjent utenrettslig tvisteløsnings-
ordning, jf. § 16-3 første ledd. Bestemmelsen er 
også gjort gjeldende for filialer av foretak med 
hovedsete i en annen EØS-stat.

I rundskriv 4/2019 har Finanstilsynet gitt ret-
ningslinjer for klagebehandling.

8.3.2 Direktivet

Direktivet artikkel 14 fastsetter at medlemssta-
tene skal sikre at det innføres prosedyrer for kun-
der og andre berørte parter, særlig forbrukeror-
ganisasjoner, til å inngi klager på forsikrings- og 
gjenforsikringsdistributører. I alle tilfeller skal kla-
ger motta svar. Bestemmelsen viderefører artik-
kel 10 i forsikringsformidlingsdirektivet, likevel 
slik at bestemmelsen nå retter seg mot distributø-
rer og ikke bare formidlere.

Artikkel 15 nr. 1 angir at medlemsstatene skal 
sikre at det etableres utenrettslige tvisteløsnings-
ordninger for å behandle tvister mellom kunde og 
forsikringsdistributør om rettigheter og plikter 
etter direktivet. Tvisteløsningsordningen etablert 
i medhold av artikkel 15 nr. 1, skal samarbeide for 
å løse grenseoverskridende tvister om rettigheter 
og plikter etter direktivet, jf. artikkel 15 nr. 2. 
Bestemmelsen bygger på forsikringsformidlings-
direktivet artikkel 11, men med noe justert ord-
lyd.

8.3.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet legger til grunn at utenrettslige 
tvisteløsningsordninger, slik som Finansklage-
nemnda og tilslutningen til FIN-NET, tilfredsstiller 
kravene om etablering av utenrettslige tvisteløs-
ningsordninger og om samarbeid om rettslig 
prøving ved tvister på tvers av landegrensene. 
Finanstilsynet viser til at dette gjelder for for-
sikringsforetak som er tilsluttet Finansklagenem-
nda. Finanstilsynet er ikke kjent med at det har 
vært et problem at kunder av forsikringsagent-
foretak eller kunder av forsikringsforetak ikke har 
fått tilgang til en utenrettslig tvisteløsnings-
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behandling. Finanstilsynet reiser likevel spørsmål 
om plikten til å være tilsluttet utenrettslig tviste-
løsningsordning bør gis en klarere rettslig for-
ankring.

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 43 til ny for-
sikringsformidlingslov i hovedsak å videreføre 
bestemmelsen i gjeldende forsikringsformidlings-
lov § 9-1, og at det i forskrift fastsettes at for-
sikringsformidlingsforetaket skal være tilsluttet et 
godkjent klageorgan. Videre foreslår Finanstilsy-
net at forskriftshjemmelen i finansforetaksloven 
§ 16-3 benyttes for å fastsette en plikt for for-
sikringsforetak til å være tilsluttet utenrettslige 
tvisteløsningsordning. Finanstilsynet har også 
foreslått at § 16-3 om behandling av tvister i klage-
organ skal gjøres gjeldende for foretak som driver 
grensekryssende virksomhet fra en annen EØS-
stat, jf. utkastet til endring i § 5-5 tredje ledd.

Finanstilsynet anser at direktivets krav til kla-
gebehandling i artikkel 14 er ivaretatt ved Finans-
tilsynets rundskriv om kundeklager. Finanstilsy-
net foreslår likevel at kravet gis en rettslig for-
ankring i utkastet til ny forsikringsformidlingslov 
§ 31 første ledd tredje punktum og i forskrift til 
finansforetaksloven.

8.3.4 Høringsinstansenes merknader

Forbrukerrådet mener prinsipielt at alle finansfore-
tak bør ha en plikt til å være tilsluttet Finansklage-
nemda for å kunne drive personkunderettet virk-
somhet i Norge.

Forbrukertilsynet tolker artikkel 15 i direktivet 
som et krav til medlemsstatene om å sikre at for-
sikringsforetakene er tilsluttet det utenrettslige 
tvisteløsningssystemet, og støtter Finanstilsynets 
forslag om at det inntas en plikt for forsikrings-
foretakene å tilslutte seg Finansklagenemda.

8.3.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår i ny forsikringsformid-
lingslov § 9-2 annet ledd en bestemmelse om kla-

gehåndtering i forbindelse med distribusjon av 
forsikringsprodukter.

Her fremgår at forsikringsformidlingsforetak 
skal ha rutiner for å sikre at klager fra kunder 
eller andre berørte, behandles på en forsvarlig 
måte, jf. artikkel 14 i forsikringsdistribusjons-
direktivet. I den forbindelse viser departementet 
til at Finanstilsynet i rundskriv 4/2019 har gitt ret-
ningslinjer for klagebehandlingen i samsvar med 
retningslinjer gitt av EIOPA (EIOPA-BoS 12/069 
«Guidelines on complaints-handling by insurance 
undertakings» og EIOPA-BoS 13/164 «Guidelines 
on complaints-handling by insurance intermedi-
aries»).

Videre foreslår departementet i ny forsikrings-
formidlingslov § 9-5 bestemmelser om behandling 
av tvister i klageorgan. Lovforslaget er i samsvar 
med Finanstilsynets utkast, og gir kompetanse til i 
forskrift å fastsette nærmere regler om tvisteløs-
ningsordninger (klageorgan). Departementet 
mener som Finanstilsynet at det vil være hensikts-
messig at detaljerte regler om tvisteløsningsord-
ninger fastsettes i forskrift, slik som også er løs-
ningen i gjeldende forsikringsformidlingslov § 9-1. 
Det vises til artikkel 15 i direktivet, som forutset-
ter etablering av utenrettslige tvisteløsningsord-
ninger.

Departementet viser 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. Forslaget 
pålegger foretak som tilbyr finansielle tjenester til 
forbrukere, å være tilsluttet et godkjent klageor-
gan. Forslaget omfatter også foretak som driver 
grensekryssende virksomhet i Norge eller virk-
somhet gjennom filial. Departementet legger opp 
til at ytterligere regler om utenrettslig tvisteløs-
ningsordninger enn det som nå foreslås, vurderes 
som en del av dette arbeidet, herunder å gjøre 
regler gjeldende for utenlandske foretak.
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9  Grensekryssende virksomhet og filialetablering mv.

9.1 Innledning

Gjeldende forsikringsformidlingslov har i kapittel 
8 regler om norske forsikringsformidlingsfore-
taks virksomhet i utlandet og utenlandske for-
sikringsformidlingsforetaks virksomhet i Norge. 
Reglene bygger på forsikringsformidlingsdirekti-
vet der forsikringsformidlingsforetak som er 
registrert av hjemstatsmyndigheten, gis adgang 
til å drive tilsvarende forsikringsformidlingsvirk-
somhet i EØS.

Dette «single passport»-regimet videreføres i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet, likevel er regel-
verket mer utførlig enn hva som følger av for-
sikringsformidlingsdirektivet. Forsikringsdistri-
busjonsdirektivet skiller mellom grensekrys-
sende virksomhet og virksomhet gjennom filiale-
tablering. I henhold til direktivet skal all perma-
nent virksomhet behandles som filialvirksomhet. 
Forsikringsdistribusjonsdirektivet har regler om 
tilsyn som varierer avhengig av om forsikringsfor-
midlingsvirksomheten drives gjennom filial eller 
som grensekryssende virksomhet.

I kapitlet her behandles lovens anvendelse på 
norske forsikringsformidlingsforetaks virksomhet 
i utlandet. Videre omtales lovens anvendelse på 
grenseoverskridende virksomhet fra andre land til 
Norge, med og uten etablering i Norge.

9.2 Norske forsikringsformidleres 
virksomhet i annen EØS-stat

9.2.1 Gjeldende rett

Forsikringsformidlingsloven § 8-1 har regler om 
norske forsikringsformidleres virksomhet i utlan-
det.

Forsikringsformidlere som ønsker å utøve for-
sikringsformidling i en annen stat, skal gi Finans-
tilsynet melding om dette, jf. første ledd. En mel-
ding om å utøve forsikringsformidlingsvirksom-
het i en annen EØS-stat, skal minst inneholde opp-
lysninger om hvilken stat filialen ønskes etablert 
og filialens adresse eller i hvilken stat grenseover-
skridende virksomhet ønskes påbegynt, jf. annet 
ledd. Senest en måned etter mottakelsen av mel-

dingen, skal Finanstilsynet underrette tilsynsmyn-
digheten i vertsstaten om forsikringsformidlerens 
intensjon når vedkommende myndighet ønsker 
slik underretning, jf. tredje ledd. Forsikringsfor-
midler skal samtidig underrettes om oversendel-
sen. Forsikringsformidleren kan starte sin virk-
somhet en måned etter den dato vedkommende 
ble underrettet av Finanstilsynet. Dersom verts-
staten ikke ønsker å bli underrettet om for-
sikringsformidlers intensjon, kan forsikringsfor-
midleren starte sin virksomhet umiddelbart.

Det følger av § 8-1 fjerde ledd at Finanstilsynet 
kan forby formidling av forsikringer til for-
sikringsforetak med hovedsete utenfor EØS med 
vilkår eller premier som Finanstilsynet finner å 
være ubetryggende eller urimelige. Tilsvarende 
gjelder for formidling av forsikringer til for-
sikringsforetak med hovedsete i annen EØS-stat, 
dersom Finanstilsynet finner at vilkår og premier 
er urimelige. I henhold til forarbeidene skiller 
bestemmelsen mellom forsikringsforetak i og 
utenfor EØS-land, fordi Finanstilsynet ikke kan 
forby formidling til forsikringsforetak i EØS som 
har ubetryggende premier, jf. spesialmerknaden 
til § 8-1 i Ot.prp. nr. 55 (2004–2005).

9.2.2 Direktivet

9.2.2.1 Grensekryssende virksomhet

Artikkel 4 i direktivet inneholder regler om gren-
sekryssende virksomhet.

Det følger av artikkel 4 nr. 1 at en forsikrings-
formidler, gjenforsikringsformidler eller aksesso-
risk forsikringsformidler som har til hensikt å 
drive grensekryssende virksomhet i en annen 
medlemsstat, skal gi opplysninger til hjemstatstil-
synet som nevnt i bokstav a til bokstav d. Dette er 
informasjon om blant annet formidlerens navn og 
adresse, hvilket eller hvilke land formidleren har 
til hensikt å utøve virksomheten, forsikringsfor-
midlingskategori og eventuelt forsikringsforetak 
eller gjenforsikringsforetak formidleren represen-
terer, samt hvilke forsikringsklasser formidlingen 
vil omfatte.
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Ved endring i forholdene nevnt ovenfor, skal 
formidleren informere hjemstatstilsynet om 
endringene senest en måned før endringene gjen-
nomføres, jf. artikkel 4 nr. 3. Hjemstatstilsynet 
skal orientere vertsstatstilsynet om endringene så 
snart som mulig og senest innen en måned regnet 
fra det tidspunkt hjemstatstilsynet mottar informa-
sjonen.

Hjemstatstilsynet skal oversende opplysnin-
gene til vertsstatstilsynet innen en måned etter at 
informasjonen nevnt ovenfor er mottatt, jf. artik-
kel 4 nr. 2. Vertsstatstilsynet skal uten forsinkelse 
bekrefte at opplysningene er mottatt. Hjemstats-
tilsynet skal underrette formidleren skriftlig om at 
opplysningene er bekreftet mottatt av vertsstatstil-
synet, og at formidleren kan starte opp sin virk-
somhet i vertsstaten. Dersom det er relevant, skal 
hjemstatstilsynet samtidig underrette formidleren 
om hvor informasjon om regelverket som gjelder 
for formidlerens virksomhet i vertsstaten er til-
gjengelig, jf. artikkel 11, og at formidleren må 
følge dette regelverket for å kunne utøve virksom-
het i vertsstaten.

9.2.2.2 Filialetablering

Regler om filialetablering følger av artikkel 6 i for-
sikringsdistribusjonsdirektivet.

Artikkel 6 nr. 1 fastsetter at en forsikringsfor-
midler, gjenforsikringsformidler eller aksessorisk 
forsikringsformidler som har til hensikt å etablere 
en filial eller permanent tilstedeværelse i et annen 
medlemsstat, skal underrette hjemstatsstilsynet 
om dette og gi opplysninger som nevnt i bokstav a 
til f. Dette er informasjon om blant annet navn og 
adresse på formidleren, navn på personer som er 
ansvarlig for ledelsen av filialen, hvilket land eta-
bleringen gjelder, forsikringsformidlingskategori 
og eventuelt forsikringsforetak eller gjenfor-
sikringsforetak formidleren representerer, samt 
hvilke forsikringsklasser formidlingen vil omfatte. 
I tillegg skal hjemstatstilsynet opplyses om adres-
sen i vertsstaten.

Det følger videre av artikkel 6 at all permanent 
tilstedeværelse som kan likestilles med en filial, 
skal regnes som filialetablering, jf. artikkel 6 nr. 1 
annet avsnitt.

Ved endringer i forholdene nevnt ovenfor, skal 
formidleren informere hjemstatstilsynet om 
endringene senest en måned før endringene gjen-
nomføres, jf. artikkel 6 nr. 4. Hjemstatstilsynet 
skal orientere vertsstatstilsynet om endringene så 
snart som mulig og senest innen en måned regnet 
fra det tidspunkt hjemstatstilsynet mottar informa-
sjonen.

Hjemstatstilsynet må innen en måned fra opp-
lysningene er mottatt, enten oversende meldingen 
til vertsstatstilsynet eller gi et begrunnet avslag, jf. 
artikkel 6 nr. 2 første avsnitt og nr. 3. Meldingen 
skal ikke sendes dersom hjemstatstilsynet har 
grunn til å tvile på at formidlerens organisasjons-
struktur eller finansielle situasjon er forsvarlig, 
vurdert ut fra den virksomhet som er planlagt.

Dersom hjemstatstilsynet oversender opplys-
ningene til verstlandstilsynet, skal vertsstatstilsy-
net uten forsinkelse bekrefte at opplysningene er 
mottatt. Hjemstatstilsynet skal underrette formid-
leren skriftlig når opplysningene er bekreftet mot-
tatt av vertsstatstilsynet. Det følger av artikkel 6 
nr. 2 annet avsnitt at vertsstatstilsynet innen en 
måned etter at det mottok opplysningene, skal ori-
entere om regelverket som gjelder for virksomhe-
ten i vertsstaten, jf. artikkel 11. Hjemstatstilsynet 
skal videreformidle informasjonen til formidleren, 
og informere om at formidleren kan etablere seg 
og drive virksomhet forutsatt at regelverket føl-
ges.

Dersom formidleren ikke har mottatt noe 
underretning innen en måned, kan formidleren 
etablere seg og begynne virksomheten i vertssta-
ten, jf. artikkel 6 nr. 2 tredje avsnitt.

9.2.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet at direkti-
vets regler om grensekryssende virksomhet og 
filialetablering for norske forsikringsformidlings-
foretak organiseres i et eget kapittel og gjennom-
føres i to bestemmelser, jf. utkastet §§ 14 og 15 i 
kapittel 4.

Om forholdet mellom de to bestemmelsene, 
skriver Finanstilsynet at reglene om filialetable-
ring etter direktivet gjelder enhver permanent til-
stedeværelse på vertsstatens territorium, her-
under tilfeller hvor formidleren inngår avtale om 
samarbeid med underagenter etablert i vertssta-
ten. Finanstilsynet viser til at denne definisjonen 
medfører at reglene om grensekryssende virk-
somhet får et snevert anvendelsesområde.

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 14 regler 
om norske forsikringsformidlingsforetaks virk-
somhet gjennom filial eller annen fast etablering i 
annen EØS-stat. Etter forslaget skal norske for-
sikringsformidlere, før det kan etablere en filial 
eller en annen fast etablering i en annen EØS-stat, 
sende en melding til Finanstilsynet med nærmere 
angitte opplysninger. Finanstilsynet viser til at 
meldingen skal sette Finanstilsynet i stand til å 
vurdere om forsikringsformidlingsforetakets orga-
nisering og finansielle situasjon er forsvarlig i for-
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hold til virksomheten som er planlagt. Det er der-
for viktig at meldingen inneholder opplysninger 
om virksomheten og om ledelsen av filialen. Fore-
taket skal gi melding til Finanstilsynet om enhver 
endring i forhold som nevnt i første ledd senest en 
måned før endringen gjennomføres.

Finanstilsynet foreslår videre at plikten til å 
behandle meldinger om filialetablering innen én 
måned og Finanstilsynets plikt til å vurdere for-
svarligheten av etableringen, reguleres i samme 
bestemmelse. Finanstilsynet viser til at et vedtak 
om ikke å sende meldingen videre til vertsstaten, 
vil være et enkeltvedtak. Dette innebærer blant 
annet at det er krav til begrunnelse og at vedtaket 
kan påklages og prøves rettslig.

Forsikringsformidingsforetaket kan etter for-
slaget starte opp virksomheten én måned etter at 
vertsstaten har mottatt melding om filialetablerin-
gen, eller på et tidligere tidspunkt hvis Finanstilsy-
net underretter forsikringsformidlingsforetaket 
om dette. Slik underretting forutsetter at Finans-
tilsynet har fått opplyst hvilket regelverk som gjel-
der for filialens virksomhet. Det vises til utkastet 
§ 14 tredje ledd.

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 15 regler 
om grensekryssende virksomhet fra Norge til 
annen EØS-stat. Etter forslaget skal forsikrings-
formidleren sende en melding til Finanstilsynet 
med nærmere angitte opplysninger. Foretaket 
skal gi melding til Finanstilsynet om enhver end-
ring i nevnte forhold senest en måned før end-
ringen gjennomføres.

Finanstilsynet skal sende meldingen til verts-
statens tilsynsmyndigheter senest innen én 
måned etter at meldingen er mottatt. Når Finans-
tilsynet har mottatt bekreftelse fra vertsstatstilsy-
net om at meldingen er mottatt, skal foretaket ori-
enteres om at det kan starte grensekryssende 
virksomhet i den aktuelle EØS-stat. Finanstilsynet 
skal samtidig informere foretaket om regelverket 
foretaket må etterleve i vertsstaten ved å henvise 
til den orienteringen som vertsstaten har publi-
sert på sin hjemmeside.

9.2.4 Høringsinstansenes merknader

Ingen høringsinstanser har gitt merknader til for-
slaget.

9.2.5 Departementets vurdering

Departementet slutter seg i hovedsak til struktu-
ren og oppbygningen av bestemmelsene om gren-
sekryssende virksomhet og filialetablering for 
norske forsikringsformidlingsforetak, slik som er 

foreslått av Finanstilsynet. Departementet viser til 
§§ 4-1 og 4-2 i forslaget til ny forsikringsformid-
lingslov.

Regler om etablering av filial eller annen per-
manent tilstedeværelse i annen EØS-stat følger av 
lovforslaget § 4-1. Departementet viser til at mel-
dingen fra foretaket til Finanstilsynet, skal sette 
Finanstilsynet i stand til å vurdere om forsikrings-
formidlingsforetakets organisering og finansielle 
situasjon er forsvarlig i forhold til virksomheten 
som er planlagt. Det er derfor viktig at meldingen 
inneholder opplysninger om virksomheten, jf. lov-
forslaget § 4-1 annet ledd bokstav c.

Regler om grensekryssende virksomhet føl-
ger av lovforslaget § 4-2.

Departementet foreslår i § 4-3 å videreføre 
krav om melding til Finanstilsynet, dersom et 
norsk forsikringsformidlingsforetak ønsker å 
drive virksomhet i en stat som ikke omfattes av 
EØS-avtalen, sml. någjeldende forsikringsformid-
lingslov § 8-1 første ledd. Finanstilsynet kan forby 
formidling av forsikringer til forsikringsforetak 
med hovedsete i stat utenfor EØS med vilkår eller 
premier som Finanstilsynet finner å være ubetryg-
gende eller urimelige.

Det vises til nærmere omtale i spesialmerkna-
dene til bestemmelsene.

9.3 Forsikringsformidlingsvirksomhet 
fra annen EØS-stat til Norge

9.3.1 Gjeldende rett

Regler om utenlandske forsikringsformidleres 
virksomhet i Norge, fremgår av forsikringsformid-
lingsloven § 8-2. Bestemmelsen skiller mellom for-
sikringsmeglere og forsikringsagenter, og mellom 
foretak som er registrert i annet EØS-land og 
utenfor EØS. Sistnevnte er nærmere omtalt i 
avsnitt 9.5.

Forsikringsmeglere som er registrert i annen 
EØS-stat kan starte virksomhet her i riket gjen-
nom en filial eller som grenseoverskridende virk-
somhet en måned etter at Finanstilsynet har mot-
tatt melding fra tilsynsmyndigheten i foretakets 
hjemstat om den planlagte virksomheten, jf. første 
ledd. Det fremgår videre av bestemmelsen at for-
sikringsformidlingsloven §§ 5-2, 5-2 a, 5-3, 5-4, 5-6 
og 5-7 annet ledd gjelder for slik virksomhet.

Forsikringsagentvirksomhet som er regis-
trert i annen EØS-stat kan begynne sin virksom-
het når det er gitt melding til vedkommende myn-
dighet i hjemstaten, jf. annet ledd. Loven krever 
dermed ikke underretning til Finanstilsynet når 
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utenlandske forsikringsagenter vil drive virksom-
het i Norge.

Finansforetaksloven kapittel 5 inneholder 
regler om utenlandske finansforetaksvirksomhet 
her i riket. Det følger av § 5-4 og § 5-5 tredje ledd 
hvilke nasjonale regler som er gjort gjeldende 
overfor filialer og foretak som driver grensekrys-
sende virksomhet fra en annen EØS-stat.

9.3.2 Direktivet

Forsikringsdistribusjonsdirektivets regler om 
grenseoverskridende virksomhet følger som 
nevnt av artikkel 4 og artikkel 6.

Artikkel 6 i direktivet regulerer adgangen til 
filialetablering i en annen EØS-stat, og er nær-
mere omtalt i avsnitt 9.2.2.

En filial kan ta form som et agentur som eta-
bleres av det utenlandske forsikringsformidlings-
foretaket i vertsstaten, jf. artikkel 2 nr. 12. All per-
manent virksomhet skal behandles som filialvirk-
somhet, se også fortalen til direktivet punkt 25 
hvor det fremgår at dette kan være tilfellet der 
virksomheten utelukkende har form av et kontor 
forvaltet av forsikringsformidlers personale eller 
av en uavhengig person med kompetanse til å 
handle på vegne av formidleren.

Grensekryssende virksomhet i annen EØS-
stat er regulert i artikkel 4 i direktivet, og er nær-
mere omtalt av departementet i avsnitt 9.2.2.

Artikkel 11 i forsikringsdistribusjonsdirekti-
vet fastsetter at medlemsstatene skal sikre at 
nasjonale regler som ivaretar allmenne hensyn 
(«general good») offentliggjøres på en hensikts-
messig måte, jf. nr. 1. Videre fremgår det av artik-
kel 11 at medlemsstater som har regler om for-
sikringsdistribusjonsdirektivet som går lenger 
enn det som følger av direktivet, skal sikre at den 
administrative byrden som følger av disse bestem-
melsene står i forhold til forbrukervernet. Enkelt-
bestemmelser i direktivet angir at strengere nasjo-
nale regler skal gjelde for alle som distribuerer 
forsikringsprodukter, herunder formidlere som 
driver grensekryssende virksomhet, se blant 
annet artikkel 22 nr. 2 tredje avsnitt og 29 nr. 3 
femte avsnitt.

9.3.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet at regler 
om utenlandske forsikringsformidlingsforetaks 
virksomhet i Norge fordeles over flere bestem-
melser i et eget kapittel.

I utkastet § 16 foreslår Finanstilsynet regler 
om notifisering og igangsetting av filialvirksom-

het. Utkastet inneholder blant annet krav til hvilke 
opplysninger Finanstilsynet skal motta fra tilsyns-
myndighetene i hjemstaten, i tråd med direktivet 
artikkel 6.

Finanstilsynet har foreslått regler om grense-
kryssende virksomhet i utkastet § 17. Bestemmel-
sen inneholder regler om notifisering, krav til opp-
lysninger og igangsetting av virksomhet, i tråd 
med direktivet artikkel 4.

Finanstilsynet viser i høringsnotatet til at 
direktivet inneholder ulike regler for grensekrys-
sende virksomhet og filialvirksomhet, herunder 
ulike regler for oppfølging av regelverksbrudd. 
Om filialvirksomhet skriver Finanstilsynet:

«Filialreglene innebærer at en utenlandsk for-
sikringsformidler kan etablere en filial i Norge 
ved å gi en uavhengig norsk «person» perma-
nent fullmakt til å handle på det utenlandske 
foretakets vegne. En slik uavhengig norsk 
«person» med permanent fullmakt til å for-
midle på en utenlandsk formidlers vegne kan 
ikke samtidig underlegges forsikringsformid-
lingslovens krav til registrering etter lovforsla-
gets kapittel 2 og 3. Det vises til artikkel 7 om 
fordeling av tilsynet med filialer mellom hjem-
statstilsynet og vertsstatstilsynet. Et unntak fra 
kapittel 2 og 3 mv. forutsetter at det foreligger 
en gyldig melding om filialetablering sendt fra 
forsikringsformidlingsforetakets hjemstats-
myndighet. Det er samtidig presisert i direkti-
vet at hvis formidler lovlig etablerer en perma-
nent tilstedeværelse i en annen rettslig form, så 
gjelder «vertsstatens» konsesjonskrav. Finans-
tilsynet foreslår en forskriftshjemmel som 
åpner for å utfylle eller gjøre unntak fra reglene 
om filialetablering, herunder gi regler om hva 
slags virksomhet som er omfattet av retten til 
filialetablering. Videre foreslår Finanstilsynet å 
presisere at filialetablering gjelder enhver per-
manent tilstedeværelse et forsikringsformid-
lingsforetak med hovedsete i annen EØS-stat 
har her i riket. Det vises til lovforslaget § 18».

I høringsnotatet vurderer Finanstilsynet spørsmå-
let om hvordan forsikringsformidling på nett skal 
forstås og hvordan direktivets regler skal anven-
des når det gjelder formidling gjennom nettsider. 
Finanstilsynet viser til at spørsmålet er relevant 
for om regelverket for grensekryssende virksom-
het kommer til anvendelse, hvilke lovvalgsregler 
som skal gjøres gjeldende, og hvordan manglende 
etterlevelse av vertsstatens regler basert på all-
menne hensyn skal håndteres. Finanstilsynet 
peker på at dette vil være særlig relevant for de 
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lovkrav som gjennomføres og skjerper direktivets 
regler.

Finanstilsynet mener at det er mye som taler 
for at nettsider som retter seg mot spesifiserte 
grupper kunder i andre land enn formidlerens 
hjemstat, og særlig dersom nettsiden bruker 
andre lands språk, skal regnes som grensekrys-
sende virksomhet. Finanstilsynet viser til at det er 
grunn til å regne med at nettsider som er gene-
relle, og der språket til formidlerens hjemstat 
benyttes, ikke skal regnes som grensekryssende 
virksomhet. I tråd med dette, viser Finanstilsynet 
til at aktiv markedsføring rettet mot borgere i et 
annet land enn formidlers eget, vil regnes som 
grensekryssende virksomhet.

I høringsnotatet vurderer Finanstilsynet om 
det er vertsstatens eller hjemstatens regler for 
informasjon og rådgivning (kapittel V og kapittel 
VI i direktivet) som skal gjelde for forsikringsfor-
midlere som kun driver grensekryssende virk-
somhet i Norge. Finanstilsynet skriver i 
høringsnotatet:

«Rammen for hva som kan regnes som grense-
kryssende virksomhet er i utgangspunktet kun 
virksomhet som foregår på vertsstatens territo-
rium som ikke drives fra en permanent etable-
ring. I tillegg kommer formidling gjennom 
nettsider og aktiv markedsføring som nevnt 
over. Hovedansvaret for tilsynet ved grense-
kryssende virksomhet er lagt til hjemstatstilsy-
net. Ordlyden i artikkel 5 viser direkte til brudd 
på direktivets regler, i motsetning til brudd på 
vertsstatens nasjonale regelverk. Det kan tilsi 
at det er hjemstatets regler som skal legges til 
grunn, herunder hjemstatets gjennomføring av 
adferdsreglene i IDD kapittel V og VI. Det 
fremgår på den annen side av artikkel 22 og 29, 
som åpner for at det kan settes strengere krav 
til informasjon mv., at det i slike tilfeller er 
vertsstatens regler som skal gjelde også ved 
grensekryssende virksomhet. Det fremgår 
videre av artikkel 11 at regler som skjerper 
direktivets regler slik som provisjonsforbud og 
krav om rådgivning også må gjelde utenland-
ske foretak som driver grensekryssende virk-
somhet. Regelverket i direktivets kapittel V og 
VI om informasjon og god forretningsskikk 
bygger på forbrukervernhensyn og det vil 
bryte med hovedprinsippene i doktrinen om 
allmenne hensyn og de alminnelige lovvalgsre-
glene i forsikringsdirektivet om det skulle 
være hjemstatets regler som gjelder ved gren-
sekryssende virksomhet.

For filialvirksomhet følger det direkte av 
artikkel 7 nr. 2 at regler som enten baserer seg 
på kapittel V eller VI i direktivet (slik som krav 
til informasjon og god forretningsskikk) eller 
regler som skjerper reglene, slik som et provi-
sjonsforbud, eller et krav om rådgivning skal 
gjøres gjeldende for virksomhet som drives i 
Norge.

Direktivet åpner i artikkel 11 også for at 
vertsstaten kan supplere direktivets regler 
med andre regler basert på allmenne hensyn, 
også der det ikke følger av direktivet at det kan 
fastsettes strengere regler. Reglene som ikke 
følger av direktivet må gjelde for alle for-
sikringsformidlingsforetak som driver virk-
somhet i Norge og reglene må oppfylle de kri-
terier som følger av EU-domstolens praksis i 
saker som gjelder restriksjonsforbudet. Hoved-
kriteriet er at vertsstatens regelverk ikke vir-
ker diskriminerende og ikke er uforholdsmes-
sige i formålet, dvs. at formålet ikke må kunne 
oppnås med mindre inngripende regler.»

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 19 at § 31 annet 
og tredje ledd (forsvarlig virksomhet), § 35 (god 
forretningsskikk), § 36 (lønnsordninger og veder-
lag), § 37 (særlige krav til forsikringsmeglings-
foretak), § 40 (taushetsplikt), § 41 (krav til infor-
masjon), § 42 (informasjonsvilkår), § 43 (klageor-
gan), § 44 (tilsyn), § 45 (pålegg om retting) og 
§ 48 (taushetsplikt om varsling) skal gjøres gjel-
dende for filialer og annen permanent formid-
lingsvirksomhet som drives på norsk territorium 
og for utenlandske forsikringsformidlere som dri-
ver grensekryssende virksomhet, jf. første og 
annet ledd.

Finanstilsynet viser til at det for utenlandske 
forsikringsforetak som driver grensekryssende 
virksomhet, vil være behov for å utvide regelver-
ket i finansforetaksloven for hvilke bestemmelser 
som gjelder for slik virksomhet. Finanstilsynet 
foreslår at slike regler inntas i finansforetaksloven 
§ 5-4.

9.3.4 Høringsinstansenes merknader

Norske Forsikringsmegleres Forening ser positivt 
på at lovforslaget ser ut til å gjennomføre IDDs 
bestemmelser om grenseoverskridende virksom-
het og at hjemmelen til å pålegge de samme lokale 
regler for slik virksomhet også skal gjelde for 
disse.
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9.3.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår i tråd med Finanstilsynets 
utkast å samle regler om utenlandske forsikrings-
formidleres virksomhet i Norge i et eget kapittel i 
ny forsikringsformidlingslov, jf. kapittel 5. Depar-
tementet foreslår samtidig å presisere i det fore-
slåtte virkeområdet til ny forsikringsformidlings-
lov at den gjelder for utenlandske forsikringsfor-
midlere i den utstrekning det følger av kapittel 5, 
se lovforslaget § 1-2 annet ledd.

Forsikringsformidlere fra andre EØS-land kan 
drive virksomhet i Norge i medhold av sin hjem-
statstillatelse, enten gjennom filialetablering eller 
ved grensekryssende virksomhet. Dette skillet 
ligger til grunn for oppbyggingen av lovforslaget 
§ 5-1 og § 5-3.

Lovforslaget § 5-1 gjelder filialetablering. Para-
grafen svarer i hovedsak til Finanstilsynets utkast 
§ 16, og angir i samsvar med forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet artikkel 6 hvilke opplysninger som 
Finanstilsynet skal motta fra tilsynsmyndigheten i 
forsikringsformidlerens hjemstat og gir regler om 
Finanstilsynets videre behandling av melding 
mottatt fra hjemstatstilsynsmyndigheten.

I henhold til forsikringsdistribusjonsdirektivet 
artikkel 6 nr. 1 annet avsnitt skal enhver permanent 
tilstedeværelse på vertsstatens territorium likestil-
les med filialetablering. Departementet foreslår på 
denne bakgrunn en bestemmelse som fastslår at 
reglene om filialetablering gjelder enhver perma-
nent tilstedeværelse et forsikringsformidlingsfore-
tak med hovedsete i annen EØS-stat har her i riket, 
jf. lovforslaget § 5-2, som er i tråd med Finanstilsy-
nets utkast § 18. Ved behov kan det nærmere inn-
holdet i filialbegrepet presiseres i medhold av for-
skriftshjemmelen i annet ledd.

Lovforslaget § 5-3 gjelder for grensekryssende 
virksomhet fra en annen EØS-stat til Norge og 
svarer i hovedsak til Finanstilsynets utkast § 17. I 
samsvar med forsikringsdistribusjonsdirektivet 
artikkel 4, angir bestemmelsen hvilke opplysnin-
ger som Finanstilsynet skal motta fra tilsynsmyn-
digheten i forsikringsformidlerens hjemstat.

Departementet foreslår i § 5-4 en bestemmelse 
som angir hvilke regler som skal gjelde for filialer 
og for forsikringsformidlere som driver virksom-
het grensekryssende. Formålet med bestemmel-
sen er å avklare hvilke bestemmelser som gjelder 
for utenlandske forsikringsformidlere som driver 
virksomhet i Norge i medhold av EØS-retten. 
Departementet viser til at lovforslaget § 5-4 ikke 
angir i hvilken utstrekning annen norsk lovgiv-
ning kommer til anvendelse på virksomheten.

Departementet legger som Finanstilsynet til 
grunn at flere bestemmelser i direktivet synes å 
forutsette at vertsstaten kan gjøre gjeldende 
nasjonale bestemmelser overfor virksomheten 
som drives grensekryssende fra et annet EØS-
land, jf. Finanstilsynets gjennomgang i høringsno-
tatet omtalt ovenfor i avsnitt 9.3.3. Departementet 
viser videre til at artikkel 4 nr. 2 forutsetter at verts-
landstilsynsmyndigheten skal opplyse om hvor 
virksomheten finner informasjon om hvilke regler 
som gjelder i vertsstaten for virksomheten som 
drives grensekryssende, se også artikkel 11 om 
allmenne hensyn. At vertsstaten kan gjøre nasjo-
nale bestemmelser begrunnet i allmenne hensyn 
gjeldende for foretak som driver grensekryssende 
virksomhet, er også lagt til grunn av EIOPA i gjen-
nomgangen «Insurance Distribution Directive – 
Report analysing national general good rules» fra 
2019.

Departementet deler Finanstilsynets vurde-
ring om at enkelte krav til virksomheten og dets 
opptreden som går lenger enn direktivets mini-
mumsregulering, bør gjøres gjeldende for filialer 
og grensekryssende virksomhet. Departementet 
viser til nærmere omtale i spesialmerknaden for 
hvilke bestemmelser dette gjelder.

Finanstilsynet har i utkastet § 21 foreslått en 
bestemmelse om språk, der det fremgår at Finans-
tilsynet kan kreve at en melding om filialetable-
ring eller grensekryssende virksomhet gis på 
norsk. Departementet foreslår at slike regler fast-
settes i forskrift.

Krav til forsikringsforetak i forbindelse med 
distribusjon av forsikringsprodukter foreslås plas-
sert i finansforetaksloven kapittel 16. For uten-
landske filialer gjelder kapittel 16 i finansfore-
taksloven i sin helhet med tilhørende forskrifter. 
For utenlandske foretak som driver grensekrys-
sende virksomhet foreslår departementet enkelte 
endringer i finansforetaksloven § 5-5 tredje ledd.

9.4 Tilsyn med utenlandske 
forsikringsformidlere

9.4.1 Gjeldende rett

Etter finanstilsynsloven § 1 fører Finanstilsynet til-
syn med utenlandske forsikringsformidlere. Det 
fremgår av forsikringsformidlingsloven § 8-2 
fjerde ledd at Finanstilsynet, etter å ha fremlagt 
saken for vedkommende myndighet i den stat for-
sikringsformidleren er registrert, kan pålegge for-
sikringsformidleren å opphøre med virksomhe-
ten, dersom forsikringsformidleren har gjort seg 
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skyldig i grov eller vedvarende overtredelse av 
sine plikter etter regelverket.

Forskrift om tilsyn med finansforetak og for-
valtningsselskap som har hovedsete i annen EØS-
stat og som driver virksomhet i Norge mv. gir 
Finanstilsynet kompetanse til å pålegge et for-
sikringsforetak å opphøre med virksomhet, der-
som foretaket har gjort seg skyldig i grov eller 
vedvarende overtredelse av sine plikter etter 
andre lover og forskrifter, jf. § 5.

9.4.2 Direktivet

Fordeling av tilsynsansvar i direktivet

Regler om fordelingen av tilsynsansvar finnes i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 5 og 
artiklene 7 til 9. Direktivet skiller mellom tilsyn 
med foretak som driver grensekryssende virk-
somhet (artikkel 5) og virksomhet som skjer gjen-
nom en filial (artikkel 7 og 8). I tillegg inneholder 
direktivet regler om tilsynet med overholdelse av 
regler som ivaretar allmenne hensyn (artikkel 9).

Grensekryssende virksomhet

Hovedansvaret for tilsynet med foretak som driver 
grensekryssende virksomhet er lagt til hjemstats-
tilsynet, se fortalen punkt 21. Dette gjelder som et 
utgangspunkt for tilsynet med oppfyllelsen av alle 
forpliktelser etter direktivet. Direktivet inne-
holder imidlertid særlige regler for tilsynet med 
regler som ivaretar allmenne hensyn («general 
good»). Henvisningen til allmenne hensyn gjelder 
både nasjonale regler som ikke er dekket av 
direktivet og nasjonale regler som skjerper direk-
tivets regler. Dette er nærmere redegjort for 
nedenfor.

Artikkel 5 inneholder regler om samarbeidet 
mellom tilsynsmyndighetene. Dersom vertsstats-
tilsynet har grunn til å tro at en forsikringsformid-
ler, gjenforsikringsformidler eller aksessorisk for-
sikringsformidler ikke oppfyller forpliktelser i 
direktivet, skal hjemstatstilsynet varsles om dette. 
Hjemstatstilsynet skal på bakgrunn av opplysnin-
gene treffe hensiktsmessige tiltak så snart som 
mulig, og underrette vertsstatstilsynet om tilta-
kene som er truffet.

Dersom en formidler, på tross av tiltakene som 
er truffet av hjemstatstilsynet, eller dersom hjem-
statstilsynet ikke treffer (tilstrekkelige) tiltak, 
fortsetter å opptre på en måte som klart er til 
skade for forbrukere i vertsstaten eller for et vel-
fungerende forsikringsmarked, kan vertsstatstil-
synet, etter å ha informert hjemstatstilsynet, treffe 

hensiktsmessige tiltak, herunder nedlegge forbud 
mot videre virksomhet i vertsstaten dersom dette 
er strengt nødvendig, jf. artikkel 5 nr. 1 tredje 
avsnitt. Dersom det er behov for umiddelbar reak-
sjon for å beskytte forbrukere, kan vertsstaten 
treffe tiltak uten at prosedyrene for samarbeid er 
fulgt, herunder nedlegge forbud mot at formidlere 
utøver virksomhet i vertsstaten, jf. artikkel 5 nr. 2. 
Både vertsstatstilsynet og hjemstatstilsynet kan 
bringe saken inn for EIOPA.

Virksomhet gjennom filial

Ansvaret for tilsynet med filialer er delt mellom 
hjemstat og vertsstat, se fortalen punkt 22. Ansva-
ret for å påse at formidleren oppfyller forpliktelser 
som gjelder virksomheten, påhviler hjemstaten, 
som for eksempel krav til faglige kvalifikasjoner. 
Vertsstatstilsynet har ansvaret for å påse at for-
midleren overholder informasjonskrav og 
adferdsregler i vertsstaten.

Artikkel 7 nr. 2 fastsetter at det er vertsstaten 
som har ansvar for å påse at formidleren følger 
reglene som gjennomfører direktivets kapittel V 
(informasjonskrav og adferdsregler) og VI (til-
leggskrav for forsikringsbaserte investeringspro-
dukter), og bestemmelser vedtatt i henhold til 
disse kapitlene. Vertsstatstilsynet har rett til å 
foreta nødvendige undersøkelser og kreve nød-
vendige endringer for å gjøre tilsynsmyndigheten 
i stand til å håndheve dette regelverket med hen-
syn til tjenestene som tilbys på vertsstatens terri-
torium, jf. artikkel 7 nr. 2 annet avsnitt. Verts-
statsmyndigheten kan treffe hensiktsmessige til-
tak for å rette på forholdene, uten at det kreves 
samarbeid eller annen kommunikasjon med hjem-
statstilsynet, jf. artikkel 8 nr. 1.

Artikkel 8 nr. 2 og nr. 3 inneholder nærmere 
regler om oppfølging av utenlandske forsikrings-
formidlere, gjenforsikringsformidlere eller akses-
soriske forsikringsformidlere, der vertsstatstilsy-
net har grunn til å tro at regler som ikke hører til 
vertsstatens tilsynsansvar, ikke etterleves. Prose-
dyren er i hovedsak den samme som ved grense-
kryssende virksomhet. Vertsstatstilsynet skal 
underrette hjemstatstilsynet, og hjemstatstilsynet 
skal, etter å ha vurdert opplysningene, så snart 
som mulig treffe hensiktsmessige tiltak, og under-
rette vertsstatstilsynet om tiltakene som er truf-
fet. Dersom en formidler, på tross av tiltak som er 
truffet av hjemstatstilsynet, eller dersom hjem-
statstilsynet ikke treffer (tilstrekkelige) tiltak, 
fortsetter å opptre på en måte som er klart til 
skade for forbrukere i vertsstaten eller for et vel-
fungerende forsikringsmarked, kan vertsstatstil-
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synet, etter å ha informert hjemstatstilsynet, treffe 
hensiktsmessige tiltak, herunder nedlegge forbud 
mot videre virksomhet i vertsstaten dersom dette 
er strengt nødvendig. I tilfeller der det er strengt 
nødvendig med umiddelbar reaksjon for å 
beskytte forbrukere i vertsstaten, og tilsvarende 
tiltak fra hjemstatstilsynet ikke er tilstrekkelig, 
kan vertsstatstilsynet treffe hensiktsmessige og 
ikke-diskriminerende tiltak uten at prosedyrene 
for samarbeid er fulgt. Vertsstatstilsynet kan her-
under nedlegge forbud mot virksomheten i verts-
staten, se artikkel 8 nr. 4. Både vertsstatstilsynet 
og hjemstatstilsynet kan bringe saken inn for 
EIOPA.

Fordeling av myndighet

Dersom en forsikringsformidler, gjenforsikrings-
formidler eller aksessorisk forsikringsformidler 
har sitt hovedforretningssted et annet sted enn i 
hjemstaten, åpner direktivet artikkel 7 nr. 1 for at 
vertsstatstilsynet kan avtale med hjemstatstilsynet 
at førstnevnte skal føre tilsyn med at bestemmel-
sene i kapittel IV, V, VI og VII overholdes. Dette 
gjelder blant annet de vilkår som må være oppfylt 
for at formidleren kan drive virksomhet.

Oppfølging av allmenne hensyn

Artikkel 9 nr. 1 i direktivet inneholder regler om 
oppfølging av brudd på vertslandsregler som er 
begrunnet i allmenne hensyn («general good»), jf. 
artikkel 11 nr. 1. Dette gjelder både for virksom-
het som drives grensekryssende og virksomhet 
som drives gjennom filial. Vertsstatstilsynet kan 
treffe hensiktsmessige og ikke-diskriminerende 
tiltak ved brudd på regler som er begrunnet i all-
menne hensyn som nevnt i artikkel 11, når dette 
er strengt nødvendig. Vertsstatstilsynet har i slike 
tilfeller adgang til å nedlegge forbud mot videre 
virksomhet i vertsstaten. Henvisningen til all-
menne hensyn i artikkel 11 nr. 1 omfatter også 
nasjonale valg som direktivet åpner for, se for 
eksempel artikkel 29 nr. 3.

Oppfølging av virksomhet som er rettet mot verts-
statens territorium

Artikkel 9 nr. 2 åpner for at vertsstatstilsynet kan 
treffe tiltak for å hindre at en forsikringsdistribu-
tør som er etablert i en annen medlemsstat, driver 
virksomhet grensekryssende eller gjennom en 
filial i vertsstaten, dersom virksomheten helt eller 
i hovedsak er rettet mot vertsstatens territorium 
og formålet med etableringen i en annen med-

lemsstat, er å unngå regelverket som kommer til 
anvendelse i vertsstaten, og i tillegg hvis virksom-
heten utgjør en alvorlig trussel mot velfungerende 
forsikrings- og gjenforsikringsmarkeder med hen-
syn til forbrukerbeskyttelse. I slike tilfeller kan 
vertsstatstilsynet, etter å ha informert hjemstats-
tilsynet, treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte 
forbrukernes rettigheter i vertsstaten. Både verts-
statstilsynet og hjemstatstilsynet kan bringe 
saken inn for EIOPA.

Samarbeid og informasjonsutveksling mellom 
tilsynsmyndighetene

Artikkel 13 i direktivet inneholder regler om sam-
arbeid og utveksling av informasjon mellom til-
synsmyndighetene. Artikkel 13 nr. 1 og nr. 2 fast-
setter at tilsynsmyndighetene skal samarbeide 
med hverandre og utveksle relevant informasjon 
om forsikrings- og gjenforsikringsdistributører for 
å sikre en korrekt anvendelse av direktivet, her-
under i forbindelse med registreringsprosessen. 
Artikkel 13 nr. 3 fastsetter at tilsynsmyndighetene 
skal utveksle informasjon om distributører som er 
ilagt sanksjoner dersom slike opplysninger sann-
synligvis vil føre til at distributørene fjernes fra 
registeret. Artikkel 13. nr. 4 inneholder regler om 
taushetsplikt.

9.4.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at reglene 
om oppfølging av forsikringsformidlere som ikke 
etterlever vertsstatens regler, i hovedsak retter 
seg mot Finanstilsynets rettigheter og plikter. Det 
er Finanstilsynets vurdering at rammene for inn-
gripen i hovedsak vil være tilstrekkelig dekket av 
finanstilsynsloven med utfyllende forskrift om 
EØS-tilsyn dersom forskriften utvides til å gjelde 
for utenlandske forsikringsformidlere. Finanstil-
synet foreslår derfor at forskriften om tilsyn, her-
under forskriftens bestemmelse som gir Finanstil-
synet hjemmel til å pålegge opphør av virksomhet, 
gjøres gjeldende for forsikringsformidlere fra 
EØS.

I høringsnotatet viser Finanstilsynet til at der-
som forskriftens bestemmelser utvides til å gjelde 
for utenlandske forsikringsformidlere, anses det 
at forskriften er tilstrekkelig til å gjennomføre 
bestemmelsene om vertsstatens tilsyn i artiklene 
5, 8 og 9. Finanstilsynet viser videre til at bestem-
melsene i direktivet om nedlegging av forbud mot 
videre virksomhet også er dekket av forskriften 
om EØS-tilsyn, dersom forskriften gjøres gjel-
dende for utenlandske forsikringsformidlere.
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9.4.4 Høringsinstansenes merknader

Ingen høringsinstanser har gitt merknader til for-
slaget.

9.4.5 Departementets vurdering

Departementet slutter seg til Finanstilsynets vur-
dering om at det ikke er behov for lovendringer 
for å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirekti-
vets regler om tilsyn med utenlandske forsikrings-
formidlere fra et annet EØS-land.

9.5 Forsikringsformidlere med 
hovedsete utenfor EØS

9.5.1 Gjeldende rett

Utenlandske forsikringsformidlingsforetak med 
hovedsete utenfor EØS kan etter særskilt tillatelse 
fra Finanstilsynet etablere filial i Norge, jf. for-
sikringsformidlingsloven § 8-2 tredje ledd. 
Bestemmelsene i forsikringsformidlingsloven 
gjelder så langt de passer. Finanstilsynet er også 
gitt kompetanse til å fastsette utfyllende regler for 
etablering av filial her i riket av forsikringsformid-
ler som er meddelt tillatelse eller registrert i en 
stat utenfor EØS.

9.5.2 Direktivet

Direktivet regulerer ikke forholdet til utenlandske 
forsikringsformidlere med hovedsete utenfor 
EØS.

9.5.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet viser til at adgangen til å søke om 
filialetablering hittil aldri er benyttet, men dersom 
adgangen videreføres, vil den på sikt kunne være 
aktuell for britiske forsikringsformidlere. Finans-
tilsynet foreslår at adgangen til å søke om filialeta-
blering videreføres, jf. utkastet § 20.

Finanstilsynet legger til grunn at formulerin-
gen «så langt de passer» i gjeldende forsikrings-
formidlingslov § 8-2 tredje ledd, innebærer at 
denne type filialetablering vil være underlagt de 
fleste av reglene som gjelder for norske foretak. 
Finanstilsynet har i høringsnotatet uttalt at:

«Det legges til grunn at det i hovedsak er kra-
vet til organisering i eget foretak som ikke skal 
gjelde for utenlandske forsikringsformidlere 
med hovedsete utenfor EØS. Det innebærer at 
foretaket kan etableres som et NUF i Norge. 

De øvrige registreringskrav vil i utgangspunk-
tet måtte gjelde også for denne type etablerin-
ger, dersom det ikke foreligger tungtveiende 
grunner for noe annet. Gjeldende lovs krav til 
klientkonto, informasjonsvilkårene i lovens § 5-
5 samt krav til god meglerskikk mv. vil også 
gjelde for en slik etablering.»

9.5.4 Høringsinstansenes merknader

Ingen høringsinstanser har gitt merknader til for-
slaget.

9.5.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår i § 5-5 til ny forsikringsfor-
midlingslov å videreføre adgangen for forsikrings-
formidlere utenfor EØS til å søke om tillatelse til å 
etablere filial. Bestemmelsen er utformet i tråd 
med Finanstilsynets utkast § 20.

Av lovforslaget fremgår at tillatelse bare kan 
gis til å drive virksomhet som tilsvarer virksomhe-
ten foretaket har tillatelse til å drive i hjemstaten, 
og bare dersom foretaket er undergitt betryg-
gende tilsyn i hjemstaten. Videre skal det være 
etablert et tilfredsstillende samarbeid om tilsyn 
mellom tilsynsmyndighetene i foretakets hjemstat 
og Finanstilsynet.

9.6 Formidling av forsikringer til 
forsikringsforetak utenfor EØS

9.6.1 Gjeldende rett

Etter forsikringsformidlingsloven § 5-3 første ledd 
kan et forsikringsmeglingsforetak bare megle for-
sikringer til forsikringsforetak med hovedsete i 
EØS-stat og til norsk filial av utenlandsk for-
sikringsforetak. Annet ledd åpner for at for-
sikringsmeglingsforetak i en viss utstrekning kan 
megle skadeforsikring i næringsvirksomhet til for-
sikringsforetak med hovedsete i stat utenfor EØS. 
Skadeforsikring i næringsvirksomhet betyr (1) 
sjø- og transportforsikring (bokstav a), luftfarts-
forsikring (bokstav b), forsikring knyttet til under-
søkelser etter, utnytting, lagring eller rørtransport 
av undersjøiske naturforekomster (bokstav c) og 
kreditt eller kausjon når forsikringstaker utøver 
handels- eller industrivirksomhet eller et fritt 
yrke, og avtalen gjelder for virksomheten (bok-
stav d) eller (2) forsikring tegnet av foretak med 
ansatte som tilsvarer minst 10 årsverk (bokstav a) 
og forsikring tegnet av foretak med en årsomset-
ning på minst 50 mill. kroner (bokstav b).
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Det følger av forsikringsformidlingsloven § 7-7 
at bestemmelsene i forsikringsformidlingsloven 
§§ 5-3 til 5-5 gjelder tilsvarende for forsikrings-
agenter.

Bestemmelsene i forsikringsformidlingsloven 
§ 5-3 om megling av forsikring til utenlandske for-
sikringsforetak gjelder tilsvarende for forsikrings-
foretak, jf. finansforetaksloven § 5-9. Det inne-
bærer at det aktuelle utenlandske skade-
forsikringsforetaket får adgang til å yte de tjenes-
tene det har påtatt seg på denne måten, jf. spesial-
merknaden til § 5-9 i Prop. 125 L (2013–2014).

9.6.2 Direktivet

Direktivet regulerer ikke adgangen for for-
sikringsformidlere til å formidle forsikringer til 
forsikringsforetak med hovedsete utenfor EØS.

9.6.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet at 
bestemmelsen om at forsikringsformidlingsfore-
tak kun kan formidle forsikringer til forsikrings-
foretak med hovedsete i en EØS-stat og til norsk 
filial av utenlandsk forsikringsforetak viderefø-
res. Etter Finanstilsynets vurdering vil unntaket 
som i dag følger av gjeldende forsikringsformid-
lingslov, dersom det omfatter forsikringsagent-
foretak, kunne føre til at konsesjonskrav for for-
sikringsforetak omgås for foretak utenfor EØS. 
Finanstilsynet foreslår derfor å begrense unnta-
ket til bare å omfatte forsikringsmeglingsvirk-
somhet. I høringsnotatet bemerker Finanstil-
synet på generelt grunnlag at videreføring av 
bestemmelser som omtaler forsikringer i 
næringsvirksomhet og/eller store risikoer er 
noe ulikt utformet.

9.6.4 Høringsinstansenes merknader

Lloyd’s viser til at direktivet ikke er til hinder for at 
bestemmelsen om formidling av forsikringer til 
forsikringsforetak utenfor EØS videreføres også 
for agenter. Lloyd’s uttrykker forståelse for hensy-
net bak forslaget fra Finanstilsynet, men viser til 
at alternative forslag vil kunne ivareta de samme 
hensynene. Lloyd’s foreslår at det bør være 
adgang for agenter til å formidle forsikringer for 
forsikringsforetak utenfor EØS dersom Finanstil-
synet vurderer at regelverket i forsikringsforeta-
kets hjemstat gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

9.6.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår i lovforslaget § 8-6 til ny 
forsikringsformidlingslov en bestemmelse som 
regulerer hvilke forsikringsforetak et forsikrings-
formidlingsforetak kan formidle forsikringer til 
eller på vegne av. Bestemmelsen bygger på någjel-
dende forsikringsformidlingslov § 5-3 og § 7-7.

Departementet slutter seg til Finanstilsynets 
forslag i høringsnotatet om å videreføre gjeldende 
hovedregel om at forsikringer bare kan plasseres i 
forsikringsforetak med hovedsete i EØS-stat og 
norsk filial av utenlandsk forsikringsforetak med 
tillatelse etter finansforetaksloven § 5-6, sml. 
någjeldende forsikringsformidlingslov § 5-3 første 
ledd og § 7-7. Det vises til lovforslaget § 8-6 første 
ledd.

I tillegg til norske forsikringsforetak, her-
under norske datterforetak av utenlandske for-
sikringsforetak, gjelder dette forsikringsforetak 
med hovedsete i annen EU/EØS-stat som i med-
hold av sin hjemstatskonsesjon kan drive virksom-
het i Norge, jf. finansforetaksloven §§ 5-2 og 5-5. 
Videre kan forsikringer formidles til norsk filial av 
utenlandsk forsikringsforetak med tillatelse etter 
finansforetaksloven § 5-6, jf. også § 1-5 sjette ledd 
som definerer filial som «et forretningssted som 
etableres av finansforetak, og som kan utføre for-
retninger for foretaket».

Hovedregelen som foreslås videreført av 
departementet må ses i sammenheng med kravet 
om konsesjon for å kunne drive forsikringsvirk-
somhet etter finansforetaksloven. Det er naturlig 
at konsesjonskravet ikke skal kunne omgås ved 
bruk av andre representanter. Departementet 
viser til at bestemmelsen ikke hindrer at et for-
sikringsformidlingsforetak formidler forsikringer 
til et forsikringsforetak uten tillatelse til å drive 
virksomhet i Norge, så lenge forsikringsforetaket 
ikke driver konsesjonspliktig forsikringsvirksom-
het i Norge.

Gjeldende forsikringsformidlingslov § 5-3 
annet ledd inneholder unntak fra hovedregelen 
som følger av § 5-3 første ledd. Skadeforsikring i 
næringsvirksomhet kan likevel megles til for-
sikringsforetak med hovedsete i stat utenfor EØS, 
dersom forsikringen ikke gjelder lovpliktig 
yrkesskadeforsikring, lovpliktig ansvarsforsik-
ring for motorkjøretøy og lovpliktig ansvarsforsik-
ring som gjelder erstatningsansvar for skade voldt 
ved atomskade eller av legemidler. Formulerin-
gen «skadeforsikring i næringsvirksomhet» er 
nærmere forklart i § 5-3 tredje ledd.

Siden det i en viss utstrekning er adgang til å 
megle skadeforsikring i næringsvirksomhet til 
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skadeforsikringsforetak med hovedsete i stat 
utenfor EØS, fastsetter finansforetaksloven § 5-9 
at bestemmelsene i forsikringsformidlingsloven 
§ 5-3 gjelder tilsvarende for forsikringsforetak. 
Bestemmelsen innebærer at det aktuelle uten-
landske skadeforsikringsforetaket får adgang 
etter finansforetaksloven til å yte de tjenestene det 
har påtatt seg på denne måten.

I høringsnotatet har Finanstilsynet foreslått å 
videreføre unntaket for megling av skadeforsik-
ring i næringsvirksomhet til forsikringsforetak 
med hovedsete utenfor EØS («tredjeland»). 
Departementet slutter seg til Finanstilsynets vur-
dering. Et forsikringsmeglingsforetak opptrer på 
vegne av kunden, og unntaket medfører at for-
sikringsformidlingsloven ikke hindrer bruken av 
megler ved tegning av skadeforsikring i nærings-
virksomhet, selv om forsikringsforetaket ikke har 
konsesjon til å drive virksomhet i Norge. Det vises 
til lovforslaget § 8-6 annet ledd.

Finanstilsynet har i høringsnotatet foreslått at 
unntaksbestemmelsen begrenses til forsikrings-
meglingsforetak. Finanstilsynet viser til at dersom 
unntaket gjøres gjeldende for forsikringsagenter, 
vil det kunne føre til at konsesjonskrav for for-
sikringsforetak omgås for forsikringsforetak eta-
blert i tredjeland. 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.

Departementet har derfor vurdert om det bør 
være adgang for forsikringsagentforetak til å for-
midle skadeforsikringer i næringsvirksomhet til 
forsikringsforetak etablert i tredjeland som ikke 
har tillatelse etter finansforetaksloven § 5-6.

Etter departementets syn kan det ikke uten 
videre legges til grunn at hensynene bak unntaket 
som foreslås å gjelde for forsikringsmeglingsfore-
tak, taler for like regler for forsikringsagentfore-
tak. Et forsikringsmeglingsforetak er kundens 
representant, mens forsikringsagentforetaket 
handler på vegne av forsikringsforetaket.

Departementet legger som Finanstilsynet vekt 
på at ordningen vil kunne føre til omgåelse av kon-
sesjonskrav. For et forsikringsforetak vil et slikt 
unntak kunne gi anledning til å inngå en avtale 
med et norsk forsikringsagentforetak, som vil gi 
en sterk tilstedeværelse i det norske markedet, 
uten at forsikringsforetaket må oppfylle konse-
sjonskrav etter finansforetaksloven. Sammenhen-
gen i regelverket, og beskyttelsesnivået konse-
sjonsordningen gir, tilsier at en slik løsning ikke 
er ønskelig.

Departementet deler derfor Finanstilsynets 
vurdering om at gjeldende forsikringsformid-
lingslov § 7-7 ikke bør videreføres etter sin ord-
lyd, og foreslår at unntaket som følger av lovfor-
slaget § 8-6 annet ledd som hovedregel bare skal 
gjelde for forsikringsmeglingsforetak. Departe-
mentet vil imidlertid ikke utelukke at det kan 
være tilfeller der regelverket på nærmere vilkår 
bør åpne for et unntak, for eksempel i internasjo-
nale 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 benyt-
tes til å gjøre unntak for nærmere angitte for-
sikringsavtaler eller forsikringsrisikoer. Det 
vises til lovforslaget § 8-6 fjerde ledd.
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10  Tilsyn og sanksjoner mv.

10.1 Innledning

Rettsutviklingen på finansmarkedsområdet i EØS, 
har de siste årene gått i retning av rettsakter som 
stiller krav til administrative sanksjoner og andre 
tiltak («administrative sanctions and other measu-
res») ved overtredelser av regelverket. Sammen-
lignet med forsikringsformidlingsdirektivet, inne-
holder også forsikringsdistribusjonsdirektivet 
kapittel VII slike nye regler. Formålet er blant 
annet å oppnå en mer enhetlig regulering og sikre 
etterlevelse av regelverket, jf. fortalen punkt 58.

Etter direktivet artikkel 31 skal medlemssta-
tene sikre at det kan ilegges administrative sank-
sjoner og andre tiltak ved overtredelse av nasjonalt
regelverk som gjennomfører direktivet. Medlems-
statene kan velge ikke å innføre administrative 
sanksjoner hvis overtredelse er omfattet av straf-
ferettslige sanksjoner i nasjonal lovgivning.

Finanstilsynsloven gir generelle regler for 
Finanstilsynets virksomhet, og stiller en rekke vir-
kemidler til rådighet for Finanstilsynet. Finanstil-
synet fører tilsyn med blant annet forsikringsfor-
midlingsforetak og forsikringsforetak. Når 
Finanstilsynet fører slikt tilsyn, suppleres finans-
tilsynsloven med reglene i finansforetaksloven og 
forsikringsformidlingsloven. Verken forsikrings-
formidlingsloven eller finansforetaksloven har i 
dag regler om overtredelsesgebyr for overtre-
delse av regler om forsikringsdistribusjon, imid-
lertid har begge lover strafferettslige sanksjoner 
for overtredelse av regelverket.

10.2 Gjeldende rett

Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med for-
sikringsformidling, i samsvar med reglene i for-
sikringsformidlingsloven og finanstilsynsloven, se 
forsikringsformidlingsloven § 9-2.

Forsikringsformidlingsloven § 9-3 inneholder 
regler om tilbakekall av tillatelse og sletting av 
registrering. Av første ledd fremgår at Finanstilsy-
net kan kalle tilbake tillatelse som forsikringsmeg-
lingsforetak dersom kravene i eller i medhold av 

loven ikke lenger er oppfylt. Av annet ledd frem-
går at Finanstilsynet kan gi forsikringsforetak 
pålegg om å slette registrering av agentvirksom-
het dersom kravene i eller i medhold av loven ikke 
lenger er oppfylt.

Forsikringsformidlingsloven § 9-4 inneholder 
regler om administrativt rettighetstap. Det følger 
av første ledd at Finanstilsynet kan frata for-
sikringsmeglingsforetaket tillatelsen dersom for-
sikringsmeglingsforetaket grovt eller gjentatte gan-
ger har overtrådt sine plikter etter lov eller forskrif-
ter. Av annet ledd fremgår at Finanstilsynet kan gi 
forsikringsforetak pålegg om å slette registrering 
av agentvirksomhet dersom en forsikringsagent 
eller forsikringsagentvirksomheten grovt eller 
gjentatte ganger har overtrådt sine plikter eller lov 
eller forskrift. Vedtak etter § 9-4 kan gjelde en tids-
begrenset periode, jf. tredje ledd.

Det følger av § 9-5 første ledd at med bøter 
eller fengsel inntil ett år straffes forsettlig eller 
uaktsom overtredelse av bestemmelsene som 
gjelder:
– tillatelse for å kunne drive forsikringsmeglings-

virksomhet og registrering for å kunne drive for-
sikringsagentvirksomhet mv., jf. §§ 2-1 og 7-1

– forsikringsplikt, jf. §§ 4-1 og § 7-5
– klientkonto, jf. §§ 5-1 og 7-6
– hvilke forsikringsforetak forsikringer kan for-

midles til, jf. §§ 5-3 og 7-7
– informasjon til kunden, jf. §§ 5-4 og 7-7. Nær-

mere regler om informasjonsplikten finnes i 
forskrift om forsikringsformidlingsloven § 3-1, 
blant annet med videre henvisning til for-
sikringsavtaleloven kapittel 2 og 11, jf. forskrif-
ten § 3-1 femte ledd

– opplysningsplikt overfor Norsk Naturskade-
pool, jf. § 5-6

– opplysningsplikt for forsikringsmeglingsfore-
tak overfor Finanstilsynet, jf. §§ 5-7 annet ledd

– norske forsikringsformidleres adgang til å 
kunne utøve forsikringsformidling i en annen 
stat, jf. § 8-1 første ledd

– etablering av filial for utenlandske forsikrings-
formidlingsforetak med hovedsete utenfor 
EØS, jf. § 8-2 tredje ledd

– forskrifter gitt i medhold av bestemmelsene. 
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Grove eller gjentatte brudd på bestemmelsen om 
god meglerskikk, jf. § 5-2, straffes på samme 
måte, jf. § 9-1 annet ledd.

Overtredelser av finansforetaksloven eller 
bestemmelser eller pålegg gitt med hjemmel i 
loven kan straffes med bøter, eller under særlig 
skjerpende omstendigheter med fengsel i inntil 
ett år, dersom forholdet ikke går inn under noen 
strengere straffebestemmelse, jf. finansforetakslo-
ven § 22-1. Forsikringsvirksomhetsloven § 9-1 
inneholder en tilsvarende straffebestemmelse. 
Videre inneholder finansforetaksloven § 22-2 
regler om pålegg og tvangsmulkt, jf. første og 
annet ledd.

Forsikringsformidlingsloven og finansfore-
taksloven utfylles av tilsynsbestemmelser i finans-
tilsynsloven, som inneholder generelle påleggs-
hjemler for Finanstilsynet.

Verken forsikringsformidlingsloven eller 
finansforetaksloven har regler om offentliggjø-
ring. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt 
i lov eller i medhold av lov, er unntatt fra innsyn 
etter offentleglova § 13 første ledd. Regler om 
taushetsplikt i blant annet forvaltningsloven § 13 
og finanstilsynsloven § 7 begrenser Finanstilsy-
nets adgang til å offentliggjøre opplysninger.

10.3 Direktivet

Kapittel VII i direktivet inneholder regler om 
sanksjoner og andre tiltak («sanctions and other 
measures»).

Artikkel 31 nr. 1 fastsetter at medlemsstatene 
skal sikre at vedkommende myndigheter skal 
kunne ilegge administrative sanksjoner og andre 
tiltak for overtredelse av nasjonale bestemmelser 
som gjennomfører direktivet. Tiltakene skal være 
effektive, forholdsmessige og virke avskrek-
kende. Medlemsstatene kan velge å ikke innføre 
slike regler dersom overtredelse er omfattet av 
strafferettslige sanksjoner, jf. artikkel 31 nr. 2. 
Vedkommende myndighet skal kunne utøve sin 
myndighet direkte eller i samarbeid med andre 
myndigheter, se artikkel 31 nr. 3.

Det følger av artikkel 31 nr. 4 at der for-
sikringsdistributøren er pålagt plikter, skal admi-
nistrative sanksjoner og andre tiltak kunne ileg-
ges medlemmer av foretakets ledelses- og tilsyns-
organ, samt enhver fysisk eller juridisk person 
som etter nasjonal rett er ansvarlig for overtredel-
sen.

Artikkel 31 nr. 5 oppstiller krav om klagead-
gang.

Etter artikkel 31 nr. 6 første avsnitt skal ved-
kommende myndighet tillegges alle undersøkel-
sesbeføyelser som er nødvendige for at det skal 
kunne ivareta sine funksjoner. Av annet avsnitt 
fremgår det at dersom en overtredelse er omfattet 
av strafferettslige sanksjoner, skal vedkommende 
myndighet ha nødvendige beføyelser for å kunne 
holde kontakt med rettsmyndighet for å motta 
konkrete opplysninger om strafferettslige etter-
forskninger eller påbegynte rettsaker om mulige 
overtredelser av direktivet, samt å kunne frem-
legge disse opplysningene til andre tilsyns-
myndigheter og EIOPA.

Av artikkel 33 nr. 1 fremgår hvilke forhold som 
minimum skal kunne sanksjoneres:
– personer som unnlater å registrere distribu-

sjonsvirksomheten (bokstav a)
– forsikrings- eller gjenforsikringsforetak eller 

forsikrings- eller gjenforsikringsformidler som 
benytter forsikringsdistribusjonstjenester fra 
personer som ikke er registrert (bokstav b)

– forsikrings-, gjenforsikringsformidler eller 
aksessorisk forsikringsformidler som har opp-
nådd registrering ved å avgi uriktige erklærin-
ger eller på annen ulovlig måte (bokstav c)

– en forsikringsdistributør som ikke oppfyller 
kravene i artikkel 10 (bokstav d)

– et forsikringsforetak eller en forsikringsfor-
midler som ikke oppfyller kravene som følger 
av kapittel V og VI i direktivet ved distribusjon 
av forsikringsbaserte investeringsprodukter 
(bokstav e)

– en forsikringsdistributør som ikke oppfyller 
kravene som følger av kapittel V ved distribu-
sjon av andre produkter enn de som er nevnt i 
bokstav e (bokstav f)

Artikkel 33 nr. 2 og nr. 3 angir minstekrav til 
hvilke administrative sanksjoner og tiltak som 
skal kunne ilegges ved overtredelse av disse for-
holdene.

Ved overtredelse av reglene som gjelder ved 
distribusjon av forsikringsbaserte investerings-
produkter, skal vedkommende myndighet ha 
kompetanse til å ilegge de sanksjoner og tiltak 
som er nevnt i artikkel 33 nr. 2, som blant annet er 
overtredelsesgebyr. Det vises til Finanstilsynets 
høringsnotat s. 79 for en nærmere gjennomgang.

For øvrige overtredelser skal vedkommende 
myndighet som minimum ha kompetanse til å gi 
pålegg om retting eller tilbakekall av registrering, 
jf. artikkel 33 nr. 3. Medlemsstatene kan fastsette 
ytterligere sanksjoner og tiltak, og overtredelses-
gebyr som er høyere enn hva som følger av direk-
tivet, jf. artikkel 33. nr. 4.
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Artikkel 34 i direktivet angir momenter som er 
relevante å legge vekt på i vurderingen av reak-
sjonsform og ved utmåling av overtredelsesgebyr. 
Det er blant annet overtredelsens grovhet og 
varighet, graden av skyld, finansiell styrke hos 
den ansvarlige og tap som er påført kunden eller 
tredjemann.

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter uten unødig opphold offentliggjør 
endelig vedtak om administrative sanksjoner 
eller andre tiltak som er ilagt som følge av brudd 
på nasjonale bestemmelser som gjennomfører 
direktivet, herunder opplysninger om overtre-
delsens karakter og identiteten til ansvarlige per-
soner, jf. artikkel 32 nr. 1. Offentliggjøring kan 
unnlates, utsettes eller skje i anonymisert form, 
dersom offentliggjøring av juridiske eller fysiske 
personers identitet anses uforholdsmessig eller 
dersom offentliggjøring anses for å utgjøre en 
trussel mot de finansielle markedenes stabilitet 
eller en pågående etterforskning. Dersom nasjo-
nale regler fastsetter at et vedtak som er under 
klagebehandling eller prøves for domstoler, skal 
offentliggjøres, skal vedkommende myndig-
heter uten unødig opphold offentliggjøre disse 
opplysningene og eventuelle senere opplysnin-
ger om utfallet av prøvingen, jf. artikkel 32 nr. 2. 
Eventuell omgjøring av tidligere offentliggjort 
vedtak skal også publiseres. Vedkommende myn-
dighet skal informere EIOPA om alle vedtak om 
administrative sanksjoner eller andre tiltak som 
er fattet, men ikke publisert, jf. artikkel 32 nr. 3.

Artikkel 36 inneholder regler om informasjon 
fra vedkommende myndighet til EIOPA.

10.4 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet viser til at det i EU-lovgivningen på 
finansområdet i økende grad er blitt fastsatt 
bestemmelser om administrative sanksjoner blant 
annet i form av overtredelsesgebyrer, f.eks. i 
UCITS V, MiFID II og PRIIPs. Formålet er å bidra 
til effektiv oppfyllelse av EU-reguleringen og 
oppnå en enhetlig tilsynsmessig oppfølging og 
sanksjonering av brudd på regelverket på tvers av 
EØS-området. Finanstilsynet uttaler i høringsnota-
tet at det i Norge ikke er tradisjon for overtredel-
sesgebyr på forsikringsområdet. For bestemmel-
ser som ikke har vært straffebelagt, er det forvalt-
ningsrettslige reaksjoner som har vært alternati-
vet, der tilbakekall eller sletting av registrering er 
de mest inngripende. 

Videre uttaler Finanstilsynet:

«Gjennomføring av bestemmelser om adminis-
trative sanksjoner som følge av overtredelse av 
regler om god forretningsskikk ved salg av for-
sikringsbaserte investeringsprodukter, inne-
bærer at bestemmelser om overtredelsesgebyr 
må gjennomføres både i finansforetaksloven og 
forsikringsformidlingsloven ettersom slike 
produkter selges både av forsikringsforetak og 
forsikringsformidlingsforetak. Flere direktiver 
som berører finansforetak (Solvens II, CRD IV 
og PSD 2) inneholder regler om administrative 
sanksjoner som foreløpig ikke er tatt inn i 
norsk regelverk. I høringsnotat om betalings-
tjenestedirektivet (PSD 2) har Finanstilsynet 
foreslått at det foretas en samlet gjennomgang 
av regler om overtredelsesgebyr i finansfore-
taksloven.

Finanstilsynet foreslår at vurderingen av 
overtredelsesgebyr i tråd med kravene i IDD, 
inngår i en slik samlet vurdering. Finanstilsy-
net har i høringsnotatet derfor ikke lagt inn for-
slag til lovbestemmelser om dette. Tilsvarende 
gjelder regler om ledelseskarantene.»

Finanstilsynet foreslår å videreføre gjeldende 
straffebestemmelse i forsikringsformidlingsloven 
uavhengig om det vil bli foreslått regler om over-
tredelsesgebyr, jf. utkastet § 47. Finanstilsynet 
uttaler at straff skal være forbeholdt grove og 
gjentatte overtredelser av loven. Forslaget fra 
Finanstilsynet dekker bestemmelser som også 
etter gjeldende rett er straffebelagt. Finanstilsynet 
viser til at ettersom de fleste bestemmelser i lov-
forslaget retter seg mot forsikringsformidlings-
foretak generelt, er forsikringsagenter i større 
grad enn tidligere omfattet av straffebestemmel-
sene. Overtredelse av regler om god forretnings-
skikk ved salg og formidling av forsikringsbaserte 
investeringsprodukter, f.eks. reglene om informa-
sjon og rådgivning i forsikringsavtaleloven, omfat-
tes av forslaget til straffebestemmelsen.

Finanstilsynet viser videre til at straffebestem-
melsen i finansforetaksloven § 22-1 dekker over-
tredelse av samtlige bestemmelser i loven med 
forskrifter, herunder § 16-1 om forsvarlig kunde-
behandling. Manglende overholdelse av bestem-
melser i forsikringsavtaleloven, vil etter Finanstil-
synets vurdering kunne rammes av brudd på god 
forretningsskikk og forsvarlig kundebehandling 
etter finansforetaksloven.

I utkastet § 45 foreslår Finanstilsynet en 
bestemmelse om pålegg om retting etter mønster 
av finansforetaksloven § 22-2 første ledd. Forsla-
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get inneholder også en hjemmel til å gi pålegg om 
retting til norske forsikringsformidlingsforetak 
som har overtrådt regler i annen EØS-stat. Finans-
tilsynet uttaler at ved ulovlig forsikringsformid-
lingsvirksomhet, vil Finanstilsynet kunne pålegge 
stans i virksomheten med hjemmel i finanstilsyns-
loven § 4a. Finanstilsynet viser til at direktivet 
artikkel 33 nr. 1 bokstav b) fastsetter at for-
sikringsforetak eller forsikringsformidlingsfore-
tak som benytter forsikringsformidlingstjenester 
fra foretak som ikke er registrert, skal kunne 
sanksjoneres. Finanstilsynet legger til grunn at 
det vil være i strid med kravet til god forretnings-
skikk, og at det vil kunne gis pålegg om retting.

I utkastet § 46 har Finanstilsynet foreslått en 
bestemmelse om tilbakekall av tillatelse og slet-
ting av registrering i Finanstilsynets register. I 
bestemmelsen listes opp ulike grunnlag som kan 
medføre at Finanstilsynet fatter vedtak om sletting 
av foretaket fra konsesjonsregisteret, blant annet 
hvis foretaket har blitt registrert eller fått tillatelse 
på grunnlag av uriktige opplysninger og ved 
grove og gjentatte overtredelse av loven med for-
skrifter.

Finanstilsynet har ikke sett behovet for en 
bestemmelse om offentlig meddelelse eller en 
bestemmelse om offentliggjøring av sanksjoner 
for å gjennomføre artikkel 33 nr. 2 bokstav a og 
artikkel 32 i direktivet. Innenfor rammene av 
offentlighetslova publiserer Finanstilsynet vedtak, 
tilsynsmerknader og andre uttalelser på Finanstil-
synets nettsted.

Regler om taushetsplikt ble foreslått av Finans-
tilsynet i høringsnotat 19. desember 2019 om over-
tredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansfore-
taksloven mv., som ble sendt på høring av departe-
mentet i april 2020. I høringsnotatet viser Finans-
tilsynet til at blant annet forsikringsdistribusjons-
direktivet artikkel 32 inneholder regler om 
offentliggjøring og taushetsplikt. Finanstilsynet 
skriver:

«Utgangspunktet er at forvaltningsorganer kan 
offentliggjøre opplysninger om saker som de 
behandler, jf. også omtale av dette i Prop. 62 L 
(2015–2016) punkt 2. Finanstilsynet legger til 
grunn at det ikke er nødvendig med lovbestem-
melser som gir Finanstilsynet plikt til å offent-
liggjøre vedtak om administrative sanksjoner 
og andre tiltak ved overtredelser. En slik plikt 
vil følge ved innlemmelse i EØS-avtalen av 
rettsaktene som har bestemmelser om offent-
liggjøring.

Både CRD IV artikkel 68, krisehåndterings-
direktivet artikkel 112, verdipapiriseringsfor-

ordningen artikkel 37, forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet artikkel 32 og forslaget til 
covered bonds-direktiv artikkel 24 inneholder 
unntak fra hovedreglene om offentliggjøring, 
jf. gjennomgangen av EØS-retten i punkt 2.2.11 
ovenfor. EØS-reglene gir anvisning på at 
Finanstilsynet kan anonymisere offentlig-
gjøringen, eller utsette offentliggjøring i et 
rimelig tidsrom etter en konkret vurdering i 
det enkelte tilfelle av om offentliggjøring av 
personopplysninger er uforholdsmessig, eller 
offentliggjøring kan skade finansiell stabilitet 
eller en pågående etterforskning. Tilsvarende 
gjelder hvis offentliggjøring kan påføre de 
berørte foretakene eller fysiske personene 
uforholdsmessig stor skade. Verdipapirise-
ringsforordningen og forsikringsdistribusjons-
direktivet åpner i tillegg for at offentliggjøring 
helt kan unnlates hvis det foreligger forhold 
som nevnt ovenfor.

Finanstilsynet viser til at vurderingstema-
ene i ovennevnte rettsakter om unntak fra 
offentliggjøring er andre enn dem som offent-
lighetsloven gir anvisning på, jf. også reglene 
om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 flg. og 
finanstilsynsloven § 7. Finanstilsynet foreslår 
derfor nye bestemmelser i forsikringsvirksom-
hetsloven § 9-1, finansforetaksloven § 22-7, den 
foreslåtte nye forsikringsformidlingsloven § 48 
annet ledd, lov om forvaltning av alternative 
investeringsfond § 9-9, den foreslåtte loven om 
nøkkelinformasjon om sammensatte og for-
sikringsbaserte investeringsprodukter § 10 
annet ledd og den foreslåtte nye loven om låne-
formidling § 11-9 som gir Finanstilsynets og 
departementets ansatte taushetsplikt for opp-
lysninger om tiltak og sanksjoner knyttet til 
overtredelser av de aktuelle lovene, dersom 
offentliggjøring kan skape alvorlig uro på 
finansmarkedene eller påføre de berørte parter 
uforholdsmessig stor skade. Bestemmelsene 
tilsvarer verdipapirhandelloven § 19-6 tredje 
ledd, hvitvaskingsloven § 45 første ledd og ver-
dipapirfondloven § 11-8 første ledd. Finanstil-
synet legger til grunn at taushetsplikten etter 
de foreslåtte bestemmelsene bare gjelder så 
lenge vilkårene i bestemmelsene er oppfylt. 
Hvis det for eksempel i et begrenset tidsrom vil 
kunne skape alvorlig uro på finansmarkedene 
om opplysningene blir offentliggjort, og forhol-
dene senere endrer seg slik at det ikke lenger 
er fare for slik uro, vil Finanstilsynet ha plikt til 
å offentliggjøre opplysningene, jf. også unnta-
ket fra taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 a 
nr. 3 når det ikke lenger er behov for beskyt-
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telse fordi ingen berettiget interesse tilsier at 
de holdes hemmelig.»

Forsikringsdistribusjonsdirektivet forutsetter at 
administrative sanksjoner og andre forvaltnings-
tiltak skal kunne ilegges juridiske personer og 
fysiske personer som anses ansvarlige for overtre-
delsen. I høringsnotatet om gjennomføringen av 
forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett utta-
ler Finanstilsynet at det vil være lite praktisk at 
pålegg om retting og vedtak om sletting av regis-
trering retter seg mot fysiske personer.

Finanstilsynet viser til at tilsynets vedtak kan 
påklages etter reglene i forvaltningsloven, jf. artik-
kel 31 nr. 5 som forutsetter at sanksjoner og tiltak 
skal være omfattet av klageadgang.

Finanstilsynet foreslår i utkastet § 44 en 
bestemmelse om tilsyn med overholdelse av kra-
vene i loven. Finanstilsynet viser til at foretakenes 
opplysningsplikt overfor Finanstilsynet følger av 
finanstilsynsloven § 3. I medhold av nevnte 
bestemmelse kan Finanstilsynet også be om all 
den informasjon som anses nødvendig for å føre 
tilsyn med overholdelse av foretakenes virksom-
het, og opplysningsplikten kan dessuten pålegges 
den enkelte medarbeider. Samarbeid med andre 
lands myndigheter og europeiske tilsynsmyndig-
heter er regulert av finanstilsynsloven § 7 første 
ledd med forskrifter, og legger til rette for at 
Finanstilsynet kan dele informasjon.

10.5 Høringsinstansenes merknader

Ingen høringsinstanser har gitt merknader til for-
slagene fra Finanstilsynet i høringsnotatet om 
gjennomføringen av forsikringsdistribusjonsdi-
rektivet.

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk 
Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsfore-
ning har gitt merknader til Finanstilsynets forslag 
til regler om taushetsplikt i høringsnotatet 19. 
desember 2019, og disse mener at det bør lovfes-
tes en plikt til å offentliggjøre endelige vedtak om 
administrative sanksjoner. De mener også at 
Finanstilsynets forslag om taushetsplikt er uklare 
og for vidt formulert.

Tv2 mener det bør presiseres i loven at offent-
ligheten som hovedregel skal ha innsyn. Tv2 
mener også at forslaget til taushetsplikt er for 
skjønnsmessig formulert.

10.6 Departementets vurdering

Departementet foreslår et kapittel i ny forsikrings-
formidlingslov om tilsyn, tilbakekall, sanksjoner 
og straff mv., se lovforslaget kapittel 10. 

Departementet foreslår i § 10-1 en bestem-
melse som angir at Finanstilsynet fører tilsyn med 
overholdelse av bestemmelsene gitt i eller i med-
hold av loven. Tilsynet føres i samsvar med 
reglene i lovforslaget her, og finanstilsynsloven.

Lovforslaget § 10-2 og § 10-3 inneholder regler 
om retting og tilbakekall og sletting. Bestemmel-
sene bygger på Finanstilsynets forslag, og er nær-
mere omtalt i spesialmerknadene.

Departementet viser til at forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet kapittel VII angir hvilke reaksjoner 
som tilsynsmyndighetene som minimum skal ha 
til rådighet ved overtredelse av regelverket. Ved 
overtredelse av nasjonale regler som gjennomfø-
rer direktivets bestemmelser om god forretnings-
skikk i kapittel V og VI ved distribusjon av for-
sikringsbaserte investeringsprodukter, er det 
krav om reaksjonsformer som i dag ikke følger av 
gjeldende rett (ledelseskarantene og overtredel-
sesgebyr), se artikkel 33 nr. 1 bokstav e og nr. 2. 
Imidlertid åpner direktivet for at slike reaksjons-
former kan unnlates, dersom overtredelse er 
omfattet av nasjonale strafferettslige sanksjoner, 
jf. artikkel 31 nr. 2.

Departementet viser til at det i april 2020 ble 
sendt på høring et utkast til regler om overtredel-
sesgebyr og ledelseskarantene, som nå er til 
behandling i Finansdepartementet. Departemen-
tet viser til at det vil være fordeler forbundet med 
å behandle disse forslagene samlet. Departemen-
tet legger på denne bakgrunn opp til at regler om 
overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mv. til 
gjennomføring av direktivet, vurderes som en del 
av denne gjennomgangen.

Departementet deler Finanstilsynets vurde-
ring av at det også fremover er behov for en straf-
febestemmelse for overtredelse av forsikrings-
formidlingsloven. I forarbeidene til gjeldende for-
sikringsformidlingslov er det lagt vekt på at straf-
febestemmelsen kan bidra til disiplin med hen-
syn til den regulering som gjelder for 
forsikringsformidling, jf. spesialmerknaden til 
§ 9-5 i Ot.prp. nr. 55 (2004–2005). Departementet 
viser til at overtredelse av regler som gjelder 
adgangen til å kunne drive forsikringsformid-
lingsvirksomhet, krav til foretakets organisering 
og virksomhet, herunder kravet til god forret-
ningsskikk, har stort skadepotensiale. Dette er 
regler som skal beskytte markedet og den 
enkelte kunde.
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Departementet foreslår etter dette en bestem-
melse om straff i lovforslaget § 10-4, som er utfor-
met på bakgrunn av Finanstilsynets utkast. 
Straffebestemmelsen omfatter overtredelse av føl-
gende bestemmelser:
– § 3-1 om adgangen til å drive forsikringsformid-

ling
– § 4-1 første ledd, § 4-2 første ledd og § 4-3 første 

ledd om adgangen for norske forsikringsfor-
midlingsforetak til å drive virksomhet i utlan-
det

– § 5-5 første ledd om adgangen for forsikrings-
formidlingsforetak med hovedsete utenfor 
EØS til å etablere filial her i riket

– § 7-1 om forsikringsplikt
– § 8-3 om klientkonto
– § 8-5 om bruken av underagenter
– § 8-6 om hvilke forsikringsforetak som kan 

overta forsikringsrisikoen
– § 8-7 om opplysningsplikt overfor Norsk Natur-

skadepool
– § 8-8 om taushetsplikt
– § 9-1 om god forretningsskikk

Etter lovforslaget § 10-4 kan brudd på bestemmel-
sene nevnt ovenfor straffes med bøter eller feng-
sel i inntil ett år. Dette er i samsvar med gjeldende 
forsikringsformidlingslov § 9-5. Brudd på bestem-
melser i utfyllende forskrifter kan straffes når det i 
forskriften er fastsatt at overtredelse er straffbart. 
I tråd med Finanstilsynets utkast og hva som er 
gjeldende rett, er skyldkravet uaktsomhet eller 
forsett. Ved overtredelse av kravet til god forret-
ningsskikk beror det på en vurdering av om brud-
dene er grove eller gjentatte, i likhet med gjel-
dende forsikringsformidlingslov.

Straffebestemmelsen er noe utvidet sammen-
lignet med gjeldende rett. Siden enkelte av 
bestemmelsene som kan sanksjoneres med straff 
har gjennomgått forandringer, er det ikke fullsten-
dig korrespondanse med gjeldende regler. Etter-
som de fleste bestemmelsene i lovforslaget retter 
seg mot forsikringsformidlingsforetak generelt, 
er virksomheten til forsikringsagentforetak i 
større grad enn tidligere omfattet av straffebe-
stemmelsen. Departementet viser til at over-
tredelser av kravet til god meglerskikk er straffe-
belagt etter gjeldende regler, jf. någjeldende for-
sikringsformidlingsloven § 9-5 annet ledd. I lovfor-
slaget foreslås dette videreført, likevel slik at 
handlingsnormen retter seg mot kravet til god for-
retningsskikk som tar opp i seg kravet til god 
meglerskikk etter gjeldende lov.

Det vil på et senere tidspunkt kunne være 
aktuelt å vurdere utformingen av straffebestem-

melsen på nytt, blant annet i lys av arbeidet med 
regler om overtredelsesgebyr og ledelseskaran-
tene mv. som er omtalt ovenfor. 

Departementet deler Finanstilsynets vurde-
ring om at det i denne omgang ikke er behov for 
endringer eller ytterligere regler i finansfore-
takslovens for å gjennomføre reglene i for-
sikringsdistribusjonsdirektivet om sanksjoner mv.

For å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdi-
rektivet artikkel 32, foreslår departementet å 
følge opp Finanstilsynets forslag i høringsnotatet 
fra desember 2019 om overtredelsesgebyr og 
ledelseskarantene i finansforetaksloven mv. Det 
vises til lovforslaget § 10-5 annet ledd til ny for-
sikringsformidlingslov og lovforslaget § 22-7 
annet ledd til finansforetaksloven om taushets-
plikt.

I høringen har Norsk Presseforbund, Norsk 
Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebe-
driftenes Landsforening samt TV 2 gitt uttrykk for 
at plikten til å offentliggjøre sanksjoner må 
fremgå av lovenes ordlyd.

Departementet viser til at regler som for-
sikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 32, finnes 
i flere andre rettsakter på finansmarkedsområdet. 
Bestemmelsene som her foreslås av departemen-
tet, er utformet på bakgrunn av tilsvarende 
bestemmelser på andre områder i finansmarkeds-
reguleringen, som verdipapirhandelloven og ver-
dipapirfondloven. Departementet viser til vurde-
ringene i blant annet Prop. 154 L (2015–2016) 
kapittel 2.4.5.4 om at det ikke er behov for å innta 
regler om offentliggjøring i lovene. Tilsvarende 
følger også av Prop. 155 LS (2020–2021) kapittel 
6.5.5 med videre henvisninger.

De ovennevnte høringsinstansene har videre 
hatt innvendinger mot utformingen av taushets-
pliktsbestemmelsen. Departementet viser til vur-
deringene i Prop. 155 LS (2020–2021) kapittel 
6.5.5 der utformingen ble vurdert i lys av tilsva-
rende høringsinnspill:

«De ovennevnte høringsinstansene har også 
innvendt at unntakene om alvorlig uro på 
finansmarkedene og skade for partene, er for 
uklare og skjønnsmessig formulert. Departe-
mentet viser til at unntaket gjennomfører 
direktivforpliktelser, og at det sikrer god sam-
menheng i regelverket, både nasjonalt og i 
EØS, at unntakene er utformet i samsvar med 
direktivene. Dette bidrar blant annet til å sikre 
lik praktisering av reglene. Vilkårene er av 
denne grunn også gjennomgående benyttet i 
lovverket på departementets område. Departe-
mentet bemerker at det er ønskelig å ha ensar-
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tede løsninger på området. Vilkårene er innar-
beidet på området og fungerer etter departe-
mentets syn godt.

Departementet finner det heller ikke hen-
siktsmessig å innskrenke vilkårene ytterligere 
fordi de faktiske og rettslige vurderingene vil 

kunne stille seg svært ulikt i ulike situasjoner. 
Vilkårene må være skjønnsmessige nettopp 
fordi det ofte er ulike interesser som må veies 
mot hverandre.»
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11  Varsling

11.1 Gjeldende rett

Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A inneholder regler 
om varsling. Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 gir arbeids-
taker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 
virksomheten, mens § 2 A-4 forbyr gjengjeldelse 
mot arbeidstaker ved varsling. Regler om taus-
hetsplikt følger av § 2 A-7. Når tilsynsmyndigheter 
eller andre offentlige myndigheter mottar et 
eksternt varsel om kritikkverdige forhold, plikter 
enhver som utfører arbeid eller tjeneste for motta-
kerorganet å hindre at andre får kjennskap til 
arbeidstakers navn eller andre identifiserende 
opplysninger om arbeidstaker, jf. første ledd. 
Taushetsplikten gjelder også overfor sakens par-
ter og deres representanter, jf. annet ledd.

Offentleglova regulerer allmennhetens 
adgang til å få innsyn i dokumenter i offentlig virk-
somhet. Utgangspunktet er at saksdokumenter er 
offentlige, jf. § 3. Kapittel 3 i loven inneholder unn-
tak fra innsynsretten. Loven har blant annet unn-
tak for opplysninger som er underlagt taushets-
plikt i lov eller i medhold av lov, jf. § 13. Regler om 
taushetsplikt finnes blant annet i forvaltningslo-
ven § 13 og finanstilsynsloven § 7. Videre kan det 
gjøres unntak fra innsyn for melding, tips eller lig-
nende dokument om lovbrudd fra private, jf. § 24 
annet ledd første punktum.

Finansforetaksloven § 13-5 femte ledd fastset-
ter at finansforetaket skal legge til rette for at 
ansatte i foretaket kan varsle internt eller til myn-
dighetene om overtredelser av bestemmelser gitt 
i eller i medhold av lov. Av sjette ledd fremgår at 
departementet kan gi nærmere regler om varsling 
i forskrift.

11.2 Direktivet

Direktivet artikkel 35 inneholder regler om rap-
portering av overtredelser (varsling).

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndighet etablerer effektive ordninger for vars-
ling om mulige eller faktiske overtredelser av 
nasjonale bestemmelser som gjennomfører direk-
tivet, jf. artikkel 35 nr. 1.

Av artikkel 35 nr. 2 bokstav a til c følger mini-
mumskrav til ordningen. Den skal minst omfatte 
rutiner for mottak av meldinger om overtredelser 
og oppfølging av disse. Videre skal ordningen 
sikre ansatte hos en forsikringsdistributør, og, om 
mulig, andre personer, som varsler, tilstrekkelig 
beskyttelse mot gjengjeldelse. Identiteten til per-
sonen som varsler og den som antas å være 
ansvarlig for overtredelsen, skal beskyttes, med 
mindre offentliggjøring kreves etter nasjonal lov-
givning som ledd i ytterligere undersøkelser eller 
etterfølgende administrativ sak eller rettsak.

11.3 Forslaget i høringsnotatet

Finanstilsynet viser i høringsnotatet til at arbeids-
miljøloven omfatter ansatte i foretak underlagt for-
sikringsdistribusjonsdirektivet som varsler til 
Finanstilsynet. Finanstilsynet legger til grunn at 
direktivets krav til vern av arbeidstakere som 
varsler, og vern av deres identitet mv. ved varsel til 
offentlig myndighet, er oppfylt.

Finanstilsynet viser videre til at offentleglova 
§ 24 annet ledd er en kan-regel, og ikke vil tilfreds-
stille kravene i direktivet fullt ut om vern av identi-
teten til andre personer enn ansatte hos en for-
sikringsdistributør. Finanstilsynet foreslår på 
denne bakgrunn en bestemmelse om taushets-
plikt for Finanstilsynet mv. ved varsling om brudd 
på forsikringsformidlingsloven med tilhørende 
forskrifter, jf. utkastet § 48.

Finanstilsynet har ikke foreslått en tilsvarende 
bestemmelse i finansforetaksloven om taushets-
plikt for Finanstilsynet mv. ved varsling om brudd 
på reglene i finansforetaksloven om distribusjon 
av forsikringsprodukter. Finanstilsynet viser til at 
rekkevidden av en slik bestemmelse eventuelt må 
vurderes nærmere, herunder om en slik bestem-
melse heller bør plasseres i finanstilsynsloven.

11.4 Høringsinstansenes merknader

Ingen høringsinstanser har gitt merknader til for-
slaget.
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11.5 Departementets vurdering

Departementet viser til at nye regler om beskyt-
telse av varslere er gjennomført i flere andre 
regelverk på finansmarkedsområdet, for eksem-
pel verdipapirfondloven § 11-8 som gjennomfører 
UCITS V-direktivet (direktiv om verdipapirfond) 
og verdipapirhandelloven § 19-6 som gjennom-
fører MiFID II-direktivet (direktiv om markedet 
for finansielle instrumenter). Reglene i for-
sikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 35 svarer, 
med enkelte mindre forskjeller, til artikkel 73 nr. 1 
i MiFID II.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 35 
nr. 2 bokstav a om rutiner for mottak av varsler og 
oppfølging av varslene, retter seg mot Finanstilsy-
net som tilsynsmyndighet. Departementet legger 
til grunn at Finanstilsynet innretter sine rutiner 
mv. slik at Finanstilsynet oppfyller kravene etter 
direktivet, jf. også tilsvarende i Prop. 154 L (2015–
2016) kapittel 2.4.5.5 om gjennomføringen av 
UCITS V.

Hva gjelder artikkel 35 nr. 2 bokstav b, slutter 
departementet seg til Finanstilsynets vurdering 

om at arbeidsmiljøloven inneholder regler om 
vern mot gjengjeldelse mot ansatte hos for-
sikringsdistributør, og at det ikke er behov for 
ytterligere regler om dette.

Departementet viser til Finanstilsynets vurde-
ring om at artikkel 35 nr. 2 bokstav c, ikke fullt ut 
er gjennomført i norsk rett. Departementet deler 
Finanstilsynets vurdering om at det bør inntas en 
bestemmelse om taushetsplikt i ny forsikringsfor-
midlingslov, jf. lovforslaget § 10-5 første ledd. Lov-
forslaget har et videre virkeområde enn bestem-
melsen om taushetsplikt i arbeidsmiljøloven, 
siden den også omfatter varsling fra andre enn 
arbeidstakere i den aktuelle virksomheten. Ved 
utformingen av bestemmelsen har departementet 
blant annet sett hen til tilsvarende bestemmelse i 
verdipapirhandelloven.

For å gjennomføre direktivet foreslår depar-
tementet en tilsvarende taushetspliktsbestem-
melse som retter seg mot varsel om brudd på 
reglene i finansforetaksloven. Det vises til lovfor-
slaget § 22-7 første ledd i finansforetaksloven.
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12  EØS-komiteens beslutning

12.1 Vurdering

EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 
26. oktober 2018 om endring av EØS-avtalens ved-
legg IX (Finansielle tjenester) gjelder innlem-
melse av direktiv (EU) 2016/97 om forsikringsdis-
tribusjon og direktiv (EU) 2018/411 om endring 
av forsikringsdistribusjonsdirektivet med hensyn 
til anvendelsesdatoen for medlemsstatenes innar-
beidingstiltak. Rettsaktene er nærmere omtalt i 
avsnitt 2.1. Økonomiske og administrative konse-
kvenser ved gjennomføringen av forsikringsdistri-
busjonsdirektivet er omtalt i avsnitt 13.

Gjennomføring av EØS-komiteens beslutning i 
norsk rett vil kreve lovendring. Det er dermed 
nødvendig med Stortingets samtykke til godkjen-
nelse av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 i 
medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteen vedtok 26. oktober (beslutning 
nr. 214/2018) å innlemme forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet og endringsdirektiv 2018/411 i 
EØS-avtalen, og Norge deltok i beslutningen med 
forbehold om Stortingets samtykke.

EØS-komitebeslutningen følger som trykt ved-
legg til proposisjonen i offisiell norsk oversettelse. 
Tilsvarende gjelder offisielle norske oversettelser 
av rettsaktene som er omfattet av EØS-komitebe-
slutningen.

Det bes på denne bakgrunn om Stortingets 
samtykke til innlemmelse av forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet og tilhørende endringsdirektiv, i 
samsvar med vedlagte beslutning i EØS-komiteen.

12.2 Omtale av EØS-komiteens 
beslutning

EØS-komitebeslutning nr. 214/2018 av 26. okto-
ber 2018 inneholder en fortale og fire artikler med 
tekniske EØS-tilpasninger og bestemmelser om 
gyldigheten av den norske språkversjonen og 
ikrafttredelse av beslutningen.

Fortalen angir rettsaktene som blir innlemmet 
i EØS-avtalen. De to rettsaktene er som nevnt for-
sikringsdistribusjonsdirektivet og direktiv 2018/
411. Sistnevnte gjør endringer i forsikringsdistri-

busjonsdirektivet med hensyn til anvendelsesda-
toen for medlemsstatenes innarbeidingstiltak. I til-
legg oppheves forsikringsformidlingsdirektivet 
som følge av at forsikringsdistribusjonsdirektivet 
innlemmes i EØS-avtalen.

Artikkel 1 angir for det første hvilke endringer 
som gjøres i EØS-avtalens vedlegg IX. Teksten i 
nr. 13b (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/
92/EF) oppheves, og etter nr. 13d tilføyes en hen-
visning til direktiv 2016/97, som endret ved direk-
tiv 2018/411.

Artikkel 1 inneholder også EØS-tilpasninger til 
direktivet. Disse er nærmere omtalt i avsnitt 12.3 
nedenfor.

Artikkel 2 fastsetter at teksten til direktivene 
med angitte endringer på islandsk og norsk, som 
vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 regulerer når EØS-komitebeslutnin-
gen skal tre i kraft. Her følger at beslutningen trer 
i kraft 27. oktober 2018, forutsatt at alle meddelel-
ser etter EØS-avtalen artikkel 103 er inngitt. I tråd 
med hovedregelen i EØS-avtalen artikkel 103 trer 
EØS-komitebeslutningen i kraft den første dagen i 
den andre måneden etter at siste meddelelse om 
at samtykke er innhentet er mottatt.

Artikkel 4 fastsetter at beslutningen skal kunn-
gjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende.

12.3 Særlig om tilpasningstekst

Tilpasningene til forsikringsdistribusjonsdirekti-
vet er tatt inn i EØS-komitebeslutningen artikkel 1 
nr. 2, og kommer i tillegg til de generelle tilpasnin-
gene som følger av EØS-avtalens protokoll 1.

I EØS-komitebeslutningen artikkel 1 nr. 2 bok-
stav a og b er det inntatt tilpasningstekster for å 
presisere at henvisninger til medlemsstater og 
vedkommende myndighet i EØS-sammenheng 
skal forstås å omfatte EØS/EFTA-statene og ved-
kommende myndigheter i EØS/EFTA-statene, og 
at henvisninger til andre rettsakter i direktivet 
skal anses relevante i den utstrekning og i den 
form disse er innlemmet i EØS-avtalen.
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Videre er det i artikkel 1 nr. 2 bokstav c inntatt 
en tilpasningstekst som tilpasser bestemmelser i 
forsikringsdistribusjonsdirektivet som viser til 
den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring 
og pensjon EIOPAs meklingsmyndighet etter 
artikkel 19 i forordning (EU) 1094/2010. I tilpas-
ningsteksten er det presisert at henvisningene for 
EØS/EFTA-statenes vedkommende skal forstås 
som henvisninger til EFTAs overvåkingsmyndig-
het. Det vises til nærmere omtale i Prop. 100 S 
(2015–2016) om deltakelse i EØS-komitebeslut-
ninger om rettsaktene som etablerer EUs finans-
tilsynssystem m.m., avsnitt 3.3.2.12.

I artikkel 1 nr. 2 bokstav d er det inntatt en til-
pasningstekst som tilføyer EFTAs overvåkingsor-
gan til artikkel 5 nr. 3 og artikkel 8 nr. 5, slik at 

også EFTAs overvåkingsorgan mottar informa-
sjon om eventuelle tiltak som er foretatt i medhold 
av disse artiklene. Artikkel 5 og artikkel 8 i for-
sikringsdistribusjonsdirektivet gjelder vertssta-
tens oppfølging av foretak som driver grensekrys-
sende virksomhet og filialetablering, se også 
omtale i avsnitt 9.4.2.

12.4 Konklusjon og tilrådning

Direktivene er EØS-relevante og Finansdeparte-
mentet anbefaler at Stortinget samtykker til inn-
lemmelse av direktivene med tilpasningstekst i 
EØS-avtalen.
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13  Økonomiske og administrative konsekvenser

Det norske markedet for forsikringer er en del av 
det indre markedet i EØS. Lovforslaget gjennomfø-
rer deler av forsikringsdistribusjonsdirektivet i 
norsk rett, noe som vil føre til økt harmonisering av 
EØS-landenes regler om forsikringsdistribusjon.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet skal bidra 
til økt kundebeskyttelse og styrke kundenes tillit 
til aktørene. Videre har direktivet som formål å 
styrke det indre markedet og bidra til lik konkur-
ranse mellom distribusjonskanaler. Dette vil være 
positivt også for norske kunder og konkurransen i 
den norske delen av EØS-markedet.

Forslaget innebærer at forsikringsformidlings-
regelverket moderniseres, og antas å bli mer 
transparent og brukervennlig for både private 
aktører og offentlige myndigheter. Formålet med 
loven er å legge til rette for at formidling av for-
sikringsavtaler skjer på en sikker, ordnet og effek-
tiv måte, og bidra til at forsikringstakere inngår 
forsikringsavtaler i samsvar med sine forsikrings-
behov.

I ny forsikringsformidlingslov foreslås det en 
utvidet registreringsplikt sammenlignet med gjel-
dende rett, og at det skal være et felles virksom-
hetsregister for forsikringsformidlingsforetak, 
som Finanstilsynet fører. Det vises i den forbin-
delse til lovforslaget kapittel 3 og nærmere omtale 
i proposisjonen avsnitt 5.1. Registeret kan inne-
bære noe økte kostnader for Finanstilsynet i en 
overgangsfase, knyttet til overføring av informa-
sjon om eksisterende agenter og underagenter til 
Finanstilsynet, behandling av søknader og etable-
ring av et system for online-registrering av søkna-
der om registrering. I høringsnotatet er kostna-
den ved sistnevnte anslått til i størrelsesorden 
minimum 50.000 kroner. Finanstilsynet har videre 
pekt på en mulig økning i registrering av formid-
lere som driver grensekryssende virksomhet inn i 
Norge. Departementet legger til grunn at økt res-
sursbruk for Finanstilsynet vil dekkes innenfor 
eksisterende budsjettrammer.

Forslaget om overgangsbestemmelse for for-
sikringsforetak som i dag fører eget agentregister 
og som må avvikle disse, antas å begrense de 
administrative konsekvensene for forsikringsfore-
takene på dette punktet.

Banker og verdipapirforetak som nå er regis-
trert som aksessoriske forsikringsagentforetak, 
må etter lovforslaget søke om registrering som 
forsikringsagentforetak. Det medfører blant annet 
krav om årlig etterutdanning, og at foretakene blir 
underlagt løpende tilsyn med agentvirksomheten, 
som blant annet innebærer årlig rapportering. 
Samlet sett vil dette medføre noe økte kostnader.

På bakgrunn av nye regler om etterutdanning 
i forsikringsdistribusjonsdirektivet, inneholder 
forslaget til ny forsikringsformidlingslov krav om 
15 timers etterutdanning. Det vises til lovforslaget 
kapittel 6 og nærmere omtale i proposisjonen 
avsnitt 6. Dette vil påføre formidlingsforetakene 
noe økte kostnader til kjøp av eksterne kurstilbud 
og gjennomføring av utdanningen for ansatte og 
ledelse. Forsikringsmeglerforeningen arrangerer 
autorisasjonskurs og oppdateringskurs. I hørings-
notatet har Finanstilsynet vist til at kursavgiften er 
rundt 5000 kroner, og kan være et anslag på årlig 
kurskostnader for etterutdanning per ansatt.

I lovforslaget kapittel 8 foreslås regler om for-
sikringsformidlingsforetakets økonomi, som er 
nærmere omtalt i avsnitt 7.5 i proposisjonen. 
Departementet legger til grunn at lønnsomme 
foretak over tid ikke vil ha problemer med å opp-
fylle et slikt krav. Krav til forsikringsformidlings-
foretakenes økonomi, vil også kunne medføre økt 
behov for oppfølging fra Finanstilsynet samtidig 
som Finanstilsynet får klarere reaksjonsmulighe-
ter overfor foretak.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet inneholder 
krav til forsikringsforetakets produkthåndtering. 
Departementet legger til grunn at foretakene alle-
rede har rutiner for dette, og at forslaget derfor 
ikke vil få betydelige økonomiske eller administra-
tive konsekvenser. Regler om produkthåndtering 
skal gi økt kundebeskyttelse, blant annet ved å 
begrense salg av forsikringsprodukter til feil mål-
gruppe og begrense risikoen for interessekonflik-
ter.

Nytt med forsikringsdistribusjonsdirektivet er 
at egnethetskrav er gjort gjeldende for for-
sikringsforetakene og deres ansatte, herunder 
krav til etterutdanning som nevnt ovenfor. Mange 
forsikringsforetak har allerede opplegg for faglig 
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oppdatering av egne ansatte med kurs og semina-
rer, ofte i egen regi. En formalisering av kravet om 
15 timers årlig etterutdannelse må antas å påføre 
forsikringsforetakene noe økte utgifter og tids-
bruk sammenlignet med i dag, og oppfølging av 
de nye kravene vil kreve at foretakene må bruke 
økte ressurser på dette.

Departementet viser for øvrig til omtale av de 
økonomiske og administrative konsekvensene av 
forslaget i Finanstilsynets høringsnotat kapittel 
17, samt omtale i Justis- og beredskapsdeparte-
mentets Prop. 234 L (2020–2021) avsnitt 20.



88 Prop. 233 LS 2020–2021
Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/

2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411
14  Merknader

14.1 Kapittel 1. Formål, virkeområde 
mv.

Til § 1-1 Formål

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 1, 
men med enkelte endringer.

Et hovedformål med loven er å legge til rette 
for at formidling av forsikringsavtaler skjer på en 
sikker og ordnet måte. Det er viktig at forsikrings-
takere kan ha tillit til forsikringsformidlingsfore-
tak, og at forsikringstakere inngår forsikringsavta-
ler i samsvar med sine forsikringsbehov. Dette 
bør etter departementets syn også være retnings-
givende for loven. Formidlingen av forsikringsav-
taler bør også, innenfor rammen av dette, være 
effektiv.

Til § 1-2 Virkeområde

Paragrafen bygger på virkeområdet til gjeldende 
forsikringsformidlingslov og Finanstilsynets 
utkast § 2, men paragrafen har fått en noe annen 
utforming.

Første ledd angir at loven gjelder for for-
sikringsformidling i Norge og norske forsikrings-
formidlingsforetaks virksomhet i utlandet. 
Bestemmelsen må ses i sammenheng med defini-
sjoner og unntak som følger av §§ 1-3 og 1-4, samt 
reglene om adgangen til å drive forsikringsformid-
ling. Det er gitt nærmere regler om norske for-
sikringsformidlingsforetaks virksomhet i utlan-
det i loven kapittel 4.

Loven gjelder for formidling av alle typer for-
sikringsavtaler. Det vises i den forbindelse til at 
forsikringsdistribusjonsdirektivet gjelder for dis-
tribusjon av all skadeforsikring, livsforsikring og 
gjenforsikring. Både kollektive og individuelle 
avtaler omfattes av direktivet. Det er av pedago-
giske hensyn derfor presisert at loven gjelder for 
formidling av alle typer forsikringsavtaler, her-
under formidling av gjenforsikringsprodukter, 
med mindre annet er bestemt i lov eller i medhold 
av lov. Det vises til gjeldende forsikringsformid-
lingslov § 1-1 første ledd og § 6-1, samt omtale i 
avsnitt 4.2.5.

Utformingen av virkeområdet innebærer at 
også utenlandske forsikringsformidleres virksom-
het i Norge er omfattet i den utstrekning det føl-
ger av loven kapittel 5, jf. annet ledd. Se i den sam-
menheng nærmere omtale av grensekryssende 
virksomhet og filialetablering i proposisjonen 
avsnitt 9.

Tredje ledd er språklig justert sammenlignet 
med Finanstilsynets forslag i høringsnotatet, men 
er utformet i tråd med tilsvarende bestemmelser i 
finansforetaksloven § 1-2 tredje ledd og verdi-
papirhandelloven § 1-2 første ledd annet punktum.

Etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 2 
gjelder ikke annen norsk lovgivning enn lovgiv-
ningen innen privatrett og strafferett og den nor-
ske lovgivning om rettspleien for Svalbard, uten at 
det er særskilt fastsatt. Departementet viser til at 
det kan være særlige forhold som tilsier at det kan 
være behov for tilpasninger i lovverket ved anven-
delse på Svalbard. Det kan også være behov for å 
vurdere nærmere i hvilken grad loven skal gjelde 
for Norges økonomiske sone og for Jan Mayen og 
bilandene. Departementet foreslår derfor at Kon-
gen i forskrift kan bestemme om hele eller deler 
av loven skal gjøres gjeldende for Norges økono-
miske sone og for Svalbard, Jan Mayen og biland-
ene.

Til § 1-3 Forsikringsformidling

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast §§ 3 
og 4.

Definisjonen av «forsikringsformidling» i første 
ledd er i tråd med forsikringsdistribusjonsdirekti-
vet koblet til definisjonen av «forsikringsdistribu-
sjon». Det vises i den sammenheng til nærmere 
omtale i avsnitt 4.1.5 og 4.2.5 i proposisjonen.

Forsikringsformidling innebærer mellom-
leddsvirksomhet, der formidleren opptrer som 
bindeledd mellom forsikringsforetaket og forsi-
kringstaker. Formidlingen må skje på ervervs-
messig basis. Med det menes at formidlingen må 
skje mot vederlag eller annen økonomisk fordel 
eller ikke-økonomiske fordeler eller insentiver 
som tilbys eller gis i tilknytning til formidlingen, 
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se blant annet artikkel 2 nr. 1 punkt 3 og 4 samt 
punkt 9 i forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Annet ledd definerer «forsikringsdistribu-
sjon», som i all hovedsak er en videreføring av 
«forsikringsformidling» i någjeldende forsikrings-
formidlingslov § 1-2 første ledd nr. 1, men med de 
endringer som følger av forsikringsdistribusjons-
direktivet.

Bokstav a viderefører gjeldende forsikringsfor-
midlingslov § 1-2 første ledd nr. 1, likevel slik at 
det nå fremgår at det å gi råd er en del av forbere-
delsesfasen. Definisjonen som følger av bokstav a 
er vid, og dekker prosessene for å forberede, 
inngå, administrere og gjennomføre en for-
sikringsavtale. I hvilken grad forsikringsformid-
lingsforetaket har adgang til å binde sin oppdrags-
giver vil bero på fullmaktsforholdet, og løses ikke 
i forsikringsformidlingsloven.

På det forberedende stadiet, det vil si før en 
forsikringsavtale er inngått, vil det å legge frem, gi 
råd om, foreslå eller utføre annet forberedende 
arbeid utgjøre forsikringsformidling. Videre vil 
det å inngå en forsikringsavtale på annens regning 
utgjøre forsikringsformidling. Departementet 
viser i den forbindelse til at en forsikringsformid-
ler opptrer som bindeledd mellom forsikringsfore-
taket og kunde, og ikke selger egne forsikringer. 
Ved inngåtte forsikringsavtaler, vil det å bistå ved 
forvaltningen og gjennomføringen av avtalen 
utgjøre forsikringsformidling. Departementet 
viser til at dette for eksempel vil omfatte rådgiv-
ning i forbindelse med forvaltningen av en for-
sikringsavtale eller håndtering av premie.

Bokstav b presiserer at virksomhet som består 
i å levere opplysninger om en eller flere for-
sikringsavtaler i overensstemmelse med kundens 
valgte kriterier via et nettsted eller andre medier, 
for eksempel nettsteder som gir pris- og produkt-
sammenligning, omfattes av definisjonen av for-
sikringsdistribusjon. Det er imidlertid en forutset-
ning at kunden direkte eller indirekte kan inngå 
en forsikringsavtale gjennom den aktuelle løsnin-
gen. Av fortalen til forsikringsdistribusjonsdirekti-
vet punkt 12 fremgår det at nettportaler som er 
opprettet eller administrert av offentlige myndig-
heter eller forbrukerorganisasjoner, og som ikke 
har til formål å inngå avtaler, men utelukkende 
sammenligner forsikringsprodukter, faller uten-
for definisjonen.

Tredje ledd viderefører i hovedsak de unntak 
som følger av gjeldende rett med enkelte språk-
lige endringer, jf. någjeldende forsikringsformid-
lingslov § 1-1 annet ledd. Bestemmelsene gjen-
nomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet artik-
kel 2 nr. 2.

Virksomhet som nevnes i bokstav a til c regnes 
ikke som forsikringsdistribusjon. Unntakene er 
formulert som unntak fra definisjonen av for-
sikringsdistribusjon og innebærer at slik virksom-
het kan drives uten hinder av reglene i kapittel 3 i 
loven, sml. også direktivet artikkel 2 nr. 2.

I bokstav a unntas virksomhet som består i å gi 
opplysninger ved enkelte anledninger som ledd i 
annen yrkesvirksomhet, dersom formålet ikke er 
å bistå kunden med inngåelse eller gjennomføring 
av en forsikringsavtale. Det forutsettes at det ikke 
gjøres noe ytterligere for å bistå med å inngå eller 
oppfylle en forsikringsavtale. Bestemmelsen gjen-
nomfører artikkel 2 nr. 2 bokstav a i forsikrings-
distribusjonsdirektivet. I fortalen til direktivet 
punkt 14 fremgår det at bestemmelsen får anven-
delse på for eksempel skatteeksperter eller advo-
kater, som ved enkelte anledninger gir opplysnin-
ger om forsikringsavtaler som ledd i annen 
yrkesvirksomhet.

Unntaket for kontaktformidling og formidling 
av generelle opplysninger i bokstav b gjennom-
fører artikkel 2 nr. 2 bokstav c og bokstav d i for-
sikringsdistribusjonsdirektivet.

I bokstav c unntas virksomhet som består i å 
ivareta administrasjonen av et forsikringsforetaks 
skadebehandling, eller taksering og sakkyndige 
vurderinger av skader. Bestemmelsen svarer til 
artikkel 2 nr. 2 bokstav b i direktivet.

Det fremgår av fjerde ledd at Finanstilsynet i 
tvilstilfelle avgjør om en virksomhet driver for-
sikringsformidling, sml. någjeldende forsikrings-
formidlingslov § 1-1 femte ledd.

Til § 1-4 Unntak fra loven

Paragrafen inneholder unntak fra loven.
Etter første ledd unntas forsikringsformidling 

som utøves av et forsikringsforetak. Selv om det 
vil kunne være behov for å fastsette nærmere 
regler om slik formidlingsvirksomhet, bør regler 
om dette som et utgangspunkt følge av finansfore-
taksloven som regulerer forsikringsforetakets 
virksomhet for øvrig.

Departementet kan i særskilte tilfeller unnta 
foretak fra en eller flere bestemmelser i loven, og 
sette vilkår for slike unntak, jf. annet ledd. Depar-
tementet kan i forskrift blant annet gjøre unntak 
for nærmere angitte forsikringer eller ved formid-
ling til særskilte kundegrupper, for eksempel ved 
formidling av forsikringer som dekker store risi-
koer. Forskriftshjemmelen vil også kunne benyt-
tes dersom det viser seg behov for å unnta for 
eksempel aksessoriske forsikringsagentforetak 
fra en eller flere bestemmelser i loven. 
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Til § 1-5 Forskrifter

Paragrafen gir departementet hjemmel til å gi for-
skrifter om gjennomføring, utfylling og avgrens-
ning av loven. Forskriftshjemmelen supplerer de 
mer konkrete forskriftshjemlene som er inntatt i 
andre bestemmelser i loven. Hjemmelen vil blant 
annet kunne benyttes til å gjennomføre mer detal-
jerte EU/EØS-rettsakter som er fastsatt av EU-
kommisjonen.

Forskriftshjemmelen dekker også virkeområ-
det mer generelt, og kan for eksempel benyttes i 
tilfeller der det er behov for å beskytte lovens for-
mål, der dette ikke kan oppnås gjennom andre 
bestemmelser i loven. Dette kan være tilfellet der 
regler er nødvendig for å ivareta hensynet til for-
sikringskunden eller forsikringsmarkedets virke-
måte. Selv om forskriftshjemmelen er vidt formu-
lert og dekker virkeområde i loven mer generelt, 
er kompetansen avgrenset ved at eventuelle for-
skrifter vil måtte ha et innhold i tråd med de ram-
mer som er fastlagt i loven.

14.2 Kapittel 2. De ulike typer 
forsikringsformidling

Til § 2-1 Forsikringsmegling

Paragrafen svarer i hovedsak til Finanstilsynets 
utkast § 6, men er utformet som en definisjon av 
forsikringsmegling. Kapittel 2 angir de ulike typer 
forsikringsformidling som kan drives etter loven. 
At det krever tillatelse for å kunne drive for-
sikringsmegling, følger av kapittel 3.

Definisjonen av forsikringsmegling innebærer 
en videreføring av gjeldende rett, jf. någjeldende 
forsikringsformidlingslov § 1-2 første ledd nr. 2.

Et forsikringsmeglingsforetak representerer 
forsikringstaker (oppdragsgiver/kunde) og skal 
ivareta kundens interesser overfor forsikrings-
foretaket. Forsikringsmeglingsforetakets hoved-
oppgave består i å kartlegge kundens forsikrings-
behov. Foretaket vil deretter innhente anbud fra 
forsikringsforetakene i markedet, og på bakgrunn 
av en vurdering av de tilbudene som mottas, gi 
kunden råd med hensyn til valg av forsikringsløs-
ning. Det er imidlertid ikke nødvendig at for-
sikringsmeglingsforetaket gir råd på grunnlag av 
en analyse av et stort antall tilgjengelige for-
sikringsavtaler. Foretaket kan også gi råd på basis 
av tilbud fra ett forsikringsforetak, så lenge ikke 
forsikringsmeglingsforetaket er avtalemessig 
bundet til å gi tilbud fra dette foretaket. Det vises 
ellers til avsnitt 8.1.5.3 i proposisjonen for en nær-

mere omtale av forsikringsmeglingsforetakets 
uavhengighet.

Forsikringsmeglingsvirksomhet og gjenfor-
sikringsmeglingsvirksomhet kan drives i samme 
foretak. Imidlertid må forsikringsagentvirksom-
het og forsikringsmeglingsvirksomhet drives i for-
skjellige juridiske enheter.

Til § 2-2 Gjenforsikringsmegling

Paragrafen svarer i hovedsak til Finanstilsynets 
utkast § 7, men er utformet som en definisjon av 
gjenforsikringsmegling. Kapittel 2 angir de ulike 
typer forsikringsformidling som kan drives etter 
loven. At det krever tillatelse for å kunne drive 
gjenforsikringsmegling, følger av kapittel 3.

Definisjonen av gjenforsikringsmegling inne-
bærer en videreføring av gjeldende rett, jf. någjel-
dende forsikringsformidlingslov § 1-2 første ledd 
nr. 3.

Gjenforsikringsmegling vil i hovedsak tilsvare 
samme aktivitet som forsikringsmegling, men 
knyttet til gjenforsikringsavtaler og ikke direkte 
forsikringer. Det innebærer at kunde/oppdrags-
giver er et forsikringsforetak, og at rådgivning 
ytes i forbindelse med inngåelse av en gjenfor-
sikringsavtale.

Til § 2-3 Forsikringsagentvirksomhet

Paragrafen svarer i hovedsak til Finanstilsynets 
utkast § 8, men er utformet som en definisjon av 
forsikringsagentvirksomhet. Kapittel 2 angir de 
ulike typer forsikringsformidling som kan drives 
etter loven. At det kreves registrering for å kunne 
drive forsikringsagentvirksomhet, følger av kapit-
tel 3.

Definisjonen av forsikringsagentvirksomhet 
innebærer en videreføring av gjeldende rett, jf. 
någjeldende forsikringsformidlingslov § 1-2 første 
ledd nr. 4.

En forsikringsagent representerer et eller 
flere forsikringsforetak og er en salgskanal for for-
sikringsforetaket. Forsikringsagenten handler 
fullt og helt på forsikringsforetakets ansvar for de 
forsikringene som formidles.

Forsikringsagentvirksomhet og forsikrings-
meglingsvirksomhet kan ikke drives i samme juri-
diske enhet.

Til § 2-4 Aksessorisk forsikringsagentvirksomhet

Paragrafen svarer i hovedsak til Finanstilsynets 
utkast § 9, men er utformet som en definisjon av 
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aksessorisk forsikringsagentvirksomhet. Kapittel 
2 angir de ulike typer forsikringsformidling som 
kan drives etter loven. At det som hovedregel kre-
ves registrering for å kunne drive aksessorisk for-
sikringsagentvirksomhet følger av kapittel 3, se 
likevel unntak fra registreringsplikten nevnt 
nedenfor.

Definisjonen av aksessorisk forsikringsagent-
virksomhet er ny sammenlignet med gjeldende 
rett. Regler om aksessorisk forsikringsagentvirk-
somhet var tidligere gitt i forskrift, men er nå flyt-
tet til lov.

En aksessorisk forsikringsagent tilbyr forsik-
ringer på vegne av et eller flere forsikringsforetak 
som tilleggsvirksomhet til sin hovedvirksomhet.

Definisjonen i første ledd svarer til artikkel 2 nr. 
1 punkt 4 i forsikringsdistribusjonsdirektivet. 
Aksessorisk forsikringsformidlingsvirksomhet 
omfatter virksomhet som ikke drives av en bank, 
kredittforetak eller et verdipapirforetak, og hvor
– forsikringsformidling ikke er yrkesmessig 

hovedvirksomhet
– formidlingen gjelder forsikringsprodukter som 

er et supplement til en vare eller tjeneste
– forsikringsproduktet ikke er livsforsikring 

eller ansvarsforsikring, med mindre forsikrin-
gen er et supplement til den vare eller tjenesten 
som formidleren tilbyr i sitt hovederverv.

At banker, kredittforetak eller verdipapirforetak 
ikke kan registrere seg som en aksessorisk for-
sikringsagent er en endring sammenlignet med 
gjeldende rett, men i tråd med forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet.

I annet ledd gjøres det unntak fra registre-
ringsplikten for enkelte former for aksessorisk 
forsikringsagentvirksomhet. Bestemmelsen vide-
refører unntaket fra registreringsplikten for fore-
tak som formidler forsikringsavtaler med deknin-
ger som er et supplement til en vare eller tjeneste 
levert av formidleren, når nærmere vilkår er opp-
fylt, jf. någjeldende forsikringsformidlingslov § 1-1 
annet ledd, men med de endringer som følger av 
direktivet artikkel 1 nr. 3. Det vises i den forbin-
delse til avsnitt 4.1 i proposisjonen for nærmere 
omtale.

14.3 Kapittel 3. Vilkår for å drive 
forsikringsformidling, søknad, 
tildeling mv.

Til § 3-1 Adgang til å drive forsikringsformidling

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 5. 
Paragrafen fastslår at forsikringsformidling bare 
kan drives av foretak som har tillatelse til å drive 
forsikringsmegling (forsikringsmeglingsforetak) 
eller gjenforsikringsmegling (gjenforsikringsmeg-
lingsforetak) eller foretak som er registrert som 
forsikringsagentforetak eller aksessorisk for-
sikringsagentforetak i Finanstilsynets virksom-
hetsregister, med mindre annet er bestemt i lov 
eller forskrifter gitt i medhold av lov.

En endring sammenlignet med gjeldende rett 
er at også underagenter, det vil si forsikrings-
agentforetak som har avtale om formidling med et 
annet forsikringsagentforetak (hovedagenten), 
må registreres for å kunne drive forsikringsfor-
midling.

Bestemmelsen her er ikke til hinder for at for-
sikringsformidlingsvirksomhet drives av aksesso-
riske forsikringsagentforetak som er unntatt fra 
registreringsplikt eller forsikringsforetak som dri-
ver forsikringsformidling, se § 1-4 første ledd og 
§ 2-4 annet ledd.

Til § 3-2 Søknad om å drive forsikringsformidling

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 11, 
og inneholder blant annet regler om innholdet i en 
søknad om å drive forsikringsformidling.

Det fremgår av første ledd at en søknad skal 
sendes til Finanstilsynet. Søknaden skal angi hva 
det søkes om, og inneholde de opplysninger som 
må anses å være av betydning for Finanstilsynets 
behandling av søknaden.

Minstekrav til søknaden følger av første ledd 
bokstav a til e. For det første må søknaden inne-
holde dokumentasjon for at kravene i § 3-4 er opp-
fylt, jf. bokstav a. Det vises i denne sammenheng 
til § 3-3 som gjelder registrering som forsikrings-
agentforetak eller aksessorisk forsikringsagent-
foretak. Videre må søknaden inneholde en beskri-
velse av hvilke forsikringer foretaket skal for-
midle, jf. bokstav b.

Nytt sammenlignet med gjeldende lov, er at 
foretaket må gi informasjon om fysiske og juri-
diske personer som har eierandeler i foretaket på 
over 10 prosent samt størrelsen på eierandelene, 
og opplysninger om identiteten på fysiske og juri-
diske personer som må anses å ha nære forbindel-
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ser med foretaket, jf. bokstav c og d. I tillegg skal 
foretaket opplyse om at forholdene nevnt ovenfor 
ikke er til hinder for Finanstilsynets mulighet til å 
føre effektivt tilsyn med virksomheten, jf. bokstav 
e. Det vises til forsikringsdistribusjonsdirektivet 
artikkel 3 nr. 6.

Annet ledd inneholder fristregler for å 
behandle en søknad. Søknaden skal behandles 
senest tre måneder etter at en komplett søknad er 
mottatt. Fristen begynner å løpe når all informa-
sjon og alle dokumenter som er nødvendig for å 
vurdere søknaden, er mottatt. Bestemmelsen 
gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet 
artikkel 3 nr. 5. For øvrig gjelder forvaltningslo-
vens saksbehandlingsregler.

Departementet kan i medhold av tredje ledd gi 
regler i forskrift som utfyller paragrafen.

Til § 3-3 Registrering som forsikringsagentforetak  
eller aksessorisk forsikringsagentforetak, kontroll av 
vilkår mv.

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 12.
Etter første ledd påhviler det forsikringsforeta-

ket å påse at vilkårene for å kunne drive for-
sikringsformidling etter § 3-4 første ledd, er opp-
fylt for foretaket som forsikringsforetaket selv 
eller forsikringsforetakets agenter har avtale om 
formidling av forsikringer med. Begrepet «fore-
tak» benyttes her for å synliggjøre de situasjoner 
der foretaket søker om registrering til å kunne 
drive virksomhet. Begrepet skal likevel ikke for-
stås som en avgrensning til disse situasjonene. Et 
forsikringsforetak har også plikt til å påse at vilkå-
rene er oppfylt selv om foretaket allerede er regis-
trert. Det er bare der vilkårene er oppfylt, at for-
sikringsforetaket skal gi en bekreftelse til foreta-
ket. 

Ved søknad om registrering som forsikrings-
agentforetak eller aksessorisk forsikringsagent-
foretak skal foretaket vedlegge bekreftelse som 
nevnt i første ledd som dokumentasjon for at vilkå-
rene for registrering er oppfylt, jf. annet ledd.

 Finanstilsynet kan be om mer informasjon når 
dette er nødvendig for Finanstilsynets vurdering 
av søknaden.

Tredje ledd inneholder en forskriftshjemmel 
for departementet til å gi regler om forsikrings-
foretakets bekreftelse, opphør av agentavtale og 
om oppbevaring av dokumentasjon.

Til § 3-4 Tillatelse, registrering, vilkår mv.

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 10, 
og angir blant annet hvilke vilkår som må være 
oppfylt for å kunne drive forsikringsformidling.

Det følger av første ledd at kompetanse til å gi 
et foretak tillatelse til å drive forsikringsmegling 
eller gjenforsikringsmegling eller registrere et 
foretak som forsikringsagentforetak eller akses-
sorisk forsikringsagentforetak, ligger hos Finans-
tilsynet. Videre er det i samsvar med alminnelige 
forvaltningsrettslige prinsipper bestemt at det kan 
settes vilkår for tillatelsen eller registreringen. 
Slike vilkår må være i samsvar med de formål som 
lovgivningen skal ivareta.

Første ledd bokstav a fastsetter at et foretak må 
være organisert som aksjeselskap, allmennaksje-
selskap, ansvarlig selskap, forening, sparebank 
eller enkeltpersonforetak. Siden lovforslaget opp-
stiller krav til selskapsrettslig organisering, med-
fører det at fysiske personer ikke kan drive for-
sikringsformidling. Dette er en videreføring av 
gjeldende forsikringsformidlingslov.

For virksomhet som er organisert som aksje-
selskap eller allmennaksjeselskap, er det krav 
etter loven at foretaket må ha fullt innbetalt aksje-
kapital på søknadstidspunktet, jf. bokstav b. Dette 
kravet er nytt sammenlignet med någjeldende for-
sikringsformidlingslov, og er utformet etter møn-
ster av eiendomsmeglingsloven § 2-6 første ledd 
nr. 4. Det vises til nærmere omtale i avsnitt 5.2.5 i 
proposisjonen.

Bokstav c viderefører kravet om at foretaket 
må dokumentere at det ikke er under konkursbe-
handling, se någjeldende forsikringsformidlings-
lov § 2-2 første ledd nr. 2.

Foretaket må oppfylle kravene til forsikring 
som følger av kapittel 7 i lovforslaget, jf. bokstav d. 
Kravene som oppstilles i loven er nærmere omtalt 
i proposisjonen avsnitt 5.3, og innebærer i hoved-
sak en videreføring av gjeldende rett. Dersom et 
forsikringsforetak har påtatt seg fullt ansvar for 
forsikringsagentforetakets erstatningsansvar, skal 
dette fremgå av bekreftelsen fra forsikringsforeta-
ket.

Bokstav e viderefører kravet om foretaket må 
dokumentere at relevante personer oppfyller kra-
vene til faglige kvalifikasjoner og hederlig vandel 
(egnethetskrav). Sammenlignet med nåværende 
forsikringsformidlingslov, er personkretsen utvi-
det ved at også styret i forsikringsmeglingsforeta-
ket og forsikringsagentforetaket er omfattet av 
egnethetskrav. I tillegg skal forsikringsmeglere, 
inkludert gjenforsikringsmeglere, og forsikrings-
agenter egnethetsvurderes i forbindelse med søk-
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naden om å drive forsikringsformidling. Egnet-
hetskravene er nærmere omtalt i avsnitt 6 i propo-
sisjonen.

Etter annet ledd kan Finanstilsynet avslå en 
søknad om å drive forsikringsformidling dersom 
det foreligger forhold som er egnet til å hindre 
effektivt tilsyn med forsikringsformidlingsforeta-
ket. Bestemmelsen må ses i sammenheng med 
opplysningsplikten som følger av utkastet § 3-2 
første ledd bokstav c til e, herunder at foretaket 
skal opplyse om at forhold som er nevnt i utkastet 
§ 3-2 første ledd bokstav c og d ikke er til hinder 
for Finanstilsynets mulighet til å føre effektivt til-
syn med virksomheten.

I tredje ledd er det inntatt en forskriftshjemmel 
for departementet til å gjøre unntak fra, avgrense 
eller utfylle paragrafen. Med hjemmel i denne 
bestemmelsen kan departementet for eksempel 
tillate andre foretaksformer enn det som følger av 
første ledd bokstav a.

Til § 3-5 Igangsetting av virksomhet

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 13, 
og fastsetter at forsikringsformidlingsvirksomhet 
ikke kan igangsettes før foretaket er oppført i 
Finanstilsynets register. Det er for øvrig et krav 
etter direktivet at en forsikringsformidler før en 
avtale inngås, skal gi kunden informasjon om hvil-
ket register formidleren er oppført i, og hvordan 
det kan kontrolleres at foretaket er registrert, jf. 
artikkel 18 a) nr. 4.

Aksessoriske forsikringsagentforetak som er 
unntatt kravet om registrering etter loven, trenger 
ikke å være registrert i Finanstilsynets register 
for å kunne igangsette virksomhet. Tilsvarende 
gjelder for forsikringsforetak som driver for-
sikringsformidling.

14.4 Kapittel 4. Norske 
forsikringsformidlingsforetaks 
virksomhet i utlandet

Til § 4-1 Etablering av filial i annen EØS-stat

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 14, 
men med enkelte endringer. Paragrafen regulerer 
adgangen for norske forsikringsformidlingsfore-
tak til å drive virksomhet gjennom filial i annen 
EØS-stat. Det vises til forsikringsdistribusjonsdi-
rektivet artikkel 6, og nærmere omtale i avsnitt 
9.2.5.

Første og annet ledd stiller krav om at for-
sikringsformidlingsforetaket må gi Finanstilsynet 
melding før filialen kan etableres, og angir hva 

meldingen som et minimum skal inneholde. Mel-
dingen skal blant annet sette Finanstilsynet i 
stand til å vurdere om forsikringsformidlingsfore-
takets organisering og finansielle situasjon er for-
svarlig i forhold til virksomheten som er planlagt. 
Regler om Finanstilsynets behandling av meldin-
gen følger av tredje og fjerde ledd.

Etter femte ledd skal forsikringsformidlings-
foretaket gi melding til Finanstilsynet om enhver 
endring i forhold som nevnt i annet ledd senest en 
måned før endringen gjennomføres.

Sjette ledd gir departementet forskriftshjem-
mel til å gi utfyllende regler og gjøre unntak fra 
reglene i paragrafen.

Til § 4-2 Grensekryssende virksomhet i annen EØS-stat

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 15 
og regulerer adgangen for norske forsikringsfor-
midlingsforetak til å drive grensekryssende virk-
somhet i annen EØS-stat. Det vises til forsikrings-
distribusjonsdirektivet artikkel 4, og nærmere 
omtale i avsnitt 9.2.5 i proposisjonen.

Første og annet ledd stiller krav om at for-
sikringsformidlingsforetaket må gi Finanstilsynet 
melding før forsikringsformidlingsforetaket kan 
tilby grensekryssende tjenester i annen EØS-stat, 
og angir hva meldingen som et minimum skal 
inneholde. Regler om Finanstilsynets behandling 
av meldingen følger av tredje ledd.

Etter fjerde ledd skal forsikringsformidlings-
foretaket gi melding til Finanstilsynet om enhver 
endring i forhold som nevnt i annet ledd senest en 
måned før endringen gjennomføres.

Femte ledd gir departementet forskriftshjem-
mel til å gi forskrifter som gjør unntak fra, avgren-
ser eller utfyller bestemmelsene i paragrafen. 

Til § 4-3 Norske forsikringsformidlingsforetaks 
virksomhet utenfor EØS

Paragrafen viderefører någjeldende forsikrings-
formidlingslov § 8-1 første ledd og femte ledd før-
ste punktum.

Etter første ledd skal et norsk forsikringsfor-
midlingsforetak som ønsker å drive virksomhet i 
en stat som ikke omfattes av EØS-avtalen («tredje-
land»), gi Finanstilsynet melding om dette. I hvil-
ken grad det er anledning for et norsk forsikrings-
formidlingsforetak til å drive virksomhet i et tred-
jeland, beror på reglene i det aktuelle landet.

Finanstilsynet kan i medhold av annet ledd 
forby formidling av forsikringer til forsikringsfore-
tak med hovedsete i stat utenfor EØS med vilkår 
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eller premier som Finanstilsynet finner å være 
ubetryggende eller urimelige.

I medhold av tredje ledd kan departementet i 
forskrift gjøre unntak fra, avgrense eller utfylle 
reglene i paragrafen her, herunder gi regler om 
hva meldingen til Finanstilsynet skal inneholde, 
Finanstilsynets behandling av meldingen og krav 
til virksomheten som forsikringsformidlingsfore-
taket driver i utlandet.

14.5 Kapittel 5. Utenlandske 
forsikringsformidlingsforetaks 
virksomhet i Norge

Til § 5-1 Filial av forsikringsformidlingsforetak regis-
trert i en annen EØS-stat

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 16, 
men med enkelte språklige endringer og andre til-
pasninger. Paragrafen regulerer adgangen for for-
sikringsformidlingsforetak registrert i en annen 
EØS-stat til å drive virksomhet gjennom filial her i 
riket i medhold av sin hjemstatstillatelse. Sam-
menlignet med någjeldende forsikringsformid-
lingslov § 8-2 har lovforslaget mer omfattende 
regler om filialetablering.

EØS-reglene om filialetablering bygger på et 
system der tilsynsmyndigheten i hjemstaten må 
sende nærmere angitt informasjon til tilsynsmyn-
digheten i vertslandet, før virksomhet kan etable-
res, jf. forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 
6. Dette er gjennomført ved opplysningskravene 
og regler om saksbehandling i første og annet ledd.

Første ledd bokstav a til e angir hvilke opplys-
ninger som tilsynsmyndighetene i forsikringsfor-
midlingsforetakets hjemstat, skal gi til Finanstilsy-
net. Disse er i samsvar med direktivet artikkel 6 
nr. 1. Finanstilsynet skal gi tilsynsmyndigheten i 
hjemstaten en oversikt over hvilke regler som vil 
gjelde for virksomheten her i riket, jf. annet ledd.

Før filialvirksomheten kan starte opp, må fore-
taket registreres i Foretaksregisteret, jf. foretaks-
registerloven § 2-1 annet ledd. Dette følger av 
annet ledd annet punktum.

Departementet kan i medhold av tredje ledd gi 
forskrifter som gjør unntak fra, avgrenser eller 
utfyller reglene i paragrafen her.

Til § 5-2 Anvendelse av regler om etablering av filial

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 18.
Første ledd bygger på forsikringsdistribusjons-

direktivet artikkel 6 nr. 1 annet avsnitt hvor det 
fremgår at enhver permanent tilstedeværelse på 
vertsstatens territorium skal regnes som en filiale-

tablering. En filial kan ta form som et agentur som 
etableres av det utenlandske forsikringsformid-
lingsforetaket i vertsstaten, jf. artikkel 2 nr. 12. Det 
presiseres også i fortalen at en filial kan være en 
person som er uavhengig, men som har fullmakt til 
å handle på vegne av formidleren, jf. punkt 25.

Ved behov kan departementet fastsette utfyl-
lende regler i forskrift i medhold av annet ledd.

Til § 5-3 Grensekryssende virksomhet fra forsikrings-
formidlingsforetak  registrert i en annen EØS-stat

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 17, 
men med enkelte språklige justeringer. Paragra-
fen regulerer adgangen for forsikringsformid-
lingsforetak registrert i en annen EØS-stat til å 
drive grensekryssende virksomhet her i riket i 
medhold av sin hjemstatstillatelse. Sammenlignet 
med gjeldende forsikringsformidlingslov § 8-2 har 
paragrafen mer omfattende regler om grensekrys-
sende virksomhet.

EØS-reglene bygger på et system der tilsyns-
myndigheten i hjemstaten må sende nærmere 
angitt informasjon til tilsynsmyndigheten i verts-
landet, før virksomheten kan starte opp, jf. for-
sikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 4. Dette er 
gjennomført ved opplysningskravene i første ledd. 
Bokstav a til c angir hvilke opplysninger som til-
synsmyndigheten i forsikringsformidlingsforeta-
kets hjemstat, skal gi til Finanstilsynet. Disse er i 
samsvar med artikkel 4 nr. 1.

I medhold av annet ledd kan det i forskrift gis 
regler som utfyller, avgrenser eller gjør unntak fra 
reglene i paragrafen her.

Til § 5-4 Virksomhet i forsikringsformidlingsforetak 
registrert i en annen EØS-stat

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 19. 
Paragrafen angir hvilke regler som kommer til 
anvendelse på virksomheten i Norge for for-
sikringsformidlingsforetak som er registrert i en 
annen EØS-stat. Det vises til någjeldende for-
sikringsformidlingslov § 8-2 første ledd annet punk-
tum. For øvrig gjelder annen norsk lovgivning i den 
utstrekning det følger av de relevante lovene.

I første ledd er det listet opp hvilke bestemmel-
ser i loven som kommer til anvendelse for filialer 
av forsikringsformidlingsforetak med hovedsete i 
annen EØS-stat som driver virksomhet her i riket i 
medhold av reglene om gjensidig anerkjennelse i 
§ 5-1. Angivelsen av hvilke bestemmelser som 
kommer til anvendelse bygger på Finanstilsynets 
forslag og gjeldende forsikringsformidlingslov, 
men med enkelte justeringer.



2020–2021 Prop. 233 LS 95
Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/

2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411
I tillegg til kapittel 1 om virkeområde mv. gjel-
der følgende bestemmelser for filialen:
– § 8-1 tredje ledd om produktstyring
– § 8-4 om særlige krav til forsikringsmeglings-

foretak
– § 8-8 om taushetsplikt
– § 9-1 om god forretningsskikk
– § 9-3 om styring og håndtering av interesse-

konflikter
– § 9-4 om lønnsordning og vederlag
– § 10-1 om tilsyn
– § 10-2 om pålegg om retting
– § 10-4 om straff

I annet ledd er tilsvarende bestemmelser listet opp 
for forsikringsformidlingsforetak med hovedsete i 
annen EØS-stat som driver grensekryssende virk-
somhet her i riket i medhold av reglene om gjensi-
dig anerkjennelse etter § 5-3.

I medhold av forskriftshjemmelen i tredje ledd 
kan det blant annet fastsettes utfyllende regler til 
paragrafen. Det kan også i forskrift eller i enkelt-
vedtak gjøres unntak dersom foretakets virksom-
het er regulert av tilsvarende bestemmelser fast-
satt av myndighetene i hjemstaten.

Til § 5-5 Forsikringsformidlingsforetak med hovedsete 
utenfor EØS

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 20, 
men med enkelte språklige justeringer. Paragra-
fen viderefører adgangen for forsikringsformid-
lingsforetak med hovedsete utenfor EØS til å 
drive virksomheten her i riket gjennom filialeta-
blering, se någjeldende forsikringsformidlingslov 
§ 8-3.

Etter første ledd krever filialetableringen tilla-
telse fra Finanstilsynet. Det er etter lovforslaget 
ikke åpnet for annen grenseoverskridende virk-
somhet enn filialetablering fra foretak med hoved-
sete utenfor EØS. Bestemmelsene i forsikringsfor-
midlingsloven med tilhørende forskrifter gjelder 
så langt de passer for filialen.

Av annet ledd fremgår det at tillatelse bare kan 
gis til å drive virksomhet som tilsvarer virksomhe-
ten foretaket har tillatelse til å drive i hjemstaten, 
og bare dersom foretaket er undergitt betryg-
gende tilsyn i hjemstaten. Før et utenlandsk for-
sikringsformidlingsforetak starter sin virksomhet, 
skal det også være etablert et tilfredsstillende 
samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene 
i foretakets hjemstat og Finanstilsynet.

Departementet kan i medhold av tredje ledd i 
forskrift gi regler som utfyller paragrafen her.

14.6 Kapittel 6. Kvalifikasjonskrav og 
vandelskrav (egnethetskrav)

Til § 6-1 Kvalifikasjonskrav for ledelsen i forsikrings-
meglingsforetak og forsikringsagentforetak

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 22 
med enkelte språklige endringer og andre juste-
ringer, og gjennomfører forsikringsdistribusjons-
direktivet artikkel 10 nr. 1 og nr. 2 for ledelsen i 
forsikringsmeglingsforetak og forsikringsagent-
foretak.

Første ledd oppstiller kvalifikasjonskrav for 
ledelsen i et forsikringsmeglingsforetak og for-
sikringsagentforetak, og innebærer i hovedsak en 
videreføring av gjeldende rett. Personkretsen er 
likevel utvidet sammenlignet med någjeldende 
forsikringsformidlingslov ved at styremedlem-
mer og varamedlemmer omfattes av egnet-
hetskrav. Dette forslaget er nærmere omtalt i 
avsnitt 6 i proposisjonen.

Kvalifikasjonskravet er utformet som et kvalita-
tivt krav om at ledelsen til enhver tid skal ha nød-
vendige kvalifikasjoner og nødvendig yrkeserfaring 
til å kunne utøve stillingen eller vervet. Ledelsen 
må blant annet ha kunnskap om rammelovgivnin-
gen, herunder kravene til risikostyring og intern-
kontroll. For styret vil kravet være oppfylt dersom 
styret som kollektiv har slik kompetanse. Kravet til 
daglig leder må også vurderes konkret, og avhen-
ger om foretaket har faktiske ledere i tillegg.

Annet ledd er ny sammenlignet med någjel-
dende forsikringsformidlingslov og har regler om 
etterutdanning. Bestemmelsen oppstiller et min-
stekrav om 15 timers årlig etterutdanning i tråd 
med direktivet artikkel 10 nr. 2. Etterutdanningen 
skal være relevant for den virksomhet som drives, 
og utdanningsopplegget må være godkjent av 
Finanstilsynet. Det påhviler foretakene å påse at 
etterutdanningen gjennomføres og dokumente-
res. Foretakene må ved tilsyn kunne dokumen-
tere at kravet til etterutdanning etterleves.

Tredje ledd gir departementet kompetanse til å 
fastsette utfyllende forskrifter til paragrafen. Min-
stekrav til form og innhold på etterutdanningen 
og krav til dokumentasjon kan fastsettes i med-
hold av denne forskriftshjemmelen. Departemen-
tet kan også gi forskrifter som gjør unntak fra eller 
avgrenser reglene i paragrafen i medhold av for-
skriftshjemmelen.

Til § 6-2 Kvalifikasjonskrav for forsikringsmegler

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 23 
med enkelte språklige endringer og andre juste-
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ringer, og gjennomfører forsikringsdistribusjons-
direktivet artikkel 10 nr. 1 og nr. 2 for ansatte i for-
sikringsmeglingsforetaket.

Første ledd oppstiller kvalifikasjonskrav for for-
sikringsmeglere. En forsikringsmegler er en 
ansatt som driver forsikringsformidling i foreta-
ket. Loven er ikke til hinder for at foretaket anset-
ter personer som ikke oppfyller disse kravene i 
assistentstillinger eller lignende inntil kvalifika-
sjonskravene er oppfylt.

En forsikringsmegler skal til enhver tid ha den 
kunnskapen og kompetansen som er nødvendig 
for forsikringsmeglingsforetakets virksomhet. 
Kravet til nødvendig kunnskap og kompetanse 
innebærer at det må foretas en konkret vurdering 
av kvalifikasjoner opp mot hvilke forsikringspro-
dukter som formidles, og meglerens arbeidsopp-
gaver. Minstekrav til kunnskap og kompetanse vil 
etter forslaget fremgå av forskrifter.

Annet ledd er ny sammenlignet med nåvæ-
rende forsikringsformidlingslov og har regler om 
etterutdanning. Bestemmelsen oppstiller et min-
stekrav om 15 timers årlig etterutdanning i tråd 
med direktivet artikkel 10 nr. 2. Etterutdanningen 
skal være relevant for den virksomhet som drives, 
og utdanningsopplegget må være godkjent av 
Finanstilsynet. Det påhviler foretakene å påse at 
etterutdanningen gjennomføres og dokumente-
res. Foretakene må ved tilsyn kunne dokumen-
tere at kravet til etterutdanning etterleves.

Tredje ledd gir departementet kompetanse til å 
fastsette utfyllende forskrifter til paragrafen. Min-
stekrav til form og innhold på etterutdanningen 
og krav til dokumentasjon kan fastsettes i med-
hold av denne forskriftshjemmelen. Departemen-
tet kan i medhold av forskriftshjemmelen også gi 
forskrifter som gjør unntak fra eller avgrenser 
reglene i paragrafen. 

Til § 6-3 Kvalifikasjonskrav for forsikringsagent

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 24 
med enkelte språklige endringer, og gjennomfø-
rer forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 10 
nr. 1 og nr. 2 for ansatte i forsikringsagentforetak.

Første ledd oppstiller kvalifikasjonskrav for for-
sikringsagenter. En forsikringsagent er en ansatt 
som driver forsikringsformidling i foretaket. 
Loven er ikke til hinder for at foretaket ansetter 
personer som ikke oppfyller disse kravene i assis-
tentstillinger eller lignende inntil kvalifikasjons-
kravene er oppfylt.

En forsikringsagent skal til enhver tid ha den 
kunnskapen og kompetansen som er nødvendig 
for forsikringsagentforetakets virksomhet. Kravet 

til nødvendig kunnskap og kompetanse innebærer 
at det må foretas en konkret vurdering av kvalifi-
kasjoner opp mot hvilke forsikringsprodukter 
som formidles, og forsikringsagentens arbeids-
oppgaver. Minstekrav til kunnskap og kompe-
tanse vil etter forslaget fremgå av forskrifter.

Annet ledd er ny sammenlignet med nåvæ-
rende forsikringsformidlingslov og har regler om 
etterutdanning. Bestemmelsen oppstiller et min-
stekrav om 15 timers årlig etterutdanning i tråd 
med direktivet artikkel 10 nr. 2. Etterutdanningen 
skal være relevant for den virksomhet som drives, 
og utdanningsopplegget må være godkjent av 
Finanstilsynet. Det påhviler foretakene å påse at 
etterutdanningen gjennomføres og dokumente-
res. Foretakene må ved tilsyn kunne dokumen-
tere at kravet til etterutdanning etterleves.

Tredje ledd gir departementet kompetanse til å 
fastsette utfyllende forskrifter til paragrafen. Min-
stekrav til form og innhold på etterutdanningen 
og krav til dokumentasjon kan fastsettes i med-
hold av denne forskriftshjemmelen. Departemen-
tet kan i medhold av forskriftshjemmelen også gi 
forskrifter som gjør unntak fra eller avgrenser 
reglene i paragrafen.

Til § 6-4 Kvalifikasjonskrav for aksessoriske forsikrings-
agentforetak

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 25 
med enkelte språklige endringer, og gjennomfø-
rer forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 10 
nr. 1 for aksessoriske forsikringsagentforetak.

Første ledd oppstiller kvalifikasjonskrav for 
ledelsen i aksessoriske forsikringsagentforetak. 
Bestemmelsen gjelder for daglig leder og andre 
personer i den faktiske ledelsen som er ansvarlig 
for forsikringsformidlingsvirksomheten.

Kvalifikasjonskravet er utformet som et kvali-
tativt krav om at ledelsen til enhver tid skal ha 
nødvendige kvalifikasjoner og nødvendig yrkeser-
faringen til å utøve stillingen eller vervet.

Annet ledd fastsetter at andre personer i foreta-
ket som er direkte beskjeftiget med forsikrings-
formidling til enhver tid skal ha den kunnskapen 
og kompetansen som er nødvendig for virksomhe-
ten som skal drives, herunder minst ha gjennom-
ført tilfredsstillende opplæring godkjent av det 
forsikringsforetaket foretaket formidler for-
sikringsavtaler for. Bestemmelsen viderefører 
gjeldende kvalifikasjonskrav i aksessoriske for-
sikringsagentforetaket.

Tredje ledd gir departementet kompetanse til å 
fastsette utfyllende forskrifter til paragrafen. 
Departementet kan i medhold av forskriftshjem-
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melen også gi forskrifter som gjør unntak fra eller 
avgrenser reglene i paragrafen.

Til § 6-5 Krav til hederlig vandel

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 26 
og gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirekti-
vet artikkel 10 nr. 3 for forsikringsformidlingsfore-
tak. Kravet til hederlig vandel er nærmere omtalt i 
proposisjonen avsnitt 6.5.5.

Første og annet ledd viderefører gjeldende krav 
til hederlig vandel og økonomisk vederheftighet, 
jf. någjeldende forsikringsformidlingslov §§ 3-3 og 
7-2 og forskrift om aksessorisk forsikringsagent-
virksomhet § 3.

Personer som er angitt i bestemmelsen skal 
ikke være dømt for straffbart forhold eller i stil-
ling eller ved utøvelsen av andre verv ha utvist 
adferd som gir grunn til å anta at vedkommende 
ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en 
forsvarlig måte. Disse skal heller ikke være under 
konkursbehandling, konkurskarantene eller 
gjeldsforhandling. Dette skal dokumenteres gjen-
nom foreleggelse av politiattest etter politiregis-
terloven § 40, og gjennom bekreftelse fra 
Brønnøysundregistrene om at personen ikke er 
under konkursbehandling, konkurskarantene 
eller gjeldsforhandling.

En endring sammenlignet med gjeldende rett 
er at alle som er omfattet av kravet til hederlig 
vandel må fremlegge ordinær politiattest etter 
politiregisterloven § 40. Etter någjeldende regler 
nevnt ovenfor, skal det i aksessoriske 
forsikringsagentforetak kun legges frem en 
begrenset politiattest.

I tredje ledd er det fastsatt en forskriftshjem-
mel som gir departementet kompetanse til å gjøre 
unntak fra, avgrense eller utfylle bestemmelsene 
om hederlig vandel.

14.7 Kapittel 7. Forsikringer

Til § 7-1 Forsikringsplikt

Paragrafen regulerer forsikringsformidlingsfore-
takets forsikringsplikt og svarer i hovedsak til 
Finanstilsynets utkast § 27, men med enkelte jus-
teringer i oppbygningen av paragrafen. Det er et 
vilkår for å kunne drive forsikringsformidling at 
kravene til forsikring er oppfylt, jf. § 3-4 første ledd 
bokstav d.

Etter første ledd har forsikringsformidlings-
foretak plikt til å tegne forsikringer i samsvar med 
bestemmelsene i kapittel 7. Forsikringene må teg-
nes i et forsikringsforetak i en EØS-stat. Dette er 

en videreføring av någjeldende forsikringsformid-
lingslov § 4-1.

Forsikringsplikten gjelder likevel ikke for-
sikringsagentforetak dersom forsikringsforetaket 
i avtalen med forsikringsagentforetaket har påtatt 
seg fullt ansvar for forsikringsagentforetakets 
erstatningsansvar, jf. annet ledd. Dette er i sam-
svar med någjeldende forsikringsformidlingslov 
§ 7-5 første ledd.

Tredje ledd gir departementet hjemmel til å 
fastsette utfyllende regler i forskrift.

Til § 7-2 Hva forsikringene skal dekke

Paragrafen regulerer hva forsikringene skal 
dekke, og svarer til Finanstilsynets utkast § 28.

Første ledd fastslår at et forsikringsformidlings-
foretak skal ha en ansvarsforsikring som dekker 
erstatningsansvar foretaket pådrar seg under utø-
velsen av forsikringsformidlingsvirksomhet. For-
sikringen skal dekke både simpel og grov uakt-
somhet, men ikke forsett. Foretak som håndterer 
klientmidler, skal i tillegg tegne forsikring som 
dekker underslag av klientmidler, jf. annet ledd. 
Bestemmelsen viderefører någjeldende for-
sikringsformidlingslov § 4-2.

Departementet viser til at artikkel 10 nr. 7 i for-
sikringsdistribusjonsdirektivet legger opp til at 
forsikringssummen skal revideres hvert femte år. 
Departementet foreslår derfor at beløpskravene 
fastsettes i forskrift, jf. tredje ledd. Bestemmelsen 
gir hjemmel til å differensiere beløpene for små 
og store foretak.

Til § 7-3 Forsikringsdekningen

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 29.
Første ledd fastsetter at det er forsikringsfore-

taket som forsikringsformidlingsforetaket er forsi-
kret i på tidspunktet da skadelidte fremsetter krav 
om erstatning som er ansvarlig overfor skadelidte. 
Ansvaret etter loven inntrer uavhengig av når den 
erstatningsbetingende handlingen fant sted. Tids-
punktet for når kravet fremsettes, vil være avgjø-
rende for hvilket forsikringsforetak som er 
ansvarlig overfor skadelidte. Annet ledd gir regler 
om når et erstatningskrav anses for fremsatt. 
Bestemmelsen viderefører § 4-3 i någjeldende for-
sikringsformidlingslov.

Tredje ledd klargjør hvilke rettigheter skade-
lidte har ved bortfall av en forsikring. Bestemmel-
sen fastslår at oppsigelse av forsikringene eller 
bortfall av forsikringene på annen måte, ikke gis 
virkning overfor skadelidte før en måned etter at 
Finanstilsynet har mottatt melding om bortfallet. 
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Dersom det er stilt ny forsikring før utløpet av 
denne perioden, gis bortfallet av forsikringen virk-
ning fra det tidspunktet ny forsikring er stilt. 
Bestemmelsen samsvarer med någjeldende for-
sikringsformidlingslov § 4-5 tredje ledd.

Dersom forsikringsformidlingsvirksomheten 
opphører, er det viktig at kundene er sikret i noe 
tid etterpå mot tap som er oppstått ved foretakets 
utøvelse av forsikringsformidlingsvirksomheten. 
Fjerde ledd fastsetter at forsikringen skal dekke 
krav som fremsettes mot forsikringsformidlings-
foretaket i inntil fem år etter at virksomheten opp-
hører. Bestemmelsen viderefører någjeldende for-
sikringsformidlingslov § 4-5 fjerde ledd.

Departementet kan i forskrift gi utfyllende 
regler til paragrafen, jf. femte ledd.

Til § 7-4 Skadelidtes krav

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 30.
Første ledd gir skadelidte rett til å kreve dek-

ning direkte fra forsikringsforetak uten først å ha 
rettet krav mot forsikringsformidlingsforetaket. I 
dette ligger det at skadelidte kan holde seg til for-
sikringsforetaket med sitt krav om erstatning, 
uten å måtte gå veien om forsikringsformidlings-
foretaket. Det er ingen betingelse at skadelidte på 
forhånd har varslet forsikringsformidlingsfore-
taket eller på annen måte trukket foretaket inn. 
Bestemmelsen medfører en rett for skadelidte, 
ikke en plikt. Bestemmelsen er ikke til hinder for 
at skadelidte holder seg til forsikringsformidlings-
foretaket med sitt krav. Bestemmelsen viderefører 
någjeldende forsikringsformidlingslov § 4-5 første 
ledd.

Annet ledd fastsetter at forsikringsforetaket 
ikke kan gjøre gjeldende andre innsigelser over-
for skadelidte enn de innsigelser forsikringsfor-
midlingsforetaket selv har overfor skadelidte. Det 
innebærer at forsikringsforetaket fullt ut kan gjøre 
gjeldende de erstatningsrettslige innsigelser som 
forsikringsformidlingsforetaket kan gjøre gjel-
dende mot kravet fra skadelidte. Forsikringsfore-
takets kan imidlertid ikke gjøre gjeldende noen 
forsikringsrettslige innsigelser fra forsikringsfor-
holdet med forsikringsformidlingsforetaket. For-
sikringsforetaket vil likevel bare svare for ansva-
ret dersom det omfattes av forsikringens dek-
ningsfelt og faller innenfor forsikringssummen. 
Dekningsfelt og forsikringssum må imidlertid 
være fastsatt slik at det erstatningsansvar for-
sikringsformidlingsforetaket er forpliktet til å 
holde ansvarsforsikret etter denne loven, er dek-
ket. Bestemmelsen viderefører någjeldende for-
sikringsformidlingslov § 4-5 annet ledd.

I tredje ledd er departementet gitt hjemmel til å 
gi utfyllende regler i forskrift.

14.8 Kapittel 8. Krav til virksomheten i 
forsikringsformidlingsforetak

Til § 8-1 Forsvarlig virksomhet

Paragrafen setter overordnede krav til forsikrings-
formidlingsforetakets organisering og utforming 
av styrings- og kontrollordninger. Paragrafen byg-
ger på Finanstilsynets utkast § 31 og er nærmere 
omtalt i avsnitt 7.2.

Krav til forsvarlig virksomhetsstyring er ikke 
en del av gjennomføringen av forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet, og gjeldende forsikringsformid-
lingslov har ikke tilsvarende regler om forsvarlig 
virksomhet. Paragrafen innebærer imidlertid at 
krav som følger av forskrift om risikostyring og 
internkontroll, lovfestes.

Første ledd fastsetter at forsikringsformidlings-
foretaket skal organiseres og drives på en forsvar-
lig måte. Foretaket skal ha en klar organisasjons-
struktur og ansvarsfordeling samt hensiktsmes-
sige retningslinjer og rutiner for risikostyring og 
internkontroll.

Det følger av annet ledd at foretaket skal ha til-
strekkelige og betryggende retningslinjer og ruti-
ner for å sikre etterlevelse av foretakets plikter 
etter lov og forskrift. Foretaket skal også doku-
mentere at foretakets plikter etter loven her med 
forskrifter etterleves.

Tredje ledd fastslår at reglene i finansfore-
taksloven § 16-13 om produktstyring gjelder tilsva-
rende for forsikringsformidlingsforetak som pro-
duserer forsikringer. Dersom et forsikringsfor-
midlingsforetak tilbyr eller anbefaler forsikrings-
produkter som foretaket ikke har produsert, skal 
foretaket ha egnede rutiner og systemer for å inn-
hente relevante opplysninger om forsikringspro-
duktet og produktets godkjenningsprosess og for 
å forstå egenskapene ved det enkelte forsikrings-
produkt og den identifiserte målgruppen for pro-
duktet. Se nærmere omtale av reglene om pro-
duktstyring i avsnitt 7.4 i proposisjonen, samt spe-
sialmerknaden til finansforetaksloven § 16-13. Det 
vises også til forsikringsdistribusjonsdirektivet 
artikkel 25, som er utfylt av kommisjonsforord-
ning (EU) 2017/2358. Sistnevnte vil bli gjennom-
ført i forskrift.

Kommisjonsforordningen (EU) 2017/2358 
artikkel 3 nr. 1 fastsetter at en forsikringsformid-
ler skal anses for å produsere et forsikrings-
produkt når foretaket har en beslutningstakende 
rolle i forbindelse med utformingen og utviklin-
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gen av produktet. Med beslutningstakende rolle 
menes her blant annet når forsikringsformidleren 
på egen hånd bestemmer de vesentligste egenska-
per og de viktigste elementene ved et forsikrings-
produkt, herunder forsikringsdekning, pris, mål-
gruppe mv., se artikkel 3 nr. 2.

Det følger av fjerde ledd at departementet i for-
skrift kan gi utfyllende regler til paragrafen. Det 
kan eksempelvis være behov for å gi mer detal-
jerte regler om, eller regulere enkeltheter i, kra-
vet til forsvarlig virksomhet i forskrift.

Til § 8-2 Krav til økonomi

Paragrafen inneholder krav til forsikringsformid-
lingsforetakets økonomi. Paragrafen er ikke en 
del av gjennomføringen av forsikringsdistribu-
sjonsdirektivet, men svarer til Finanstilsynets lov-
utkast § 32.

Krav til forsikringsformidlingsforetakets øko-
nomi skal bidra til å styrke den finansielle stillin-
gen til foretakene, øke tilliten og ivareta tilsyns-
hensyn. Bestemmelsen er utformet etter mønster 
av eiendomsmeglingsloven § 2-6 første ledd nr. 1 
til 3. Det vises til nærmere omtale i avsnitt 7.5 i 
proposisjonen.

Første ledd bokstav a har regler om likviditet, 
mens bokstav b fastslår at forsikringsformidlings-
foretaket skal ha en egenkapital som er forsvarlig 
ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i 
foretaket. Et lignende krav følger av aksjelovgiv-
ningen, men vil etter lovforslaget gjelde for alle 
selskapsformer som forsikringsformidlingsvirk-
somheten kan organiseres i. Bokstav c krever at 
foretaket har en positiv egenkapital.

Annet ledd unntar enkeltpersonforetak fra kra-
vene i bokstav b og c. Departementet viser til at 
kravet om å ha en forsvarlig egenkapital og kravet 
om å ha eiendeler som har en verdi som oversti-
ger foretakets samlede forpliktelser, ikke passer 
like godt for virksomheter som er organisert som 
enkeltpersonforetak.

Departementet kan i medhold av tredje ledd gi 
forskrifter som utfyller, avgrenser eller gjør unn-
tak fra reglene i paragrafen her.

Til § 8-3 Klientkonto

Paragrafen gir regler om klientkonto og bygger 
på Finanstilsynets utkast § 33. Paragrafen gjen-
nomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet artik-
kel 10 nr. 6.

Første ledd fastsetter at klientmidler straks skal 
plasseres på klientkonto adskilt fra forsikringsfor-
midlingsforetakets egne midler. Dette er en vide-

reføring av någjeldende forsikringsformidlingslov 
§ 5-1.

Annet ledd gir departementet hjemmel til å gi 
utfyllende regler om klientkonto i forskrift. Depar-
tementet viser til at det i forskrift kan fastsettes 
regler om blant annet kontoavtalen, klientmidler 
og regler som gir Finanstilsynet anledning til å 
fatte vedtak om å sperre klientkontoen og over-
føre disposisjonsretten til personer som Finanstil-
synet utpeker.

Til § 8-4 Særlige krav til forsikringsmeglingsforetak

Paragrafen svarer i hovedsak til Finanstilsynets 
utkast § 37, men med enkelte endringer i oppbyg-
ningen. Paragrafen viderefører i hovedsak gjel-
dende rett, jf. nedenfor.

Forsikringsmeglingsforetaket er forsikringsta-
kers representant, og skal ivareta kundens 
interesser overfor forsikringsforetaket. Paragra-
fen inneholder særskilte krav til forsikringsmeg-
lingsforetaket uavhengighet og opptreden.

Første ledd viderefører § 5-2 første ledd annet 
punktum og tredje ledd i någjeldende forsikrings-
formidlingslov. Bestemmelsen fastslår at for-
sikringsmeglingsforetak gjennom avtaler med for-
sikringsforetak eller på annen måte, ikke kan inn-
rette seg slik at det kan påvirke forsikringsmeg-
lingsforetakets uavhengighet. Forsikringsmeg-
lingsforetaket må heller ikke opptre på en måte 
som er egnet til å skape tvil om dets stilling som 
uavhengig mellomledd.

Annet ledd svarer til § 5-2 annet ledd i gjel-
dende forsikringsformidlingslov. Det fremgår av 
bestemmelsen at forsikringsmeglingsforetak skal 
utvise tilbørlig aktsomhet ved valg av forsikrings-
giver og fraråde oppdragsgiveren å bruke forsi-
kringsgivere hvis evne til å oppfylle pliktene 
under forsikringer kan trekkes i tvil eller er 
ukjent.

Tredje ledd viderefører § 5-2 a annet ledd i gjel-
dende forsikringsformidlingslov. Bestemmelsen 
oppstiller et forbud mot at forsikringsmeglings-
foretak mottar provisjon og/eller annen godtgjø-
relse for forsikringsformidlingen fra den forsi-
kringsgiver som har overtatt den forsikringsavta-
len et formidlingsoppdrag gjelder. Uttrykket «for-
sikringsgiver», som ble benyttet for å få frem at 
forbudet gjelder provisjon og annet vederlag fra 
både forsikringsforetak, banker, forvaltningssel-
skaper for verdipapirfond, pensjonsforetak og 
eventuelle andre foretak som kan direkte eller 
indirekte gi eller formidle forsikring, jf. omtale i 
spesialmerknaden til § 5-2 a i Ot.prp. nr. 24 (2007–
2008), videreføres. Forbudet gjelder for vederlag 
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«for forsikringsformidlingen», det vil si for opp-
drag som har relasjon til et konkret kundeforhold, 
og stenger ikke for at forsikringsmeglingsforetak 
kan utføre oppgaver for et forsikringsforetak, 
eksempelvis foredragsvirksomhet.

Fjerde ledd svarer til § 5-2 a tredje ledd i gjel-
dende forsikringsformidlingslov, og innebærer en 
videreføring av unntak fra provisjonsforbudet fast-
satt i tredje ledd. Det vises til omtale i Ot.prp. 
nr. 24 (2007–2008) kapittel 2.6.

Departementet kan i medhold av femte ledd i 
forskrift gjøre unntak fra, avgrense eller utfylle 
bestemmelsene i paragrafen.

Til § 8-5 Underagenter

Paragrafen er ny sammenlignet med gjeldende 
forsikringsformidlingslov, og bygger på Finanstil-
synets utkast § 34. Departementet viser til nær-
mere omtale i avsnitt 7.6.

Et underagentforetak er et foretak som ikke 
har avtale direkte med forsikringsforetaket, men 
som har formidlingsavtale med et annet agent-
foretak (hovedagenten). Bestemmelsen presise-
rer at et forsikringsagentforetak (hovedagenten) 
bare kan gi fullmakt til å opptre på vegne av for-
sikringsforetaket videre til annet agentforetak 
(underagenten) som oppfyller kravene i kapittel 3 
i lovforslaget. Det innebærer at fullmakten bare 
kan gis til registrerte forsikringsagentforetak og 
aksessoriske forsikringsagentforetak, og til akses-
soriske forsikringsagenter som oppfyller unntaks-
bestemmelsen i lovforslaget § 2-4 annet ledd.

Det vises til forsikringsdistribusjonsdirektivet 
artikkel 16 som fastsetter at et forsikringsformid-
lingsforetak bare kan benytte seg av tjenester fra 
registrerte forsikringsformidlingsforetak eller 
aksessoriske forsikringsagentforetak som er unn-
tatt fra registrering.

Departementet kan i medhold av forskrifts-
hjemmelen i annet ledd gi utfyllende regler om for-
sikringsagentforetakets bruk av underagenter.

Til § 8-6 Forsikringsforetak som kan overta forsikrings-
risikoen

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 38, 
og viderefører deler av någjeldende forsikrings-
formidlingslov § 5-3 og § 7-7.

Første ledd retter seg mot alle forsikringsfor-
midlingsforetak. Bestemmelsen fastslår utgangs-
punktet om at forsikringer bare kan plasseres i 
forsikringsforetak med hovedsete i EØS-stat og i 
norsk filial av utenlandsk forsikringsforetak med 

tillatelse etter finansforetaksloven § 5-6, sml. 
någjeldende forsikringsformidlingslov § 5-3 første 
ledd og § 7-7. Bestemmelsen må ses i sammen-
heng med konsesjonsreglene for å kunne drive 
forsikringsvirksomhet etter finansforetaksloven.

Lovpliktige skadeforsikringer kan bare plasse-
res i forsikringsforetak som oppfyller de krav som 
gjelder etter den særlige reguleringen av slike for-
sikringer.

Annet ledd åpner for at et forsikringsmeglings-
foretak likevel kan megle skadeforsikring i 
næringsvirksomhet til et forsikringsforetak med 
hovedsete i stat utenfor EØS dersom forsikringen 
ikke gjelder lovpliktig yrkesskadeforsikring, lov-
pliktig ansvarsforsikring for motorkjøretøy eller 
lovpliktig ansvarsforsikring som gjelder erstat-
ningsansvar for skade voldt ved atomskade eller 
av legemidler. Hva som er å anse som skadeforsik-
ring i næringsvirksomhet følger av tredje ledd.

Dersom et forsikringsforetak med hovedsete 
utenfor EØS ikke har adgang til å drive for-
sikringsvirksomhet i Norge etter finansforetaks-
loven, vil forsikringsformidlingsloven som hoved-
regel ikke åpne for at et forsikringsagentforetak 
kan formidle forsikringer på vegne av forsikrings-
foretaket. 

Departementet kan i medhold av fjerde ledd gi 
forskrifter som gjør unntak fra, avgrenser eller 
utfyller bestemmelsene i paragrafen her, for 
eksempel fastsette nærmere regler eller gjøre 
unntak for angitte forsikringsavtaler eller for-
sikringsrisikoer og sette vilkår for slike unntak. 
Forskriftskompetansen er ikke begrenset til å 
gjelde forsikringer som megles av et forsikrings-
meglingsforetak, men kan også benyttes for for-
sikringsagentvirksomhet. Det vises til nærmere 
omtale i avsnitt 9.6 i proposisjonen.

Til § 8-7 Opplysningsplikt overfor Norsk Natur-
skadepool

Paragrafen viderefører § 5-6 i gjeldende for-
sikringsformidlingslov og svarer til Finanstil-
synets utkast § 39.

Til § 8-8 Taushetsplikt

Paragrafen er ny sammenlignet med gjeldende 
rett, og svarer til Finanstilsynets utkast § 40. For-
sikringsdistribusjonsdirektivet har ikke regler om 
taushetsplikt for forsikringsformidlingsforetak.

Første ledd presiserer at taushetsplikten inne-
bærer at forsikringsformidlingsforetaket, her-
under dets ansatte og tillitsvalgte, har en plikt til å 
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hindre at «uvedkommende» får adgang eller 
kjennskap til opplysninger. Hvem som ikke er 
«uvedkommende» må avgjøres konkret. Vur-
deringstemaet er om mottaker har et saklig og 
begrunnet behov for opplysningene. Videre er det 
presisert at taushetsplikten gjelder «personlige» 
og «forretningsmessige» forhold. Det er samme 
rekkevidde av taushetsplikten som i finansfore-
taksloven § 16-2.

Taushetsplikten gjelder med mindre noe annet 
er bestemt i lov eller i forskrift. Taushetsplikten er 
heller ikke til hinder for at opplysninger utleveres 
etter samtykke fra dem som har krav på taushet.

Departementet kan etter annet ledd i forskrif-
ter gi utfyllende regler om taushetsplikt og om 
utlevering av opplysninger.

14.9 Kapittel 9. God forretningsskikk, 
styring og håndtering av 
interessekonflikter mv.

Til § 9-1 God forretningsskikk

Paragrafen er ny sammenlignet med gjeldende 
rett.

I første ledd oppstilles et overordnet krav til 
god forretningsskikk, som bygger på Finanstilsy-
nets utkast § 35 første ledd. Kravet gjelder for alle 
forsikringsformidlingsforetak og tar opp i seg kra-
vet til god meglerskikk etter någjeldende for-
sikringsformidlingslov § 5-2. Det vises til nær-
mere omtale i avsnitt 8.1.5.1 i proposisjonen.

I medhold av annet ledd kan departementet i 
forskrift gi utfyllende regler om god forretnings-
skikk.

Til § 9-2 Kundebehandling, systemer og rutiner mv. 

Paragrafen gir regler om forsikringsformidlings-
foretakets kundebehandling, og er blant annet 
omtalt i avsnitt 8.1.5.2.

Første ledd er ny sammenlignet med Finanstil-
synets høringsnotat og gjeldende forsikringsfor-
midlingslov, men bygger på finansforetaksloven 
§ 16-1 annet ledd. Bestemmelsen fastsetter at for-
sikringsformidlingsforetak skal ha systemer og 
rutiner for å sikre etterlevelse av regler om opp-
lysningsplikt og om utforming av kundeavtaler 
gitt i eller i medhold av forsikringsavtaleloven.

Annet ledd bygger på Finanstilsynets utkast 
§ 31 første ledd tredje punktum, og gjennomfører 
forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 14. 

Bestemmelsen oppstiller krav til forsikringsfor-
midlingsforetakets interne klagebehandling. 
Bestemmelsen er nærmere omtalt i avsnitt 8.3.

Forsikringsformidlingsforetakenes organise-
ring av sin kundebehandling er en viktig side av 
foretakenes virksomhet. Departementet kan i 
medhold av tredje ledd fastsette utfyllende regler i 
forskrift om hvordan forsikringsformidlingsfore-
takene skal innrette og organisere sin kunde-
behandling, herunder stille krav til kundebehand-
ling, dokumentasjon, regler om informasjon og 
rådgivning mv.

Til § 9-3 Styring og håndtering av interessekonflikter

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 35 
annet ledd, jf. artikkel 27 og artikkel 28 i for-
sikringsdistribusjonsdirektivet. Reglene gjelder 
imidlertid ikke bare for forsikringsbaserte inves-
teringsprodukter slik direktivet krever, men ved 
distribusjon av alle typer forsikringsprodukter. 
Det vises til nærmere omtale i avsnitt 8.1.5.4 i pro-
posisjonen.

I første ledd oppstilles det krav til forsikrings-
formidlingsforetakets organisering av virksom-
heten, jf. artikkel 27 i direktivet.

Etter annet ledd plikter foretaket å treffe alle 
egnede tiltak for å identifisere og for å hindre eller 
håndtere interessekonflikter mellom foretaket og 
kundene og kundene imellom. Det vises til artik-
kel 28 nr. 1 i direktivet.

Dersom tiltakene ikke med rimelig sikkerhet 
forhindrer risiko for at kundens interesser blir 
skadelidende, skal foretaket i god tid før for-
sikringsavtalen inngås tydelig opplyse kunden om 
mulige interessekonflikter og om tiltakene som er 
truffet for å redusere denne risikoen, jf. tredje 
ledd. Det vises til artikkel 28 nr. 2 i direktivet.

Fjerde ledd inneholder nærmere krav til opp-
lysningsplikten i tråd med artikkel 28 nr. 3 i direk-
tivet, mens femte ledd fastsetter at foretaket på 
forespørsel fra Finanstilsynet må kunne frem-
legge dokumentasjon på hvilke mulige interesse-
konflikter som er identifisert og hvilke tiltak fore-
taket har gjennomført.

Sjette ledd gir blant annet departementet hjem-
mel til å gi utfyllende regler i forskrift. Departe-
mentet viser til at artikkel 27 og 28 i forsikrings-
distribusjonsdirektivet er nærmere utfylt av kom-
misjonsforordning (EU) 2017/2359, og at nivå 2-
reglene kan gjennomføres i medhold av denne 
bestemmelsen.
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Til § 9-4 Lønnsordning og vederlag

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 36, 
og gjennomfører artikkel 17 nr. 3 og artikkel 29 
nr. 2 i forsikringsdistribusjonsdirektivet. Det vises 
til nærmere omtale i avsnitt 8.1.5.5 i proposisjo-
nen.

Det fremgår av første ledd at forsikringsformid-
lingsforetak ikke må avlønne ansatte eller evalu-
ere ansattes prestasjoner på en slik måte at evnen 
til å påse at kundens interesser ivaretas på best 
måte, svekkes. Foretaket skal herunder ikke 
benytte avlønningsordninger, salgsmål eller andre 
insentiver som kan påvirke ansatte til å anbefale et 
bestemt forsikringsprodukt fremfor et annet for-
sikringsprodukt som er bedre egnet for kunden. 
«Avlønning» skal forstås i samsvar med artikkel 2 
nr. 1 punkt 9 i direktivet.

Annet ledd inneholder regler om vederlag fra 
eller til andre enn kunden, som bygger på artikkel 
29 nr. 2 i direktivet. Reglene er imidlertid utformet 
slik at de gjelder for distribusjon av alle typer for-
sikringsprodukter, og ikke bare forsikringsba-
serte investeringsprodukter slik direktivet krever.

Et forsikringsformidlingsforetak kan bare 
motta vederlag fra eller yte vederlag til andre enn 
kunden dersom vederlaget ikke har en negativ 
innvirkning på kvaliteten på tjenesten til kunden 
og det ikke svekker foretakets evne til å opptre 
ærlig, redelig og profesjonelt i samsvar med kun-
dens beste interesser. Dersom disse to vilkårene 
ikke er oppfylt, kan foretaket ikke motta vederlag 
fra eller yte vederlag til andre enn kunden. Dette 
er i tråd med artikkel 29 nr. 2 bokstav a og b.

«Vederlag» skal forstås i samsvar med artikkel 
29 nr. 2, det vil si både penge- og naturalytelser, jf. 
også kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 
artikkel 2 som definerer «inducements». Artikkel 
8 i samme forordning inneholder nærmere regler 
om hvordan foretakene skal vurdere om vederla-
get ikke har en negativ innvirkning på kvaliteten 
på tjenesten til kunden. Det vises her til omtale i 
avsnitt 8.1.5.6.

Nivå 2-regler til bestemmelsen kan gjennomfø-
res i medhold av forskriftshjemmelen gitt i tredje 
ledd. Departementet kan i forskrift også forby 
eller stille ytterligere krav til mottak av vederlag 
fra eller yting av vederlag til andre enn kunden i 
forbindelse med tegning, endring eller fornyelse 
av en forsikringsavtale, herunder i forbindelse 
med rådgivning om sammensetningen av en 
investeringsportefølje. Forskriftshjemmelen kan 
benyttes i særlige tilfeller for å kunne forby kon-
krete provisjoner eller situasjoner.

Til § 9-5 Behandling av tvister i klageorgan

Paragrafen svarer i hovedsak til Finanstilsynets 
utkast § 43. Paragrafen gir hjemmel til å fastsette 
regler om utenrettslig tvisteløsningsordning (kla-
georgan) i forskrift, og bygger på någjeldende for-
sikringsformidlingslov § 9-1. Det vises til for-
sikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 15.

Første ledd fastslår at forsikringsformidlings-
foretak skal være tilsluttet en utenrettslig tviste-
løsningsordning som fastsatt i forskrift av departe-
mentet. Det kan herunder fastsettes at for-
sikringsformidlingsforetaket skal være tilsluttet et 
godkjent klageorgan.

Annet ledd bygger på någjeldende forsikrings-
formidlingslov § 9-1 første ledd tredje og fjerde 
punktum. Her fremgår det at så lenge en sak er til 
behandling i klageorganet, kan en part ikke 
bringe saken inn for de alminnelige domstolene. 
En sak anses for å være til behandling fra det tids-
punktet klageorganet mottok klagen. En sak som 
har vært behandlet i klageorganet, kan bringes 
inn for tingretten uten forutgående behandling i 
forliksrådet.

Departementet kan i medhold av tredje ledd
fastsette forskrifter til paragrafen. Det kan her-
under fastsettes utfyllende regler om organise-
ring, sammensetning og finansiering av klage-
organet.

14.10 Kapittel 10. Tilsyn, tilbakekall, 
sanksjoner, straff mv.

Til § 10-1 Tilsyn

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 44 
med enkelte språklige endringer og andre juste-
ringer. Bestemmelsen viderefører § 9-2 i gjel-
dende forsikringsformidlingslov, og fastslår at 
Finanstilsynet fører tilsyn med overholdelse av 
bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne 
loven. Tilsynet føres i samsvar med bestemmel-
sene i loven her og finanstilsynsloven.

Til § 10-2 Pålegg om retting

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 45, 
og er ny sammenlignet med gjeldende lov. 
Bestemmelsen er utarbeidet etter mønster av 
finansforetaksloven § 22-2 første ledd.

Etter første ledd kan Finanstilsynet gi pålegg 
om at forhold i strid med loven eller bestemmel-
ser gitt i medhold av loven skal opphøre. Finanstil-
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synet kan sette en frist for at forholdene bringes i 
samsvar med pålegget, jf. annet punktum.

Etter annet ledd kan Finanstilsynet gi pålegg 
om retting til norske forsikringsformidlingsfore-
tak som har overtrådt regler i annen EØS-stat.

Til § 10-3 Tilbakekall av tillatelse og sletting av 
registrering

Paragrafen svarer til Finanstilsynets utkast § 46, 
og gir Finanstilsynet adgang til å kalle tilbake tilla-
telsen til forsikringsformidlingsforetak og slette 
forsikringsformidlingsforetak fra Finanstilsynets 
register. Reglene om tilbakekall av tillatelse og 
sletting fra registrering er forvaltningsmessige til-
tak, og ikke administrative sanksjoner

I første ledd bokstav a til e gis ulike grunnlag 
for vedtak om tilbakekall av tillatelse og sletting av 
foretaket fra Finanstilsynets register.

I henhold til bokstav a kan Finanstilsynet tilba-
kekalle en tillatelse og slette et forsikringsformid-
lingsforetak fra Finanstilsynets register, dersom 
foretaket ikke gjør bruk av tillatelsen eller regis-
treringen innen tolv måneder, gir uttrykkelig 
avkall på tillatelsen eller registreringen eller har 
opphørt å drive virksomhet i mer enn seks måne-
der. Tilsvarende gjelder dersom foretaket ikke 
lenger oppfyller vilkårene for tillatelse eller regis-
trering i lovforslaget § 3-4, eller dersom foretaket 
har fått tillatelsen eller blitt registrert ved hjelp av 
uriktige opplysninger eller andre uregelmessighe-
ter, jf. bokstav b og c. Videre kan Finanstilsynet til-
bakekalle en tillatelse og slette et forsikringsfor-
midlingsforetak fra Finanstilsynets register, der-
som foretaket grovt eller gjentatte ganger har 
overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av 
lov som gjelder for forsikringsformidlingsvirk-
somheten, eller ikke etterkommer pålegg gitt av 
Finanstilsynet eller annen tilsynsmyndighet, jf. 
bokstav d og e.

Etter annet ledd kan departementet i forskrift 
gi regler som utfyller paragrafen her.

Til § 10-4 Straff

Paragrafen bygger på Finanstilsynets utkast § 47, 
men med enkelte endringer. Paragrafen inne-
holder regler om straff for overtredelse av angitte 
regler i forsikringsformidlingsloven samt forskrif-
ter som utfyller reglene når det i forskriften er 
fastsatt at overtredelse er straffbart. Strafferam-

men er bøter eller fengsel inntil 1 år. Det vises til 
nærmere omtale i avsnitt 10.6 og någjeldende for-
sikringsformidlingslov § 9-5.

Første ledd retter seg mot den som forsettlig 
eller uaktsomt overtrer angitte bestemmelser som 
gjelder adgangen til å drive forsikringsformid-
lingsvirksomhet og krav til foretakets organise-
ring og virksomhet. På linje med någjeldende for-
sikringsformidlingslov må brudd på god forret-
ningsskikk være grove eller gjentatte, jf. annet 
ledd.

Til § 10-5 Finanstilsynets taushetsplikt mv.

Paragrafen er ny sammenlignet med gjeldende 
forsikringsformidlingslov.

Første ledd svarer til Finanstilsynets utkast 
§ 48. Det vises til nærmere omtale i avsnitt 11.5 og 
forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 35 nr. 2 
bokstav c.

Bestemmelsen gir regler om taushetsplikt for 
enhver som utfører arbeid eller tjeneste for 
Finanstilsynet eller departementet når det gjelder 
hvem som har varslet om overtredelse av lovgiv-
ningen om forsikringsformidling. Taushetsplikten 
gjelder også identiteten til den fysiske personen 
opplysningene gjelder.

Annet ledd gjennomfører direktivet artikkel 32 
nr. 1. Det vises til nærmere omtale i avsnitt 10.6. 
Første punktum oppstiller taushetsplikt for enhver 
som utfører arbeid eller tjeneste for Finanstilsynet 
eller departementet om opplysninger som 
omhandler tiltak og sanksjoner som knytter seg til 
overtredelse av bestemmelser i forsikringsformid-
lingsloven med forskrifter, dersom offentliggjø-
ring kan skape alvorlig uro på finansmarkedene 
eller påføre de berørte parter uforholdsmessig 
stor skade. Henvisningen til «uvedkommende» 
tydeliggjør at bestemmelsen ikke er til hinder for 
å for eksempel utveksle opplysninger med tilsyns-
myndigheter i andre land eller de europeiske 
finanstilsynsmyndighetene. Hvis vilkårene om 
alvorlig uro på finansmarkedene eller uforholds-
messig stor skade for de berørte partene faller 
bort, gjelder ikke taushetsplikten etter bestem-
melsen lenger. I annet punktum er det fastsatt at 
reglene i forvaltningsloven § 13 og §§ 13 b til 13 e 
ikke gjelder for opplysninger som nevnt i første 
punktum.

I medhold av tredje ledd kan departementet i 
forskrift gi regler som utfyller paragrafen her.
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14.11 Kapittel 11. Ikrafttredelsesregler 
og overgangsregler. Endringer i 
andre lover 

Til § 11-1 Ikrafttredelse

Paragrafen slår fast at loven gjelder fra den tid 
Kongen bestemmer. Bestemmelser i loven kan 
settes i kraft til ulik tid.

Til § 11-2 Overgangsregler

Paragrafen gir overgangsregler til den nye loven.
I første ledd slås det fast at forsikringsformid-

lingsforetak som driver virksomhet som omfattes 
av denne loven 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.

Det følger av annet ledd at forsikringsforetak 
som fører eget agentregister må avvikle dette 
innen 6 måneder fra lovens ikrafttredelse.

Departementet kan gi overgangsregler, jf. 
tredje ledd. I overgangsreglene kan det gjøres unn-
tak fra reglene i denne paragrafen.

Til § 11-3 Endringer i andre lover

Vedtakelse av ny forsikringsformidlingslov vil 
innebære et behov for å gjøre endringer i annen 
lovgivning.

I nr. 1 slås det fast at § 7-4 i forsikringsvirksom-
hetsloven oppheves. Forsikringsforetakets for-
sikringsformidling er foreslått regulert i finans-
foretaksloven.

I nr. 2 foreslås det å oppheve gjeldende for-
sikringsformidlingslov siden denne loven erstat-
tes av ny forsikringsformidlingslov.

I nr. 3 foreslås det endringer i finansforetaks-
loven, blant annet en ny del i kapittel 16 som inne-
holder regler om forsikringsdistribusjon. 

Til finansforetaksloven § 5-5 tredje ledd

Tredje ledd utvides slik at reglene som gjelder for 
forsikringsdistribusjon i § 16-11 og §§ 16-13 til 16-
16 gjøres gjeldende for foretak som driver grense-
kryssende virksomhet fra en annen EØS-stat.

Til finansforetaksloven § 16-11 Forsikringsdistribu-
sjon

Paragrafen angir virkeområdet for kapittel 16 
avsnitt II.

Første ledd fastslår at bestemmelsene gitt i og 
i medhold av § 16-11 til § 16-15 gjelder for for-

sikringsforetak som utøver forsikringsdistribu-
sjon. Begrepet «forsikringsdistribusjon» skal for-
stås tilsvarende som i ny forsikringsformidlings-
lov, se forsikringsformidlingsloven § 1-3 annet og 
tredje ledd. Det vises til omtale i avsnitt 4.1.5 og 
4.2.5 i proposisjonen. Videre er det av pedago-
giske hensyn presisert at bestemmelsene gjelder 
for distribusjon av alle typer forsikringsproduk-
ter, herunder gjenforsikringsprodukter, med 
mindre annet er bestemt i eller i medhold av 
loven.

Det følger av annet ledd at særskilte krav gjel-
der i tillegg dersom forsikringsforetaket opptrer 
som en formidler av forsikringer på vegne av et 
annet forsikringsforetak, jf. § 16-16. Forsikrings-
formidling skal forstås i samsvar med definisjonen 
i forsikringsformidlingsloven § 1-3.

Forskriftshjemmelen i tredje ledd åpner for at 
departementet i forskrift kan gi utfyllende regler 
om forsikringsdistribusjon. Det vil måtte fastset-
tes forskrifter i tråd med gjennomføringsbestem-
melser (nivå 2-bestemmelser) fra EU-kommisjo-
nen, som kan gis i medhold av denne forskrifts-
hjemmelen. Departementet kan i forskrift også 
gjøre unntak for nærmere angitte forsikringer 
eller ved formidling til særskilte kundegrupper, 
for eksempel ved formidling av forsikringer som 
dekker store risikoer.

Til finansforetaksloven § 16-12 Krav til ansatte

Paragrafen gjennomfører forsikringsdistribusjons-
direktivet artikkel 10 nr. 1 til 3 som fastsetter kva-
lifikasjonskrav og krav til hederlig vandel for 
ansatte i forsikringsforetak. Det er forsikrings-
foretaket som skal kontrollere kravene til egnet-
het for egne ansatte. 

«Ansatte» er ikke definert direkte i lovteksten. 
Det skal forstås som personer som er direkte 
beskjeftiget med forsikringsdistribusjon. Det 
omfatter ikke bare kundebehandlere som distri-
buerer forsikringsprodukter, men også andre 
ansatte som på andre måter er direkte involvert i 
distribusjon. Det vises her til artikkel 10 nr. 2 
femte avsnitt i forsikringsdistribusjonsdirektivet 
som angir at:

«Member States need not apply the require-
ments referred to in paragraph 1 and in the first 
subparagraph of this paragraph to all the natu-
ral persons working in an insurance or reinsu-
rance undertaking, or insurance or reinsu-
rance intermediary, who pursue the activity of 
insurance or reinsurance distribution, but 
Member States shall ensure that the relevant 
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persons within the management structure of 
such undertakings who are responsible for dis-
tribution in respect of insurance and reinsu-
rance products and all other persons directly 
involved in insurance or reinsurance distribu-
tion demonstrate the knowledge and ability 
necessary for the performance of their duties.»

Tilsvarende følger også av artikkel 10 nr. 3 tredje 
avsnitt om vandelskrav:

«Member States need not apply the require-
ment referred to in the first subparagraph of 
this paragraph to all the natural persons who 
work in an insurance or reinsurance underta-
king, or insurance or reinsurance intermediary 
provided that those natural persons are not 
directly involved in insurance or reinsurance 
distribution. Member States shall ensure that 
the persons within the management structure 
responsible for, and any staff directly involved 
in, insurance or reinsurance distribution fulfil 
that requirement.»

Det følger av første ledd hvilke krav ansatte som er 
direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon 
skal oppfylle. Etter bokstav a skal den ansatte til 
enhver tid ha den kunnskapen og kompetansen 
som er nødvendig for å kunne utøve stillingen. 
Kravet til nødvendig kunnskap og kompetanse 
innebærer at det må foretas en konkret vurdering 
av kvalifikasjoner opp mot hvilke forsikringspro-
dukter som formidles, og den ansattes arbeids-
oppgaver. Bokstav b har krav til hederlig vandel. 
Som et minstekrav skal vedkommende ikke være 
dømt for straffbart forhold eller i stilling eller ved 
utøvelsen av verv ha utvist adferd som gir grunn 
til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta 
stillingen på en forsvarlig måte. Bokstav c oppstil-
ler et minstekrav om 15 timers årlig etterutdan-
ning i tråd med direktivet artikkel 10 nr. 2. Etter-
utdanningen skal være relevant for den virksom-
het som drives, og utdanningsopplegget må være 
godkjent av Finanstilsynet. Det påhviler for-
sikringsforetaket å påse at etterutdanningen gjen-
nomføres og dokumenteres.

Det følger av annet ledd at personer som er 
omfattet av første ledd, skal fremlegge ordinær 
politiattest etter politiregisterloven § 40 og bekref-
telse fra Brønnøysundregistrene for at vedkom-
mende ikke er under konkursbehandling, 
konkurskarantene eller gjeldsforhandling

Tredje ledd gir departementet hjemmel til i for-
skrift å gjøre unntak fra, avgrense eller utfylle 
bestemmelsene i paragrafen her. Forskriftshjem-

melen gir departementet kompetanse til å blant 
annet avgrense eller presisere hvem som omfattes 
av bestemmelsene, fastsette krav til kunnskap og 
kompetanse og gi regler om etterutdanning, her-
under dokumentasjon. Departementet kan i med-
hold av denne forskriftshjemmelen gjøre unntak 
fra, avgrense eller utfylle reglene om hederlig van-
del.

Til finansforetaksloven § 16-13 Produktstyring

Paragrafen fastsetter krav til forsikringsforetakets 
styring og håndtering av produkter. Det vises til 
nærmere omtale i avsnitt 7.4 og forsikringsdistri-
busjonsdirektivet artikkel 25. Utfyllende regler til 
artikkel 25 er gitt i kommisjonsforordning (EU) 
2017/2358 som skal gjennomføres i forskrift.

I første ledd stilles det krav til produktgodkjen-
ningsprosessen hos et forsikringsforetak. Det føl-
ger av første punktum at foretak som produserer 
forsikringsprodukter for salg til kunder, skal ha en 
hensiktsmessig prosess for godkjenning av det 
enkelte forsikringsprodukt og av vesentlige 
endringer i et eksisterende produkt før det mar-
kedsføres eller distribueres til kunder. Som en del 
av godkjenningsprosessen for produktet skal fore-
taket identifisere en målgruppe for det enkelte for-
sikringsprodukt, sikre at all relevant risiko for 
målgruppen er vurdert og at den planlagte distri-
busjonsstrategien er tilpasset målgruppen, jf. 
annet punktum. Foretaket skal gjennomføre rime-
lige tiltak for å sikre at forsikringsproduktet distri-
bueres til den identifiserte målgruppen, jf. tredje 
punktum.

Etter annet ledd første punktum skal for-
sikringsforetaket forstå og regelmessig gjen-
nomgå forsikringsproduktene som foretaket tilbyr 
eller markedsfører. Ved gjennomgangen skal fore-
taket ta i betraktning hendelser som kan få vesent-
lig innvirkning på den potensielle risikoen for den 
identifiserte målgruppen, vurdere om produktet 
fortsatt er forenlig med målgruppens behov og 
om foretakets distribusjonsstrategi fortsatt er hen-
siktsmessig, jf. annet punktum.

Tredje ledd første punktum fastslår at for-
sikringsforetaket skal gi distributørene tilgang til 
alle relevante opplysninger om forsikringsproduk-
tet og godkjenningsprosessen, herunder opplys-
ninger om den identifiserte målgruppen. Dersom 
et forsikringsforetak gir råd om eller anbefaler for-
sikringsprodukter som foretaket selv ikke har 
produsert, skal foretaket ha egnede rutiner og 
systemer for å innhente opplysninger om blant 
annet godkjenningsprosessen og for å forstå egen-
skapene ved det enkelte forsikringsprodukt og 
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den identifiserte målgruppen for produktet, jf. 
annet punktum.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller paragrafen her, jf. femte ledd. I medhold av 
forskriftsbestemmelsen kan det fastsettes nivå 2-
bestemmelser. I kommisjonsforordning (EU) 
2017/2358 er det blant annet fastsatt nærmere 
regler om produktgodkjenningsprosessen, identi-
fisering av målgruppen og produktgjennomgang.

Til finansforetaksloven § 16-14 Styring og hånd-
tering av interessekonflikter ved forsikringsdistribu-
sjon

Paragrafen inneholder krav til forsikringsforeta-
kets styring og håndtering av interessekonflikter 
ved forsikringsdistribusjon. Det vises til nærmere 
omtale i avsnitt 8.1.5.4 i proposisjonen, samt artik-
kel 27 og 28 i forsikringsdistribusjonsdirektivet. 
Sammenlignet med bestemmelsene i forsikrings-
distribusjonsdirektivet, gjelder reglene her ved 
distribusjon av alle typer forsikringsprodukter, og 
ikke bare for forsikringsbaserte investeringspro-
dukter.

Paragrafen må ses i sammenheng med finans-
foretaksloven § 16-1 fjerde ledd som oppstiller 
krav til foretakets organisering av virksomheten 
for å redusere risikoen for interessekonflikter, jf. 
forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 27. 
Dersom tiltakene ikke med rimelig sikkerhet for-
hindrer risiko for at kundens interesser blir ska-
delidende, skal foretaket i god tid før forsikrings-
avtalen inngås tydelig opplyse kunden om mulige 
interessekonflikter og om tiltakene som er truffet 
for å redusere denne risikoen, jf. første ledd.

Annet ledd inneholder nærmere krav til opplys-
ningsplikten, mens tredje ledd fastsetter at foreta-
ket på forespørsel fra Finanstilsynet må kunne 
fremlegge dokumentasjon på hvilke mulige 
interessekonflikter som er identifisert og hvilke 
tiltak foretaket har gjennomført.

Fjerde ledd gir departementet hjemmel til å gi 
utfyllende forskrifter til paragrafen. Departemen-
tet viser til at artikkel 27 og 28 i forsikringsdistri-
busjonsdirektivet er nærmere utfylt av kommi-
sjonsforordning (EU) 2017/2359, og at nivå 2-
reglene kan gjennomføres i medhold av denne 
bestemmelsen.

Til finansforetaksloven § 16-15 Lønnsordning og 
vederlag ved forsikringsdistribusjon

Paragrafen har regler om lønnsordning og veder-
lag fra eller til andre enn kunden ved forsikrings-

distribusjon. Det vises til nærmere omtale i avsnitt 
8.1.5.5 og 8.1.5.6 i proposisjonen samt artikkel 17 
nr. 3 og artikkel 29 nr. 2 i forsikringsdistribusjons-
direktivet. Det vises også til nærmere omtale i 
spesialmerknaden til § 9-4 til ny forsikringsformid-
lingslov.

Det fremgår av første ledd at et forsikringsfore-
tak ikke må avlønne ansatte eller evaluere ansat-
tes prestasjoner på en slik måte at evnen til å påse 
at kundens interesser ivaretas på best måte, svek-
kes. Foretaket skal herunder ikke benytte avløn-
ningsordninger, salgsmål eller andre insentiver 
som kan påvirke ansatte til å anbefale et bestemt 
forsikringsprodukt fremfor et annet forsikrings-
produkt som er bedre egnet for kunden. «Avløn-
ning» skal forstås i samsvar med artikkel 2 nr. 1 
punkt 9.

Annet ledd inneholder regler om vederlag fra 
eller til andre enn kunden, som bygger på artikkel 
29 nr. 2 i direktivet. Reglene er imidlertid utformet 
slik at de gjelder for distribusjon av alle typer for-
sikringsprodukter, og ikke bare forsikringsba-
serte investeringsprodukter slik direktivet krever.

Et forsikringsforetak kan bare motta vederlag 
fra eller yte vederlag til andre enn kunden dersom 
vederlaget ikke har en negativ innvirkning på kva-
liteten på tjenesten til kunden og det ikke svekker 
foretakets evne til å opptre ærlig, redelig og profe-
sjonelt i samsvar med kundens beste interesser. 
Dersom disse to vilkårene ikke er oppfylt, kan 
foretaket ikke motta vederlag fra eller yte veder-
lag til andre enn kunden. Dette er i tråd med artik-
kel 29 nr. 2 bokstav a og b.

«Vederlag» skal forstås i samsvar med artikkel 
29 nr. 2, det vil si både penge- og naturalytelser, jf. 
også kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 
artikkel 2 som definerer «inducements». Artikkel 
8 i samme forordning inneholder nærmere regler 
om hvordan foretakene skal vurdere om vederla-
get ikke har en negativ innvirkning på kvaliteten 
på tjenesten til kunden.

I medhold av tredje ledd kan departementet i 
forskrift gjøre unntak fra, avgrense eller utfylle 
bestemmelsene i paragrafen her. Departementet 
kan blant annet forby eller stille ytterligere krav til 
mottak av vederlag fra eller yting av vederlag til 
andre enn kunden i forbindelse med tegning, end-
ring eller fornyelse av en forsikringsavtale, her-
under i forbindelse med rådgivning om sammen-
setningen av en investeringsportefølje. Forskrifts-
hjemmelen kan også benyttes til å avklare forhol-
det til annet regelverk, for eksempel regler om 
godtgjørelsesordninger. 
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Til finansforetaksloven § 16-16 Forsikringsformid-
ling

Paragrafen synliggjør at et forsikringsforetak har 
adgang til å formidle forsikringer på vegne av et 
annet forsikringsforetak, jf. første ledd. Et for-
sikringsforetak som formidler forsikringer, må 
også oppfylle kravene som følger av § 16-11 til 
§ 16-15.

Det følger av artikkel 3 nr. 1 annet avsnitt i for-
sikringsdistribusjonsdirektivet at forsikringsfore-
tak og deres ansatte ikke behøver å bli registrert. 
Departementet foreslår ikke registreringsplikt for 
forsikringsforetak som opptrer som formidler i 
denne proposisjonen. I medhold av annet ledd kan 
departementet i forskrift gi regler om blant annet 
virksomheten til forsikringsforetak som formidler 
forsikringer og fastsette plikter for foretaket. I 
medhold av denne bestemmelsen kan departe-
mentet herunder bestemme om deler av lov om 
forsikringsformidling skal få anvendelse på foreta-
ket, se også ny forsikringsformidlingslov § 1-4 
annet ledd.

Til finansforetaksloven § 22-7 Finanstilsynets taus-
hetsplikt mv.

Første ledd gjennomfører forsikringsdistribusjons-
direktivet artikkel 35 nr. 2 bokstav c, og er nær-
mere omtalt i avsnitt 11.

Bestemmelsen gir regler om taushetsplikt for 
enhver som utfører arbeid eller tjeneste for 
Finanstilsynet eller departementet når det gjelder 
hvem som har varslet om overtredelse av lovgiv-
ningen. Bestemmelsen er således ikke avgrenset 
til gjennomføringen av forsikringsdistribusjonsdi-
rektivet. Taushetsplikten gjelder også identiteten 
til den fysiske personen opplysningene gjelder.

Annet ledd er nærmere omtalt i avsnitt 10.6 i 
proposisjonen. Første punktum oppstiller taushets-
plikt for enhver som utfører arbeid eller tjeneste 
for Finanstilsynet eller departementet om opplys-
ninger som omhandler tiltak og sanksjoner som 
knytter seg til overtredelse av bestemmelser i 
finansforetaksloven med forskrifter, dersom 
offentliggjøring kan skape alvorlig uro på finans-
markedene eller påføre de berørte parter ufor-
holdsmessig stor skade. Bestemmelsen er således 
ikke avgrenset til gjennomføringen av forsikrings-
distribusjonsdirektivet. Henvisningen til «uved-
kommende» tydeliggjør at bestemmelsen ikke er 
til hinder for å for eksempel utveksle opplysninger 
med tilsynsmyndigheter i andre land eller de 
europeiske finanstilsynsmyndighetene. Hvis vilkå-
rene om alvorlig uro på finansmarkedene eller 
uforholdsmessig stor skade for de berørte par-
tene faller bort, gjelder ikke taushetsplikten etter 
bestemmelsen lenger. I annet punktum er det fast-
satt at reglene i forvaltningsloven § 13 og §§ 13 b 
til 13 e ikke gjelder for opplysninger som nevnt i 
første punktum.

I medhold av tredje ledd kan departementet i 
forskrift gi utfyllende regler om taushetsplikt.

Finansdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om lov om forsikringsformidling (forsikrings-
formidlingsloven) og samtykke til godkjenning av 
EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 
26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen 
av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/
411.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) 
og vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 
om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411 i samsvar med et ved-
lagt forslag.
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A

Forslag 
til lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven)

Kapittel 1. Formål, virkeområde mv.

§ 1-1 Formål
Formålet med loven er å legge til rette for at

formidling av forsikringsavtaler skjer på en sikker,
ordnet og effektiv måte, og bidra til at forsikrings-
takere inngår forsikringsavtaler i samsvar med
sine forsikringsbehov.

§ 1-2 Virkeområde
Loven gjelder for forsikringsformidling i

Norge, samt norske forsikringsformidlingsfore-
taks virksomhet i utlandet. Loven gjelder for for-
midling av alle typer forsikringsavtaler, herunder
gjenforsikringsavtaler, med mindre annet er
bestemt i lov eller i medhold av lov.

For utenlandske forsikringsformidlere som dri-
ver eller skal drive virksomhet her i riket gjennom
filial eller ved grensekryssende virksomhet, gjelder
loven i den utstrekning det følger av kapittel 5.

Kongen kan i forskrift gi regler om i hvilken
utstrekning loven skal gjøres gjeldende for Nor-
ges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen
og bilandene. Kongen kan fastsette særlige regler
under hensyn til de stedlige forholdene.

§ 1-3 Forsikringsformidling
Med forsikringsformidling menes ervervsmes-

sig mellomleddsvirksomhet som består i å utøve
forsikringsdistribusjon.

Som forsikringsdistribusjon regnes
a) å legge frem, gi råd om, foreslå eller utføre

annet forberedende arbeid i forbindelse med
inngåelse av forsikringsavtaler, eller inngå
slike avtaler, eller å bistå ved forvaltningen
eller gjennomføringen av slike avtaler, særlig i
forbindelse med et skadetilfelle

b) å levere opplysninger om en eller flere for-
sikringsavtaler i overensstemmelse med kun-
dens valgte kriterier via et nettsted eller andre
medier, herunder utarbeidelse av en prioritert
liste over forsikringsavtaler som omfatter pris-
og produktsammenligninger eller prisrabatter
på en forsikringsavtale, hvis kunden er i stand

til å direkte eller indirekte å inngå en for-
sikringsavtale ved å bruke nettsted eller andre
medier.
Som forsikringsdistribusjon regnes ikke

a) virksomhet som består i å gi opplysninger ved
enkelte anledninger som ledd i annen
yrkesvirksomhet, dersom formålet ikke er å
bistå kunden med inngåelse eller gjennomfø-
ring av en forsikringsavtale

b) virksomhet som kun består i å formidle gene-
rell informasjon om forsikringsprodukter eller
skape kontakt med forsikringsforetak, dersom
formålet ikke er å bistå kunden med inngåelse
eller gjennomføring av en forsikringsavtale

c) ervervsmessig virksomhet som ivaretar admi-
nistrasjonen av et forsikringsforetaks skadebe-
handling, eller taksering og sakkyndig vurde-
ring av skader.
Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle om en virk-

somhet driver forsikringsformidling.

§ 1-4 Unntak fra loven
Loven gjelder ikke for forsikringsformidling

som utøves av et forsikringsforetak, med mindre
annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Departementet kan i særskilte tilfeller unnta
foretak fra en eller flere av bestemmelsene i loven
og sette vilkår for slike unntak. Departementet
kan i forskrift gi regler om at en eller flere av
bestemmelsene i loven ikke skal gjelde for fore-
tak, ved formidling av nærmere angitte forsikrin-
ger eller til særskilte kundegrupper.

§ 1-5 Forskrifter
Departementet kan i forskrift gi regler om

gjennomføring, utfylling og avgrensning av loven.

Kapittel 2. De ulike typer forsikrings-
formidling

§ 2-1 Forsikringsmegling
Med forsikringsmegling menes forsikringsfor-

midling som består i å gi kunden råd ut fra en ana-
lyse av et så stort antall av de på markedet disponi-
ble forsikringsløsninger som mulig, eller å presen-
tere kunden for forsikringsløsninger fra et eller
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flere forsikringsforetak, uten at det er inngått 
uttrykkelig avtale med forsikringsforetakene om 
dette.

§ 2-2 Gjenforsikringsmegling
Med gjenforsikringsmegling menes forsikrings-

formidling som består i å gi et forsikringsforetak råd 
i forbindelse med inngåelse av gjenforsikringsavta-
ler ut fra en analyse av et så stort antall av de på mar-
kedet disponible forsikringsløsninger som mulig, 
eller å presentere forsikringsforetak for forsikrings-
løsninger fra et eller flere gjenforsikringsforetak, 
uten at det er inngått uttrykkelig avtale med gjenfor-
sikringsforetak om dette.

§ 2-3 Forsikringsagentvirksomhet
Med forsikringsagentvirksomhet menes for-

sikringsformidling på vegne av ett eller flere for-
sikringsforetak, der forsikringsagenten handler 
fullt og helt på forsikringsforetakets ansvar for de 
forsikringene som formidles.

§ 2-4 Aksessorisk forsikringsagentvirksomhet
Med aksessorisk forsikringsagentvirksomhet 

menes forsikringsformidling som består i å tilby 
forsikringsavtaler på vegne av ett eller flere for-
sikringsforetak, og der følgende vilkår er oppfylt:
a) Foretaket som yter forsikringsformidling er 

ikke bank, kredittforetak eller verdipapirfore-
tak.

b) Foretaket utøver ikke forsikringsformidling 
som hovedvirksomhet.

c) Foretaket formidler kun forsikringsavtaler 
som utgjør et supplement til en vare eller tje-
neste.

d) Forsikringsavtalene som nevnt i bokstav c 
omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, med 
mindre dette er et supplement til den vare 
eller tjenesteytelse som formidleren tilbyr som 
sitt hovederverv.
Kravet om registrering etter § 3-1 gjelder ikke 

for aksessorisk forsikringsagentvirksomhet som 
består i å formidle forsikringer hvor
a) avtalen utgjør et supplement til en vare eller 

tjeneste levert av formidleren, og som dekker 
risikoen for funksjonssvikt, tap av eller skade 
på varen eller at en tjeneste ikke kan benyttes, 
eller skade på eller tap av bagasje og andre 
risikoer i forbindelse med en reise bestilt hos 
formidleren 

b) årlig premiebeløp overstiger ikke et beløp som 
svarer til 600 euro, eller 200 euro dersom for-
sikringsavtalen utgjør et supplement til en tje-
neste som nevnt i bokstav a og varigheten på 
tjenesten er tre måneder eller kortere.

Kapittel 3. Vilkår for å drive forsikringsfor-
midling, søknad, tildeling mv.

§ 3-1 Adgang til å drive forsikringsformidling
Forsikringsformidling kan bare drives av fore-

tak som har tillatelse til å drive forsikringsmegling 
eller gjenforsikringsmegling eller er registrert 
som forsikringsagentforetak eller aksessorisk for-
sikringsagentforetak i Finanstilsynets virksom-
hetsregister, med mindre annet er bestemt i lov 
eller i medhold av lov.

§ 3-2 Søknad om å drive forsikringsformidling
Søknad om å drive forsikringsformidling sen-

des til Finanstilsynet. Søknaden skal angi hva det 
søkes om, og skal inneholde de opplysninger som 
må anses å være av betydning for behandlingen av 
søknaden, herunder
a) dokumentasjon for at foretaket oppfyller kra-

vene i § 3-4
b) en beskrivelse av hvilke forsikringer foretaket 

skal formidle
c) opplysninger om fysiske og juridiske personer 

som har eierandeler i foretaket på over 10 pro-
sent, samt størrelsen på eierandelene

d) opplysninger om identiteten til fysiske og juri-
diske personer som må anses å ha nære for-
bindelser med foretaket, jf. finanstilsynsloven 
§ 3a annet ledd annet punktum med tilhørende 
forskrifter

e) opplysninger om at forhold som nevnt i bok-
stav c og d ikke er til hinder for Finanstilsynets 
mulighet til å føre effektivt tilsyn med virksom-
heten.
Søknaden skal behandles innen tre måneder 

etter at den er mottatt. Dersom søknaden ikke 
inneholder de opplysningene som er nødvendige 
for Finanstilsynets vurdering av søknaden, regnes 
fristen fra det tidspunktet slike opplysninger ble 
mottatt av Finanstilsynet.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller bestemmelsene i paragrafen her.

§ 3-3 Registrering som forsikringsagentforetak eller 
aksessorisk forsikringsagentforetak, kontroll av vil-
kår mv.

For foretak som har avtale om formidling av for-
sikringer med forsikringsforetak eller forsikrings-
foretakets agenter, skal forsikringsforetaket påse at 
vilkårene for registrering i § 3-4 er oppfylt. Dersom 
vilkårene er oppfylt, skal forsikringsforetaket gi en 
bekreftelse til foretaket.

Ved søknad om registrering som forsikrings-
agentforetak eller aksessorisk forsikringsagent-
foretak skal foretaket vedlegge bekreftelse som 
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nevnt i første ledd som dokumentasjon for at vil-
kårene for registrering er oppfylt. Finanstilsynet 
kan be om utfyllende informasjon av betydning for 
Finanstilsynets vurdering av søknaden.

Departementet kan i forskrift gi regler om for-
sikringsforetakets bekreftelse, opphør av agent-
avtalen og oppbevaring av dokumentasjon.

§ 3-4 Tillatelse, registrering, vilkår mv.
Finanstilsynet kan etter søknad gi et foretak 

tillatelse til å drive forsikringsmegling eller gjen-
forsikringsmegling eller registrere et foretak som 
forsikringsagentforetak eller aksessorisk for-
sikringsagentforetak. Det kan settes vilkår for til-
latelsen eller registreringen. Finanstilsynet kan 
bare gi tillatelse til eller registrere foretak som 
oppfyller følgende vilkår:
a) Foretaket er organisert som aksjeselskap, all-

mennaksjeselskap, ansvarlig selskap, spare-
bank, forening eller enkeltpersonforetak.

b) Foretaket har fullt innbetalt aksjekapital på 
søknadstidspunktet, dersom virksomheten er 
organisert som aksjeselskap eller allmennak-
sjeselskap.

c) Foretaket er ikke under konkursbehandling.
d) Foretaket oppfyller kravene til forsikring i 

kapittel 7.
e) Styret, daglig leder og andre personer i den 

faktiske ledelsen av formidlingsvirksomheten 
samt forsikringsmeglere og forsikrings-
agenter oppfyller kravene til egnethet i kapittel 
6.
Finanstilsynet kan nekte tillatelse eller regis-

trering dersom det foreligger forhold som er 
egnet til å hindre et effektivt tilsyn med for-
sikringsformidlingsforetaket.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her.

§ 3-5 Igangsetting av virksomhet
Forsikringsformidling kan ikke igangsettes før 

foretaket er oppført i Finanstilsynets virksomhets-
register.

Kapittel 4. Norske forsikringsformidlings-
foretaks virksomhet i utlandet

§ 4-1 Etablering av filial i annen EØS-stat
Før et norsk forsikringsformidlingsforetak kan 

etablere filial eller annen permanent tilstedevæ-
relse i en annen EØS-stat, skal foretaket gi Finans-
tilsynet melding om dette.

Meldingen skal minst inneholde

a) opplysninger om hvilken EØS-stat foretaket 
har til hensikt å etablere filial i og filialens 
adresse

b) navn på personene som utgjør filialens ledelse
c) en virksomhetsplan som beskriver tjenestene 

foretaket har til hensikt å utøve og filialens 
organisering.
Finanstilsynet skal sende melding om filialeta-

blering til vertslandet innen én måned etter at 
meldingen om filialetablering er mottatt, med min-
dre det er grunn til å anta at forsikringsformid-
lingsforetakets organisering eller finansielle situa-
sjon ikke er forsvarlig i forhold til den planlagte 
virksomheten.

Forsikringsformidlingsforetaket kan igang-
sette virksomheten én måned etter at vertslandet 
har mottatt melding fra Finanstilsynet om filialeta-
bleringen, med mindre Finanstilsynet bekrefter at 
virksomheten kan igangsettes på et tidligere tids-
punkt. Slik bekreftelse kan bare gis hvis Finanstil-
synet er meddelt hvilket regelverk som skal 
gjelde for virksomheten.

Forsikringsformidlingsforetaket skal gi mel-
ding til Finanstilsynet om enhver endring i forhold 
som nevnt i annet ledd senest én måned før end-
ringen gjennomføres.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her.

§ 4-2 Grensekryssende virksomhet i annen EØS-stat
Før et norsk forsikringsformidlingsforetak kan 

tilby grensekryssende tjenester i en annen EØS-
stat, skal foretaket gi Finanstilsynet melding om 
dette.

Meldingen skal minst inneholde
a) opplysninger om hvilken EØS-stat foretaket 

har til hensikt å utøve virksomhet i
b) en virksomhetsplan som beskriver tjenestene 

foretaket har til hensikt å utøve.
Finanstilsynet skal sende meldingen til verts-

statens tilsynsmyndighet innen én måned etter at 
meldingen er mottatt. Forsikringsformidlingsfore-
taket kan igangsette virksomheten når vertslandet 
har mottatt melding fra Finanstilsynet. Finanstil-
synet skal samtidig opplyse hvor formidlingsfore-
taket kan finne informasjon om regelverk som vil 
gjelde for virksomheten.

Foretaket skal gi melding til Finanstilsynet om 
enhver endring i forhold som nevnt i annet ledd 
senest én måned før endringen gjennomføres.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her.
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§ 4-3 Norske forsikringsformidlingsforetaks virksom-
het utenfor EØS

Et norsk forsikringsformidlingsforetak som 
ønsker å drive virksomhet i en stat som ikke 
omfattes av EØS-avtalen, skal gi Finanstilsynet 
melding om dette.

Finanstilsynet kan forby formidling av forsik-
ringer til forsikringsforetak med hovedsete i en 
stat utenfor EØS dersom forsikringen har vilkår 
eller premier som Finanstilsynet finner å være 
ubetryggende eller urimelige.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. Departementet kan herunder gi 
regler om hva meldingen skal inneholde, Finans-
tilsynets behandling av meldingen og stille krav til 
virksomheten som forsikringsformidlingsfore-
taket driver i utlandet.

Kapittel 5. Utenlandske forsikringsformid-
lingsforetaks virksomhet i Norge

§ 5-1 Filial av forsikringsformidlingsforetak 
registrert i en annen EØS-stat

Forsikringsformidlingsforetak som er regis-
trert i en annen EØS-stat, kan gjennom filial her i 
riket drive virksomhet som foretaket kan drive 
etter tillatelsen i hjemstaten. Filialen kan etableres 
én måned etter at Finanstilsynet har mottatt føl-
gende opplysninger fra tilsynsmyndighetene i for-
sikringsformidlingsforetakets hjemstat:
a) foretakets navn, adresse og eventuelt foretaks-

nummer
b) hvilken forsikringsformidlingskategori tillatel-

sen omfatter og, der det er relevant, navnet på 
forsikringsforetaket foretaket opptrer på 
vegne av

c) hvilke forsikringsklasser forsikringsformidlin-
gen omfatter

d) postadresse i Norge
e) navn på personene som skal inngå i ledelsen 

av filialen.
Finanstilsynet skal innen én måned etter at 

opplysningene er mottatt fra tilsynsmyndigheten i 
forsikringsformidlingsforetakets hjemstat, gi til-
synsmyndigheten i hjemstaten melding om at filia-
len kan etableres, og samtidig gi en oversikt over 
hvilke regler som vil gjelde for virksomheten her i 
riket. Etablerer foretaket filial eller tilsvarende eta-
blering som omfattes av lov 21. juni 1985 nr. 78 om 
registrering av foretak, må foretaket registrere 
denne i Foretaksregisteret før virksomheten kan 
igangsettes.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. Departementet kan herunder gi 
regler om hvilke opplysninger Finanstilsynet skal 
motta fra tilsynsmyndighetene i forsikringsformid-
lingsforetakets hjemstat.

§ 5-2 Anvendelse av regler om etablering av filial
Lovens bestemmelser om filialetablering i § 5-1

gjelder enhver permanent tilstedeværelse som et 
forsikringsformidlingsforetak med hovedsete i 
annen EØS-stat har her i riket. Dette gjelder like-
vel ikke hvis det etableres et eget forsikringsfor-
midlingsforetak i Norge.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller paragrafen her, herunder om hva slags 
virksomhet som er omfattet av reglene om etable-
ring av filial.

§ 5-3 Grensekryssende virksomhet fra forsikrings-
formidlingsforetak registrert i en annen EØS-stat

Forsikringsformidlingsforetak som er regis-
trert i annen EØS-stat, kan drive grensekryssende 
virksomhet her i riket i den utstrekning foretaket 
har tillatelse i hjemstaten. Foretaket kan starte 
virksomheten her i riket straks Finanstilsynet har 
mottatt melding fra tilsynsmyndighetene i fore-
takets hjemstat med følgende opplysninger:
a) foretakets navn, adresse og eventuelt foretaks-

nummer
b) hvilken forsikringsformidlingskategori tillatel-

sen omfatter, og, der det er relevant, navnet på 
forsikringsforetaket foretaket opptrer på 
vegne av

c) hvilke forsikringsklasser forsikringsavtalene 
som skal formidles omfatter.
Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-

tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. 

§ 5-4 Virksomhet i forsikringsformidlingsforetak 
registrert i en annen EØS-stat

For filial som etter reglene i § 5-1 driver for-
sikringsformidling her i riket, gjelder bestemmel-
sene gitt i og i medhold av kapittel 1, § 8-1 tredje 
ledd, §§ 8-4, 8-8, 9-1, 9-3, 9-4, 10-1, 10-2 og 10-4.

For forsikringsformidlingsforetak som etter 
reglene i § 5-3 driver grensekryssende virksomhet 
her i riket, gjelder bestemmelsene gitt i og i med-
hold av kapittel 1, § 8-1 tredje ledd, §§ 8-4, 8-8, 9-1, 
9-3, 9-4, 10-1, 10-2 og 10-4.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. Departementet kan i forskrift og i 
enkeltvedtak gjøre unntak dersom foretakets virk-
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somhet er regulert av tilsvarende bestemmelser 
fastsatt av myndighetene i hjemstaten.

§ 5-5 Forsikringsformidlingsforetak med hovedsete 
utenfor EØS

Forsikringsformidlingsforetak med hovedsete 
utenfor EØS kan etter særskilt tillatelse fra 
Finanstilsynet etablere filial her i riket. Bestem-
melsene gitt i og i medhold av loven her gjelder til-
svarende for filialen så langt de passer.

Tillatelse etter første ledd første punktum kan 
bare omfatte virksomhet som tilsvarer virksomhe-
ten foretaket har tillatelse til å drive i hjemstaten, 
og bare dersom foretaket er undergitt betryg-
gende tilsyn i hjemstaten. Før et utenlandsk for-
sikringsformidlingsforetak starter sin virksomhet 
her i riket, skal det være etablert et tilfredsstil-
lende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndig-
hetene i foretakets hjemstat og Finanstilsynet.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller bestemmelsene i paragrafen her.

Kapittel 6. Kvalifikasjonskrav og vandelskrav 
(egnethetskrav)

§ 6-1 Kvalifikasjonskrav for ledelsen i forsikrings-
meglingsforetak og forsikringsagentforetak

Styremedlemmer, varamedlemmer, daglig 
leder og andre personer i den faktiske ledelsen av 
forsikringsformidlingsvirksomheten skal til 
enhver tid ha nødvendige kvalifikasjoner og nød-
vendig yrkeserfaring til å utøve stillingen eller ver-
vet.

Daglig leder og andre personer i den faktiske 
ledelsen av forsikringsformidlingsvirksomheten 
skal årlig gjennomføre minst 15 timer etterutdan-
ning som er relevant for virksomheten, og som er 
godkjent av Finanstilsynet. Etterutdanningen skal 
dokumenteres.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. Departementet kan herunder 
fastsette krav til kunnskap og kompetanse for 
ledelsen og gi regler om etterutdanning.

§ 6-2 Kvalifikasjonskrav for forsikringsmegler
En forsikringsmegler skal til enhver tid ha den 

kunnskapen og kompetansen som er nødvendig 
for forsikringsmeglingsforetakets virksomhet, og 
skal minst oppfylle kravene til kunnskap og kom-
petanse i forskrift fastsatt i medhold av tredje 
ledd.

Forsikringsmeglingsforetaket skal påse at 
meglere i foretaket årlig gjennomfører minst 15 
timer etterutdanning som er relevant for virksom-

heten, og som er godkjent av Finanstilsynet. Etter-
utdanningen skal dokumenteres.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. Departementet kan herunder 
fastsette krav til kunnskap og kompetanse og gi 
regler om etterutdanning.

§ 6-3 Kvalifikasjonskrav for forsikringsagent
En forsikringsagent skal til enhver tid ha den 

kunnskapen og kompetansen som er nødvendig 
for forsikringsagentforetakets virksomhet, og skal 
minst oppfylle kravene til kunnskap og kompe-
tanse i forskrift fastsatt i medhold av tredje ledd.

Forsikringsagentforetaket skal påse at agenter 
i foretaket årlig gjennomfører minst 15 timer etter-
utdanning som er relevant for virksomheten, og 
som er godkjent av Finanstilsynet. Etterutdannin-
gen skal dokumenteres.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. Departementet kan herunder fast-
sette krav til kunnskap og kompetanse og gi 
regler om etterutdanning.

§ 6-4 Kvalifikasjonskrav for aksessoriske forsikrings-
agentforetak

I et aksessorisk forsikringsagentforetak skal 
daglig leder og andre personer i den faktiske 
ledelsen som er ansvarlig for forsikringsformid-
lingsvirksomheten, til enhver tid ha nødvendige 
kvalifikasjoner og nødvendig yrkeserfaring til å 
utøve forsikringsformidlingsoppgavene.

Andre personer som er direkte beskjeftiget 
med forsikringsformidling, skal til enhver tid ha 
den kunnskapen og kompetansen som er nødven-
dig for virksomheten som skal drives, herunder 
minst ha gjennomført tilfredsstillende opplæring 
godkjent av det forsikringsforetaket som foretaket 
formidler forsikringsavtaler for.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. 

§ 6-5 Krav til hederlig vandel
Person som nevnt i §§ 6-1 til 6-4 skal ikke være 

dømt for straffbart forhold eller i stilling eller ved 
utøvelsen av andre verv ha utvist adferd som gir 
grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne 
ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte. 
Person som nevnt i §§ 6-1 til 6-4 skal heller ikke 
være under konkursbehandling, konkurskaran-
tene eller gjeldsforhandling.
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Kravene i første ledd skal dokumenteres gjen-
nom foreleggelse av ordinær politiattest etter poli-
tiregisterloven § 40 og bekreftelse fra Brønnøy-
sundregistrene om at personen ikke er under kon-
kursbehandling, konkurskarantene eller gjelds-
forhandling.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. Departementet kan herunder gi 
regler om begrenset politiattest.

Kapittel 7. Forsikringer

§ 7-1 Forsikringsplikt
Forsikringsformidlingsforetak skal til enhver 

tid ha forsikringer i samsvar med bestemmelsene 
i kapitlet her. Forsikringene må tegnes i et for-
sikringsforetak i en EØS-stat.

Første ledd gjelder ikke for forsikringsagent-
foretak dersom forsikringsforetaket i avtalen med 
forsikringsagentforetaket har påtatt seg fullt 
ansvar for forsikringsagentforetakets erstatnings-
ansvar.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller bestemmelsene i paragrafen her. 

§ 7-2 Hva forsikringene skal dekke
Forsikringsformidlingsforetakets ansvar over-

for oppdragsgiver eller andre som utleder sin rett 
fra oppdragsgiver grunnet yrkesmessig uaktsom-
het, skal til enhver tid være dekket av en ansvars-
forsikring.

Hvis forsikringsformidlingsforetaket behand-
ler klientmidler, skal foretaket i tillegg til forsik-
ring som nevnt i første ledd ha en forsikring som 
dekker underslag av klientmidler begått av 
ansatte eller andre som utfører arbeid, oppdrag 
eller tillitsverv for forsikringsformidlingsforetaket.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller paragrafen her. Departementet kan her-
under gi regler om minstekrav til forsikringsdek-
ningens beløpsmessige omfang og fastsette ulike 
minimumsbeløp for små og store forsikringsfor-
midlingsforetak.

§ 7-3 Forsikringsdekningen
Forsikringsforetaket som forsikringsformid-

lingsforetaket er forsikret i etter § 7-2 på det tids-
punktet den skadelidte fremsetter krav om erstat-
ning, er ansvarlig overfor den skadelidte.

Et erstatningskrav anses fremsatt på det tidlig-
ste av følgende tidspunkter:
a) det tidspunktet forsikringsformidlingsforeta-

ket eller forsikringsforetaket første gang mot-
tok melding om tapet med krav om erstatning

b) det tidspunktet forsikringsformidlingsforeta-
ket eller forsikringsforetaket første gang mot-
tok skriftlig melding fra skadelidte vedrørende 
omstendigheter som kan ventes å føre til at et 
erstatningskrav blir reist mot forsikringsfor-
midlingsforetaket. 

Bokstav b gjelder tilsvarende for melding fra for-
sikringsformidlingsforetaket til forsikringsforeta-
ket.

Oppsigelse av forsikringene eller bortfall av 
forsikringene på annen måte gis ikke virkning 
overfor skadelidte før én måned etter at Finanstil-
synet har mottatt melding om bortfallet. Stilles ny 
forsikring før utløpet av denne perioden, gis bort-
fallet virkning fra det tidspunktet ny forsikring er 
stilt.

Ansvarsforsikringen skal dekke krav som 
fremsettes mot forsikringsformidlingsforetaket i 
en periode på fem år etter at virksomheten opphø-
rer.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller bestemmelsene i paragrafen her.

§ 7-4 Skadelidtes krav
Skadelidte kan kreve dekning direkte fra for-

sikringsforetaket uten først å ha rettet krav mot 
forsikringsformidlingsforetaket.

Forsikringsforetaket kan ikke gjøre gjeldende 
andre innsigelser overfor skadelidte enn de innsi-
gelser forsikringsformidlingsforetaket selv har 
overfor skadelidte.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller bestemmelsene i paragrafen her.

Kapittel 8. Krav til virksomheten i for-
sikringsformidlingsforetak

§ 8-1 Forsvarlig virksomhet
Forsikringsformidlingsforetak skal organise-

res og drives på en forsvarlig måte. Foretaket skal 
ha en klar organisasjonsstruktur og ansvarsforde-
ling samt hensiktsmessige retningslinjer og ruti-
ner for risikostyring og internkontroll.

Foretaket skal ha tilstrekkelige og betryg-
gende retningslinjer og rutiner for å sikre etter-
levelse av foretakets plikter etter lov og forskrift 
og skal dokumentere at foretaket etterlever sine 
plikter etter loven her og forskrifter gitt i medhold 
av loven her. Dokumentasjonen skal være minst 
så fyllestgjørende at Finanstilsynet kan kontrol-
lere om reglene er fulgt. Dokumentasjonen skal 
oppbevares i minst fem år.

For forsikringsformidlingsforetak som produ-
serer forsikringer, gjelder finansforetaksloven 
§ 16-13 og regler gitt i medhold av den, tilsva-
rende. Dersom et forsikringsformidlingsforetak 
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tilbyr eller anbefaler forsikringsprodukter som det 
ikke selv har produsert, skal foretaket ha egnede 
rutiner og systemer for å innhente relevante opp-
lysninger om forsikringsproduktet og produktets 
godkjenningsprosess, herunder opplysninger om 
den identifiserte målgruppen, og for å forstå egen-
skapene ved det enkelte forsikringsproduktet og 
den identifiserte målgruppen for produktet.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller paragrafen her, herunder fastsette nær-
mere krav til forsvarlig virksomhet og om doku-
mentasjonsplikt.

§ 8-2 Krav til økonomi
Forsikringsformidlingsforetak skal

a) være i stand til å oppfylle sine forpliktelser 
etter hvert som de forfaller

b) ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risi-
koen ved og omfanget av virksomheten i fore-
taket

c) ha eiendeler som har en verdi som overstiger 
foretakets samlede forpliktelser.
For forsikringsformidlingsforetak som er orga-

nisert som enkeltpersonforetak gjelder ikke første 
ledd bokstav b og c.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. 

§ 8-3 Klientkonto
Klientmidler skal straks plasseres på en klient-

konto som er adskilt fra forsikringsformidlings-
foretakets egne midler.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller paragrafen her, herunder regler om konto-
avtalen og disponeringen av klientmidler.

§ 8-4 Særlige krav til forsikringsmeglingsforetak
Forsikringsmeglingsforetak kan ikke gjennom 

avtaler med forsikringsforetak eller på annen 
måte innrette seg slik at det kan påvirke for-
sikringsmeglingsforetakets uavhengighet som 
megler. Et forsikringsmeglingsforetak kan heller 
ikke opptre på en måte som er egnet til å skape 
tvil om dets stilling som uavhengig mellomledd.

Forsikringsmeglingsforetak skal utvise tilbør-
lig aktsomhet ved valg av forsikringsgiver og skal 
fraråde oppdragsgiveren å bruke en forsikrings-
giver som det er tvil om eller er ukjent om har 
evne til å oppfylle sine plikter etter forsikringen.

Forsikringsmeglingsforetak har ikke adgang 
til å motta provisjon eller annen godtgjørelse for 
forsikringsformidlingen fra den forsikringsgive-
ren som har overtatt forsikringsavtalen et formid-
lingsoppdrag gjelder.

Tredje ledd gjelder ikke megling av gjenforsik-
ring. Tredje ledd gjelder heller ikke megling av 
forsikringer fra forsikringsforetak som ikke er eta-
blert her i riket, forutsatt at forsikringsmeglings-
foretaket videreformidler mottatt vederlag til opp-
dragsgiveren. Tredje ledd gjelder heller ikke meg-
ling av forsikring knyttet til
a) luftfartøy
b) skip som er registreringspliktige i norsk ordi-

nært skipsregister, norsk internasjonalt skips-
register eller i utenlandsk skipsregister

c) boreplattformer og lignende flyttbare innret-
ninger

d) faste innretninger til bruk i forbindelse med 
utvinning og utnyttelse av undersjøiske petro-
leumsforekomster eller utskiping, lagring eller 
rørtransport av utvunnet olje og gass

e) innretninger til bruk i forbindelse med olje- og 
gassvirksomhet ved anlegg på land

f) bygging av skip eller innretninger som nevnt i 
bokstav b til e

g) virksomhet, utstyr, tilbehør mv. i tilknytning til 
innretninger som nevnt i bokstav c til f

h) ren internasjonal varetransport.
Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-

tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. 

§ 8-5 Underagenter
Et forsikringsagentforetak kan bare gi full-

makt til å opptre på vegne av et forsikringsforetak 
videre til et annet agentforetak (en underagent) 
dersom dette agentforetaket oppfyller kravene i 
kapittel 3.

Departementet kan i forskrift gi utfyllende 
regler om forsikringsagentforetakets bruk av 
underagenter som nevnt i første ledd.

§ 8-6 Forsikringsforetak som kan overta forsikrings-
risikoen

Forsikringer kan bare plasseres i forsikrings-
foretak med hovedsete i en EØS-stat og i norsk 
filial av utenlandsk forsikringsforetak med tilla-
telse etter finansforetaksloven § 5-6. Lovpliktige 
skadeforsikringer kan bare plasseres i forsikrings-
foretak som oppfyller de kravene som gjelder 
etter den særlige reguleringen av slike forsikrin-
ger.

Forsikringsmeglingsforetak kan likevel megle 
skadeforsikring i næringsvirksomhet til for-
sikringsforetak med hovedsete i en stat utenfor 
EØS dersom forsikringen ikke gjelder
a) lovpliktig yrkesskadeforsikring
b) lovpliktig ansvarsforsikring for motorkjøretøy
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c) lovpliktig ansvarsforsikring som gjelder erstat-
ningsansvar for skade voldt ved atomskade 
eller av legemidler.
Som skadeforsikring i næringsvirksomhet etter 

annet ledd regnes
a) sjø- og transportforsikring
b) luftfartsforsikring
c) forsikring knyttet til undersøkelser etter, 

utnytting, lagring eller rørtransport av under-
sjøiske naturforekomster

d) kreditt eller kausjon når forsikringstaker utø-
ver handels- eller industrivirksomhet eller et 
fritt yrke, og avtalen gjelder for virksomheten

e) forsikring tegnet av foretak med ansatte som 
tilsvarer minst 10 årsverk

f) forsikring tegnet av foretak med en årsomset-
ning på minst 50 mill. kroner.
Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-

tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. Departementet kan herunder 
gjøre unntak for angitte forsikringsavtaler eller 
forsikringsrisikoer og fastsette vilkår for slike 
unntak.

§ 8-7 Opplysningsplikt overfor Norsk Naturskadepool
Forsikringsformidlingsforetak skal opplyse 

Norsk Naturskadepool om brannskadeforsikring 
på ting her i riket som formidles til forsikrings-
foretak som ikke er medlem av Norsk Naturska-
depool.

§ 8-8 Taushetsplikt
Forsikringsformidlingsforetak, herunder 

ansatte og tillitsvalgte, plikter å hindre at uved-
kommende får adgang eller kjennskap til opplys-
ninger om kunders og andres personlige eller for-
retningsmessige forhold som foretaket mottar 
under utøvelsen av virksomheten, med mindre 
noe annet er bestemt i lov eller forskrift.

Departementet kan i forskrifter gi regler om 
taushetsplikt og utlevering av opplysninger.

Kapittel 9. God forretningsskikk, styring og 
håndtering av interessekonflikter mv.

§ 9-1 God forretningsskikk
Forsikringsformidlingsforetak skal utøve sin 

virksomhet i samsvar med god forretningsskikk.
Departementet kan i forskrift gi utfyllende 

regler om god forretningsskikk. 

§ 9-2 Kundebehandling, systemer og rutiner mv. 
Forsikringsformidlingsforetak skal ha syste-

mer og rutiner for å sikre etterlevelse av regler 
om opplysningsplikt og om utforming av kundeav-

taler gitt i eller i medhold av forsikringsavtale-
loven.

Forsikringsformidlingsforetak skal ha rutiner 
for å sikre at klager fra kunder eller andre berørte, 
behandles på en forsvarlig måte.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller bestemmelsene i paragrafen her. 

§ 9-3 Styring og håndtering av interessekonflikter
Forsikringsformidlingsforetak skal være opp-

bygd og organisert på en slik måte at risikoen for 
interessekonflikter mellom foretaket og dets kun-
der, eller foretakets kunder seg imellom, begren-
ses til et minimum.

Forsikringsformidlingsforetak plikter å treffe 
alle egnede tiltak for å identifisere og for å hindre 
eller håndtere interessekonflikter mellom foreta-
ket og kundene og kundene imellom.

Dersom tiltakene ikke med rimelig sikkerhet 
forhindrer risiko for at kundens interesser blir 
skadelidende, skal foretaket i god tid før for-
sikringsavtalen inngås tydelig opplyse kunden om 
mulige interessekonflikter og om tiltakene som er 
truffet for å redusere denne risikoen.

Opplysningene som nevnt i tredje ledd skal gis 
på et varig medium og være tilstrekkelig detaljerte 
til at kunden ut fra sine forutsetninger kan ta en 
velbegrunnet beslutning om tjenesten som 
interessekonflikten gjelder.

Foretaket skal på forespørsel fra Finanstil-
synet kunne dokumentere hvilke mulige interes-
sekonflikter som er identifisert, og hvilke tiltak 
foretaket har gjennomført.

Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. 

§ 9-4 Lønnsordning og vederlag
Forsikringsformidlingsforetak må ikke 

avlønne ansatte eller evaluere ansattes prestasjo-
ner på en slik måte at evnen til å påse at kundens 
interesser ivaretas på best måte, svekkes. Foreta-
ket skal herunder ikke benytte avlønningsordnin-
ger, salgsmål eller andre insentiver som kan 
påvirke ansatte til å anbefale et bestemt for-
sikringsprodukt fremfor et annet forsikringspro-
dukt som er bedre egnet for kunden.

Forsikringsformidlingsforetak kan motta ved-
erlag fra eller yte vederlag til andre enn kunden 
bare dersom vederlaget ikke har en negativ inn-
virkning på kvaliteten på tjenesten til kunden og 
det ikke svekker foretakets evne til å opptre ærlig, 
redelig og profesjonelt i samsvar med kundens 
beste interesser.
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Departementet kan gi forskrifter som gjør unn-
tak fra, avgrenser eller utfyller bestemmelsene i 
paragrafen her. Departementet kan herunder gi 
regler som i særlige tilfeller forbyr eller stiller 
ytterlige krav til mottak av vederlag fra eller yting 
av vederlag til andre enn kunden i forbindelse 
med tegning, endring eller fornyelse av en for-
sikringsavtale.

§ 9-5 Behandling av tvister i klageorgan
Forsikringsformidlingsforetak skal være til-

sluttet en utenrettslig tvisteløsningsordning (kla-
georgan) som fastsatt i forskrift av departementet. 
Hvis det oppstår tvist mellom et forsikringsformid-
lingsforetak og en kunde, kan hver av partene 
kreve å få behandlet denne av klageorganet.

Så lenge en sak er til behandling i klageorga-
net, kan en part ikke bringe saken inn for de 
alminnelige domstolene. En sak anses for å være 
til behandling fra det tidspunktet klageorganet 
mottok klagen. En sak som har vært behandlet i 
klageorganet, kan bringes inn for tingretten uten 
forutgående behandling i forliksrådet.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller paragrafen her. Departementet kan her-
under gi regler om organisering, sammensetning 
og finansiering, samt bestemmelser om at utgifter 
tilknyttet klageorganets virksomhet skal utliknes 
på forsikringsformidlingsforetakene eller dekkes 
av partene. 

Kapittel 10. Tilsyn, tilbakekall, sanksjoner, 
straff mv.

§ 10-1 Tilsyn
Finanstilsynet fører tilsyn med overholdelse av 

bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne 
loven. Tilsynet føres i samsvar med bestemmel-
sene i loven her og finanstilsynsloven.

§ 10-2 Pålegg om retting
Finanstilsynet kan gi pålegg om at forhold i 

strid med denne loven eller bestemmelser gitt i 
medhold av loven skal opphøre. Finanstilsynet 
kan sette en frist for at forholdene bringes i sam-
svar med pålegget.

Første ledd gjelder tilsvarende dersom Finans-
tilsynet underrettes av tilsynsmyndigheter i en 
annen EØS-stat om at et norsk forsikringsformid-
lingsforetak har overtrådt regler som gjelder for 
foretakets virksomhet i vedkommende stat. 
Finanstilsynet skal i tilfelle underrette vedkom-
mende myndighet om pålegget.

§ 10-3 Tilbakekall av tillatelse og sletting av 
registrering

Finanstilsynet kan kalle tilbake tillatelsen og 
slette et forsikringsformidlingsforetak fra Finans-
tilsynets register dersom foretaket
a) ikke gjør bruk av tillatelsen eller registrerin-

gen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall 
på tillatelsen eller registreringen eller har opp-
hørt å drive virksomhet i mer enn seks måne-
der

b) ikke lenger oppfyller vilkårene for tillatelse 
eller registrering i § 3-4

c) har fått tillatelsen eller blitt registrert ved hjelp 
av uriktige opplysninger eller andre uregel-
messigheter

d) grovt eller gjentatte ganger har overtrådt 
bestemmelser gitt i eller i medhold av lov som 
gjelder for forsikringsformidlingsvirksom-
heten, eller

e) ikke etterkommer pålegg gitt av Finanstilsynet 
eller annen tilsynsmyndighet.
Departementet kan i forskrift gi regler som 

utfyller bestemmelsene i paragrafen her.

§ 10-4 Straff
Med bøter eller fengsel i inntil ett år straffes 

den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 
a) § 3-1, § 4-1 første ledd, § 4-2 første ledd, § 4-3 

første ledd, § 5-5 første ledd, § 7-1, § 8-3 eller 
§ 8-5 til § 8-8, eller 

b) bestemmelse i forskrift som utfyller bestem-
melsene nevnt i bokstav a, når det i forskrif-
ten er fastsatt at en slik overtredelse av den 
aktuelle bestemmelsen er straffbar. 
På samme måte straffes grove eller gjentatte 

brudd på god forretningsskikk, jf. § 9-1, og 
bestemmelse i forskrift som utfyller § 9-1, når det i 
forskriften er fastsatt at overtredelse av den aktu-
elle bestemmelsen er straffbar.

§ 10-5 Finanstilsynets taushetsplikt mv.
Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for 

Finanstilsynet eller departementet, har taushets-
plikt overfor uvedkommende om identiteten til 
personer som har gitt meldinger, tips eller lik-
nende opplysninger om overtredelser av loven og 
tilhørende forskrifter, og om andre opplysninger 
som kan gjøre identiteten kjent, med mindre bruk 
av opplysningene er nødvendig som ledd i ytterli-
gere undersøkelser av overtredelsen eller etterføl-
gende rettsforfølgning av saken. Taushetsplikten 
etter første punktum gjelder også identiteten til 
den fysiske personen opplysningene gjelder. 
Taushetsplikten etter første og annet punktum 
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gjelder også overfor sakens parter og deres repre-
sentanter.

Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for 
Finanstilsynet eller departementet, har taushets-
plikt overfor uvedkommende om opplysninger 
som omhandler sanksjoner og andre tiltak som 
knytter seg til overtredelse av regler i loven her, 
eller forskrifter i medhold av loven, dersom offent-
liggjøring av opplysningene kan skape alvorlig uro 
på finansmarkedene eller påføre de berørte parter 
uforholdsmessig stor skade. Forvaltningsloven 
§ 13 og §§ 13 b til 13 e gjelder ikke for opplysnin-
ger som nevnt i første punktum.

Departementet kan i forskrift gi regler som 
utfyller bestemmelsene i paragrafen her.

Kapittel 11. Ikrafttredelsesregler og 
overgangsregler. Endringer i andre lover

§ 11-1 Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 

Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmel-
sene til forskjellig tid.

§ 11-2 Overgangsregler
Forsikringsformidlingsforetak som driver virk-

somhet som omfattes av denne loven når den trer 
i kraft, må oppfylle kravene i § 6-1 første ledd jf. 
§ 6-5 og § 8-2 innen ett år etter ikrafttredelsen.

Forsikringsforetak som fører eget agentregis-
ter, må avvikle dette innen 6 måneder fra lovens 
ikrafttredelse.

Departementet kan gi overgangsregler. I over-
gangsreglene kan det gjøres unntak fra reglene i 
denne paragrafen.

§ 11-3 Endringer i andre lover
Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende 

endringer i andre lover:
1. I lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksom-

het oppheves § 7-4.
2. Lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformid-

ling oppheves.
3. I lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og 

finanskonsern gjøres følgende endringer:

§ 5-5 tredje ledd skal lyde:
For grensekryssende virksomhet her i riket 

fra en annen EØS-stat gjelder kapittel 1 samt 
bestemmelsene i § 9-1 annet og tredje ledd, § 9-2, 
§§ 9-4 til 9-6, § 12-27, §§ 16-5 til 16-9, § 16-11, 
§§ 16-13 til 16-16, § 22-1 og § 22-2, tilsvarende.

Foran § 16-1 skal nytt avsnitt I i kapittel 16 lyde: 
I. Forholdet til kunder, informasjon og mar-

kedsføring mv. 

Etter § 16-10 skal nytt avsnitt II i kapittel 16 lyde: 
II. Forsikringsdistribusjon  

§ 16-11 Forsikringsdistribusjon
(1) Bestemmelsene gitt i og i medhold av §§ 16-11 
til 16-15 gjelder for forsikringsforetak som utøver 
forsikringsdistribusjon som definert i forsikrings-
formidlingsloven § 1-3 annet og tredje ledd. Be-
stemmelsene gjelder for distribusjon av alle typer 
forsikringsavtaler, herunder gjenforsikringsavta-
ler, med mindre annet er bestemt i eller i medhold 
av loven her.
(2) Dersom et forsikringsforetak opptrer som for-
midler av forsikringsavtaler for et annet for-
sikringsforetak, gjelder i tillegg bestemmelsene 
gitt i og i medhold av § 16-16.
(3) Departementet kan gi forskrifter som gjør 
unntak fra, avgrenser eller utfyller bestemmel-
sene i paragrafen her. Departementet kan her-
under gi regler til gjennomføring av Norges 
forpliktelser etter EØS-avtalen og regler om at en 
eller av flere av bestemmelsene i loven ikke skal 
gjelde ved distribusjon av nærmere angitte forsik-
ringer eller til særskilte kundegrupper.

§ 16-12 Krav til ansatte
(1) Forsikringsforetak skal påse at ansatte som er 
direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon

a) til enhver tid har den kunnskapen og kom-
petansen som er nødvendig for å kunne 
utøve stillingen

b) ikke er dømt for straffbart forhold eller i stil-
ling eller ved utøvelsen av verv har utvist 
adferd som gir grunn til å anta at vedkom-
mende ikke vil kunne ivareta stillingen på en 
forsvarlig måte

c) årlig gjennomfører minst 15 timer etterut-
danning som er relevant for stillingen, og 
som er godkjent av Finanstilsynet. 

Etterutdanningen etter bokstav c skal dokumente-
res.
(2) Personer som omfattes av første ledd skal 
fremlegge ordinær politiattest etter politiregister-
loven § 40 og bekreftelse fra Brønnøysundregis-
trene for at vedkommende ikke er under 
konkursbehandling, konkurskarantene eller 
gjeldsforhandling
(3) Departementet kan gi forskrifter som gjør 
unntak fra, avgrenser eller utfyller bestemmel-
sene i paragrafen her. Departementet kan her-
under gi regler om hvem som omfattes av 
bestemmelsene, fastsette krav til kunnskap og 
kompetanse og gi regler om etterutdanning. 
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§ 16-13 Produktstyring
(1) Forsikringsforetak som produserer for-
sikringsprodukter for salg til kunder, skal ha en 
hensiktsmessig prosess for godkjenning av det 
enkelte forsikringsprodukt og av vesentlige 
endringer i et eksisterende produkt før det 
markedsføres eller distribueres til kunder. Som 
en del av godkjenningsprosessen for produktet 
skal foretaket identifisere en målgruppe for det 
enkelte forsikringsproduktet, sikre at all relevant 
risiko for målgruppen er vurdert, og at den plan-
lagte distribusjonsstrategien er tilpasset mål-
gruppen. Foretaket skal gjennomføre rimelige 
tiltak for å sikre at forsikringsproduktet distribu-
eres til den identifiserte målgruppen.
(2) Forsikringsforetak skal forstå og regelmessig 
gjennomgå forsikringsproduktene som foretaket 
tilbyr eller markedsfører. Ved gjennomgangen 
skal foretaket ta i betraktning hendelser som kan 
få vesentlig innvirkning på den potensielle risi-
koen for den identifiserte målgruppen, vurdere 
om produktet fortsatt er forenlig med målgrup-
pens behov og om foretakets distribusjonsstrategi 
fortsatt er hensiktsmessig.
(3) Forsikringsforetak skal gi distributører tilgang 
til alle relevante opplysninger om forsikrings-
produktet og foretakets godkjenningsprosess, her-
under opplysninger om den identifiserte 
målgruppen. Dersom et forsikringsforetak gir råd 
om eller anbefaler forsikringsprodukter som det 
selv ikke har produsert, skal foretaket ha egnede 
rutiner og systemer for å innhente opplysninger 
som nevnt i første punktum og for å forstå egenska-
pene ved det enkelte forsikringsproduktet og den 
identifiserte målgruppen for produktet.
(4) Departementet kan i forskrift gi regler som ut-
fyller bestemmelsene i paragrafen her. 

§ 16-14 Styring og håndtering av interessekonflikter 
ved forsikringsdistribusjon
(1) Dersom tiltakene for å motvirke interessekon-
flikter etter § 16-1 fjerde ledd ikke med rimelig sik-
kerhet forhindrer risiko for at kundens interesser 
blir skadelidende, skal forsikringsforetaket i god 
tid før forsikringsavtalen inngås tydelig opplyse 
kunden om mulige interessekonflikter og om tilta-
kene som er truffet for å redusere denne risikoen.
(2) Opplysningene som nevnt i første ledd skal gis 
på et varig medium og være tilstrekkelig detaljerte 
til at kunden ut fra sine forutsetninger kan ta en 
velbegrunnet beslutning om tjenesten som inte-
ressekonflikten gjelder.
(3) Foretaket skal på forespørsel fra Finanstil-
synet kunne dokumentere hvilke mulige interes-
sekonflikter som er identifisert, og hvilke tiltak 
foretaket har gjennomført.

(4) Departementet kan i forskrift gi regler som ut-
fyller bestemmelsene i paragrafen her. 

§ 16-15 Lønnsordning og vederlag ved forsikringsdis-
tribusjon
(1) Forsikringsforetak må ikke avlønne ansatte el-
ler evaluere ansattes prestasjoner på en slik måte at 
evnen til å påse at kundens interesser ivaretas på 
best måte, svekkes. Foretaket skal herunder ikke 
benytte avlønningsordninger, salgsmål eller andre 
insentiver som kan påvirke ansatte til å anbefale et 
bestemt forsikringsprodukt fremfor et annet for-
sikringsprodukt som er bedre egnet for kunden.
(2) Forsikringsforetak kan motta vederlag fra eller 
yte vederlag til andre enn kunden bare dersom 
vederlaget ikke har en negativ innvirkning på kvali-
teten på tjenesten til kunden og det ikke svekker 
foretakets evne til å opptre ærlig, redelig og profe-
sjonelt i samsvar med kundens beste interesser.
(3) Departementet kan gi forskrifter som gjør 
unntak fra, avgrenser eller utfyller bestemmel-
sene i paragrafen her. Departementet kan her-
under gi regler som i særlige tilfeller forbyr eller 
stiller ytterlige krav til mottak av vederlag fra eller 
yting av vederlag til andre enn kunden i forbin-
delse med tegning, endring eller fornyelse av en 
forsikringsavtale.

§ 16-16 Forsikringsformidling
(1) Forsikringsforetak kan formidle forsikringer 
på vegne av et annet forsikringsforetak.
(2) Departementet kan gi forskrifter som gjør 
unntak fra, avgrenser eller utfyller bestemmel-
sene i paragrafen her. Departementet kan her-
under gi regler om plikter for forsikringsforetak 
som opptrer som forsikringsformidler som nevnt i 
første ledd. 

Ny § 22-7 skal lyde:

§ 22-7 Finanstilsynets taushetsplikt mv.
(1) Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Fi-
nanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt 
overfor uvedkommende om identiteten til personer 
som har gitt meldinger, tips eller liknende opplys-
ninger om overtredelser av loven og tilhørende for-
skrifter, og om andre opplysninger som kan gjøre 
identiteten kjent, med mindre bruk av opplysnin-
gene er nødvendig som ledd i ytterligere under-
søkelser av overtredelsen eller etterfølgende 
rettsforfølgning av saken. Taushetsplikten etter før-
ste punktum gjelder også identiteten til den fysiske 
personen opplysningene gjelder. Taushetsplikten 
etter første og annet punktum gjelder også overfor 
sakens parter og deres representanter.
(2) Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Fi-
nanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt 
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overfor uvedkommende om opplysninger som 
omhandler sanksjoner og andre tiltak som knytter 
seg til overtredelse av regler i loven her, eller for-
skrifter gitt i medhold av loven, dersom offentlig-
gjøring av opplysningene kan skape alvorlig uro 
på finansmarkedene eller påføre de berørte parter 

uforholdsmessig stor skade. Forvaltningsloven 
§ 13 og §§ 13 b til 13 e gjelder ikke for opplysnin-
ger som nevnt i første punktum.
(3) Departementet kan i forskrift gi regler som ut-
fyller bestemmelsene i paragrafen her. 
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B

Forslag
 til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i 
EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411

 I

Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-
komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 

2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
(EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411.
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Vedlegg 1  

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 
av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon

(omarbeiding)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1 
og artikkel 62,

under henvisning til forslag fra Europakommi-
sjonen, etter oversending av utkast til regelverks-
akt til de nasjonale parlamentene, under henvis-
ning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité1, etter den ordinære regelverks

prosedyren2 og ut fra følgende betraktninger:
1) Det skal foretas en rekke endringer i europa-

parlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF3. Av 
klarhetshensyn bør nevnte direktiv omarbei-
des.

2) Ettersom hovedformålet med denne omarbei-
dingen er å harmonisere nasjonale bestemmel-
ser om forsikrings- og gjenforsikringsdistribu-
sjon, og ettersom disse formene for virksom-
het utøves i hele Unionen, bør dette nye direk-
tivet baseres på artikkel 53 nr. 1 og artikkel 62 
i traktaten om Den europeiske unions virke-
måte (TEUV). Et direktiv er godt egnet til en 
slik harmonisering siden gjennomføringsbe-
stemmelsene på områdene som omfattes av 
dette direktiv, ved behov kan tilpasses eventu-
elle særtrekk ved markedet og rettssystemet i 
hver enkelt medlemsstat. Dette direktiv bør 
også ha som mål å samordne nasjonale regler 
om adgang til å utøve virksomhet innen for-
sikrings- og gjenforsikringsdistribusjon.

3) Dette direktiv har imidlertid som mål å oppnå 
en minsteharmonisering, og det bør derfor 
ikke hindre medlemsstatene i å opprettholde 
eller innføre strengere bestemmelser for å 
verne kunder, forutsatt at slike bestemmelser 

er forenlige med unionsretten, herunder dette 
direktiv.

4) Forsikrings- og gjenforsikringsformidlere spil-
ler en sentral rolle ved distribusjonen av for-
sikrings- og gjenforsikringsprodukter i Unio-
nen.

5) Ulike typer personer eller institusjoner, for 
eksempel agenter, meglere og foretak som 
yter både bank- og forsikringstjenester («banc-
assurance»), forsikringsforetak, reisebyråer 
og bilutleieselskaper, kan distribuere for-
sikringsprodukter. Likebehandling av aktører 
og forbrukervern forutsetter at alle disse per-
sonene eller institusjonene omfattes av dette 
direktiv.

6) Forbrukerne bør omfattes av samme verne-
nivå uavhengig av forskjeller mellom ulike dis-
tribusjonskanaler. For å sikre at samme ver-
nenivå blir gitt, og at forbrukeren kan dra 
nytte av sammenlignbare standarder, særlig 
når det gjelder offentliggjøring av opplysnin-
ger, er det avgjørende at distributørene har 
like konkurransevilkår.

7) Anvendelsen av direktiv 2002/92/EF har vist 
at en rekke bestemmelser må presiseres ytter-
ligere for å gjøre det enklere å utøve for-
sikringsdistribusjon, og at det av hensyn til for-
brukervernet kreves at nevnte direktivs virke-
område utvides til å omfatte alt salg av for-
sikringsprodukter. Forsikringsforetak som sel-
ger forsikringsprodukter direkte, bør bringes 
inn under dette direktivs virkeområde på 
samme grunnlag som forsikringsagenter og -
meglere.

8) For å sikre at samme vernenivå anvendes uan-
sett hvilken kanal kundene kjøper et for-
sikringsprodukt gjennom, enten direkte fra et 
forsikringsforetak eller indirekte fra en for-
midler, skal dette direktivs virkeområde 
omfatte ikke bare forsikringsforetak eller for-
sikringsformidlere, men også andre markeds-
deltakere som har salg av forsikringsproduk-
ter som en tilleggsvirksomhet, for eksempel 

1 EUT C 44 av 15.2.2013, s. 95.
2 Europaparlamentets holdning av 24. november 2015 (ennå 

ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. desem-
ber 2015.

3 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. 
desember 2002 om forsikringsformidling (EFT L 9 av 
15.1.2003, s. 3).



122 Prop. 233 LS 2020–2021
Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/

2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411
reisebyråer og bilutleieselskaper, med mindre 
de oppfyller vilkårene for unntak.

9) Det er fortsatt betydelige forskjeller mellom 
nasjonale bestemmelser, noe som skaper hind-
ringer for adgangen til å starte og utøve virk-
somhet innen forsikrings- og gjenforsikrings-
distribusjon i det indre marked. Det er behov 
for ytterligere å styrke det indre marked og 
fremme et reelt indre marked for produkter og 
tjenester knyttet til livsforsikring og skade-
forsikring.

10)Den finansielle uroen den seneste tiden har 
understreket viktigheten av å sikre effektivt 
forbrukervern i alle finanssektorer. Det er der-
for hensiktsmessig å styrke forbrukernes tillit 
og å gjøre reglene for distribusjonen av for-
sikringsprodukter mer ensartede for å sikre 
tilstrekkelig vern for forbrukere i hele Unio-
nen. Forbrukervernet bør styrkes i forhold til 
nivået i direktiv 2002/92/EF for å redusere 
behovet for ulike nasjonale tiltak. Det er viktig 
å ta hensyn til særtrekkene ved forsikringsav-
taler sammenlignet med investeringsproduk-
ter som reguleres i henhold til europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2014/65/EU4. Distribu-
sjonen av forsikringsavtaler, herunder for-
sikringsbaserte investeringsprodukter, bør 
derfor reguleres i henhold til dette direktiv og 
bringes i samsvar med direktiv 2014/65/EU. 
Minstestandardene bør heves når det gjelder 
distribusjonsregler, og det bør skapes like vil-
kår for alle forsikringsbaserte investeringspro-
dukter.

11)Dette direktiv bør få anvendelse på personer 
hvis virksomhet består i å yte forsikrings- eller 
gjenforsikringsdistribusjonstjenester til tredje-
parter.

12)Dette direktiv bør få anvendelse på personer 
hvis virksomhet består i å gi opplysninger om 
en eller flere forsikringsavtaler ut fra kriterier 
som kunden har valgt, uansett om det er via et 
nettsted eller via andre medier, eller i å utar-
beide en rangering av forsikringsprodukter 
eller tilby en rabatt på prisen for en for-
sikringsavtale når kunden ved avslutningen av 
prosessen direkte eller indirekte kan inngå en 
forsikringsavtale. Dette direktiv bør ikke få 
anvendelse på nettsteder som administreres 
av offentlige myndigheter eller forbrukersam-
menslutninger som ikke har som formål å 

inngå en avtale, men bare sammenligne for-
sikringsprodukter som er tilgjengelige på mar-
kedet.

13)Dette direktiv bør ikke få anvendelse på innle-
dende virksomhet som bare består i levering 
av data og opplysninger om potensielle forsi-
kringstakere til forsikrings- eller gjenfor-
sikringsformidlere eller -foretak eller av opp-
lysninger om forsikrings- eller gjenforsikrings-
produkter eller forsikrings- eller gjenfor-
sikringsformidlere eller -foretak til potensielle 
forsikringstakere.

14)Dette direktiv bør ikke få anvendelse på perso-
ner med en annen yrkesvirksomhet, for 
eksempel skatteeksperter, regnskapsførere 
eller advokater, som ved enkelte anledninger 
gir råd om forsikringsdekning som ledd i 
denne andre yrkesvirksomheten, og det bør 
heller ikke få anvendelse på personer som 
bare gir generelle opplysninger om for-
sikringsprodukter, forutsatt at formålet med 
denne virksomheten ikke er å hjelpe kunden 
med å inngå eller oppfylle en forsikrings- eller 
gjenforsikringsavtale. Dette direktiv bør ikke 
få anvendelse på yrkesmessig skadebehand-
ling på vegne av et forsikrings- eller gjenfor-
sikringsforetak eller på taksering og oppgjør 
av skadetilfeller.

15)Dette direktiv bør ikke få anvendelse på perso-
ner som utøver forsikringsdistribusjon som en 
tilleggsvirksomhet, dersom premien ikke 
overstiger et visst beløp og de dekkede risiko-
ene er begrensede. Slik forsikring kan utfylle 
en vare eller en tjeneste, herunder i forbin-
delse med risikoen for at en tjeneste som for-
ventes å bli brukt på et visst tidspunkt, ikke 
blir brukt, for eksempel en togreise, et med-
lemskap ved et treningssenter eller et sesong-
kort ved et teater, og andre risikoer knyttet til 
reiser, for eksempel innstilte avganger eller 
tap av bagasje. For å sikre at det alltid er en til-
strekkelig grad av forbrukervern knyttet til 
virksomhet innen forsikringsdistribusjon, bør 
imidlertid et forsikringsforetak eller en for-
sikringsformidler som utøver distribusjons-
virksomhet gjennom en forsikringsformidler 
som har forsikringsformidling som tilleggs-
virksomhet, og som er unntatt fra kravene i 
dette direktiv, sikre oppfyllelsen av visse 
grunnleggende krav, for eksempel til opplys-
ninger om egen identitet og om hvordan klage 
kan inngis, og sikre at det tas hensyn til kun-
dens krav og behov.

16)Dette direktiv bør sikre at samme forbruker-
vernnivå anvendes, og at alle kunder kan dra 

4 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 
2014 om markeder for finansielle instrumenter og om end-
ring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT 
L 173 av 12.6.2014, s. 349).
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fordel av sammenlignbare standarder. Dette 
direktiv bør fremme like vilkår og konkurrans-
evilkår for formidlere, uavhengig av om de er 
bundet til et forsikringsforetak. Det er en for-
del for forbrukerne dersom forsikringspro-
dukter distribueres gjennom ulike kanaler og 
gjennom formidlere med ulike former for sam-
arbeid med forsikringsforetak, forutsatt at alle 
er pålagt å anvende sammenlignbare regler for 
forbrukervern. Medlemsstatene bør ta hensyn 
til dette ved gjennomføringen av dette direktiv.

17)Dette direktiv bør ta hensyn til forskjellene 
mellom de ulike typene distribusjonskanaler. 
Det bør for eksempel ta hensyn til særtrek-
kene ved forsikringsformidlere som er avtale-
forpliktet til å utøve virksomhet innen for-
sikringsdistribusjon utelukkende i samarbeid 
med et eller flere forsikringsforetak som fin-
nes i visse medlemsstaters markeder 
(«bundne forsikringsformidlere»), og det bør 
innføre hensiktsmessige og forholdsmessige 
vilkår som gjelder for de ulike typene distribu-
sjon. Særlig bør medlemsstatene kunne fast-
sette at den forsikrings- eller gjenforsikrings-
distributøren som har ansvar for virksomheten 
til en forsikrings- eller gjenforsikringsformid-
ler eller en forsikringsformidler som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
skal sikre at denne formidleren oppfyller vilkå-
rene for registrering, og registrere formidle-
ren.

18)Forsikrings- og gjenforsikringsformidlere og 
forsikringsformidlere som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, som er 
fysiske personer, bør registreres hos vedkom-
mende myndighet i medlemsstaten der de har 
sitt bosted. Personer som daglig pendler mel-
lom medlemsstaten der de har sin privatbolig, 
og medlemsstaten der de utøver sin distribu-
sjonsvirksomhet, dvs. deres forretningssted, 
bør registreres i den medlemsstaten der de 
har sitt forretningssted. Forsikrings- og gjen-
forsikringsformidlere og forsikringsformid-
lere som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet, som er juridiske personer, 
bør registreres hos vedkommende myndighet 
i medlemsstaten der de har sitt forretnings-
kontor eller, dersom de i henhold til nasjonal 
rett ikke har et forretningskontor, sitt hoved-
kontor. Medlemsstatene bør kunne tillate at 
andre organer samarbeider med vedkom-
mende myndigheter om registreringen og 
reguleringen av forsikringsformidlere. For-
sikrings- og gjenforsikringsformidlere og for-
sikringsformidlere som har forsikringsformid-

ling som tilleggsvirksomhet, bør registreres, 
forutsatt at de oppfyller strenge faglige krav 
knyttet til kompetanse, god vandel, dekning 
gjennom yrkesansvarsforsikring og finansiell 
kapasitet. Formidlere som allerede er regis-
trert i medlemsstatene, bør ikke være forplik-
tet til å registrere seg på nytt i henhold til dette 
direktiv.

19)Forsikringsformidleres manglende mulighet 
til fritt å utøve sin virksomhet i hele Unionen 
hindrer et velfungerende indre marked for for-
sikring. Dette direktiv er et viktig skritt i ret-
ning av styrket forbrukervern og økt marked-
sintegrasjon.

20)Forsikrings- og gjenforsikringsformidlere og 
forsikringsformidlere som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, bør kunne 
benytte seg av etableringsadgangen og adgan-
gen til å yte tjenester som er nedfelt i TEUV. 
Registrering i hjemstaten bør derfor gi for-
sikrings- og gjenforsikringsformidlere og for-
sikringsformidlere som har forsikringsformid-
ling som tilleggsvirksomhet, rett til å utøve 
virksomhet i andre medlemsstater i samsvar 
med prinsippene om etableringsadgang og 
adgang til å yte tjenester, forutsatt at hensikts-
messige framgangsmåter for melding mellom 
vedkommende myndigheter er fulgt.

21)For å sikre høy kvalitet på tjenestene og et 
effektivt forbrukervern bør hjemstater og 
vertsstater samarbeide nært om håndhevin-
gen av forpliktelsene fastsatt i dette direktiv. 
Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsfor-
midlere eller forsikringsformidlere som har 
forsikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
utøver virksomhet i forskjellige medlemsstater 
i henhold til adgangen til å yte tjenester, bør 
vedkommende myndighet i hjemstaten ha 
ansvar for å sikre at forpliktelsene fastsatt i 
dette direktiv oppfylles med hensyn til den 
samlede virksomheten i det indre marked. 
Dersom vedkommende myndighet i en verts-
stat blir oppmerksom på overtredelser av for-
pliktelser på vertsstatens territorium, bør den 
underrette vedkommende myndighet i hjem-
staten, som bør være forpliktet til å treffe hen-
siktsmessige tiltak. Dette gjelder særlig med 
hensyn til overtredelser av reglene for krav til 
god vandel, faglig kunnskap og kompetanse 
eller for god forretningsskikk. Videre bør ved-
kommende myndighet i vertsstaten ha rett til 
å gripe inn dersom hjemstaten ikke treffer 
hensiktsmessige tiltak, eller dersom tiltakene 
som treffes, er utilstrekkelige.
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22)Når det gjelder opprettelsen av en filial eller 
permanent tilstedeværelse i en annen med-
lemsstat, er det hensiktsmessig å fordele 
håndhevingsansvaret mellom hjemstaten og 
vertsstaten. Mens ansvaret for overholdelse av 
forpliktelser som påvirker virksomheten som 
helhet – for eksempel reglene for faglige krav 
– bør ligge hos vedkommende myndighet i 
hjemstaten i henhold til de samme reglene 
som gjelder for yting av tjenester, bør vedkom-
mende myndighet i vertsstaten være ansvarlig 
for å håndheve reglene for opplysningskrav og 
for god forretningsskikk med hensyn til de tje-
nestene som ytes på dens territorium. Dersom 
vedkommende myndighet i en vertsstat blir 
oppmerksom på overtredelser av forpliktelser 
på vertsstatens territorium som dette direktiv 
ikke pålegger vertsstaten ansvar for, bør den 
imidlertid underrette vedkommende myndig-
het i hjemstaten, som bør være forpliktet til å 
treffe hensiktsmessige tiltak. Dette gjelder 
særlig med hensyn til overtredelser av reglene 
for krav til god vandel, faglig kunnskap og 
kompetanse. Videre bør vedkommende myn-
dighet i vertsstaten ha rett til å gripe inn der-
som hjemstaten ikke treffer hensiktsmessige 
tiltak, eller dersom tiltakene som treffes, er 
utilstrekkelige.

23)Vedkommende myndigheter i medlemssta-
tene bør ha alle nødvendige midler til rådighet 
for å sikre at forsikrings- og gjenforsikringsfor-
midlere og forsikringsformidlere som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
utøver sin virksomhet på en korrekt måte i 
hele Unionen, enten den utøves i henhold til 
etableringsadgangen eller adgangen til å yte 
tjenester. For å sikre effektivt tilsyn bør alle til-
tak som iverksettes av vedkommende myndig-
heter, stå i forhold til arten, omfanget og kom-
pleksiteten av de risikoene en bestemt distri-
butørs virksomhet innebærer, uansett hvilken 
betydning den berørte distributøren har for 
den overordnede finansielle stabiliteten i mar-
kedet.

24)Medlemsstatene bør opprette et felles infor-
masjonssted som gir forsikrings- og gjenfor-
sikringsformidlere og forsikringsformidlere 
som har forsikringsformidling som tilleggs-
virksomhet, tilgang til deres registre. Dette fel-
les informasjonsstedet bør også inneholde en 
hyperlenke til de enkelte relevante vedkom-
mende myndigheter i hver medlemsstat. For å 
oppnå økt gjennomsiktighet og lette handelen 
over landegrensene bør Den europeiske til-
synsmyndighet for forsikring og tjenestepen-

sjoner (EIOPA), opprettet ved europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/
20105, opprette, offentliggjøre og løpende opp-
datere en felles elektronisk database med opp-
lysninger om hver forsikrings- og gjenfor-
sikringsformidler og forsikringsformidler som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirk-
somhet, som har meddelt en hensikt om å 
benytte seg av etableringsadgangen eller 
adgangen til å yte tjenester. Medlemsstatene 
bør umiddelbart oversende relevante opplys-
ninger til EIOPA for å gi den mulighet til å 
gjøre dette. Databasen bør inneholde en 
hyperlenke til de enkelte relevante vedkom-
mende myndigheter i hver medlemsstat. Hver 
vedkommende myndighet i hver medlemsstat 
bør på sitt nettsted ha en hyperlenke til databa-
sen.

25)En formidlers permanente tilstedeværelse 
som kan likestilles med en filial på en annen 
medlemsstats territorium, bør behandles på 
samme måte som en filial, med mindre formid-
leren lovlig oppretter tilstedeværelsen i en 
annen juridisk form. Dette kan, avhengig av 
ytterligere omstendigheter, være tilfelle selv 
om tilstedeværelsen ikke formelt har form av 
en filial, men bare består i et kontor som ledes 
av formidlerens eget personale eller av en per-
son som er uavhengig, men som har fast full-
makt til å opptre på vegne av formidleren på 
samme måte som et agentur.

26)Hjemstatens og vertsstatens gjeldende rettig-
heter og ansvarsområder i forbindelse med til-
synet med forsikrings- og gjenforsikringsfor-
midlere og forsikringsformidlere som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
som er registrert av dem eller utøver virksom-
het innen forsikrings- eller gjenforsikringsdis-
tribusjon på deres territorium i henhold til eta-
bleringsadgangen eller adgangen til å yte tje-
nester, bør være klart fastsatt.

27)For å håndtere situasjoner der en forsikrings-
formidler eller en forsikringsformidler som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirk-
somhet, etableres i en medlemsstat uteluk-
kende for å unngå å måtte overholde reglene i 
en annen medlemsstat der den helt eller 
hovedsakelig utøver sin virksomhet, kan det å 
gi vertsstaten mulighet til å treffe forebyg-

5 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 
av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk til-
synsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for for-
sikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 
716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 
2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48).
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gende tiltak være en egnet løsning dersom 
virksomheten utgjør en alvorlig trussel mot 
forsikrings- og gjenforsikringsmarkedets ord-
nede virkemåte i vertsstaten, og slike tiltak 
bør ikke hindres av dette direktiv. Disse tilta-
kene bør imidlertid ikke utgjøre en hindring 
for adgangen til å yte tjenester eller etable-
ringsadgangen eller begrense adgangen til å 
utøve virksomhet over landegrensene.

28)Det er viktig å sikre et høyt faglig nivå og høy 
kompetanse blant forsikrings- og gjenfor-
sikringsformidlere og forsikringsformidlere 
som har forsikringsformidling som tilleggs-
virksomhet, og blant ansatte i forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak som deltar i virksomhet 
før, under og etter salg av forsikrings- og gjen-
forsikringsavtaler. Den faglige kunnskapen til 
formidlere og forsikringsformidlere som har 
forsikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
og til ansatte i forsikrings- og gjenforsikrings-
foretak må derfor samsvare med disse virk-
somhetenes kompleksitet. Det bør kreves at 
forsikringsformidlere som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, kjenner til vil-
kårene i de avtalene de distribuerer, og eventu-
elt regler for behandling av erstatningskrav og 
klager.

29)Videreutdanning og utvikling bør sikres. Slik 
utdanning og utvikling kan omfatte ulike typer 
tilrettelagte læringsmuligheter, herunder 
kurs, e-læring og veiledning. Spørsmål som 
gjelder form, innhold og nødvendige sertifika-
ter eller annen relevant dokumentasjon, for 
eksempel en registeroppføring eller en bestått 
eksamen, bør reguleres av medlemsstatene.

30)Kravene knyttet til integritet bidrar til en solid 
og pålitelig forsikringssektor og til å nå målet 
om tilstrekkelig vern av forsikringstakere. 
Dette omfatter krav om ikke å være oppført i 
strafferegisteret eller i noe annet tilsvarende 
nasjonalt register knyttet til visse lovovertre-
delser, for eksempel overtredelser av regelver-
ket for finansielle tjenester, overtredelser knyt-
tet til uærlighet, bedrageri eller økonomisk 
kriminalitet og andre overtredelser i henhold 
til selskapsretten, konkursretten eller insol-
venslovgivningen.

31)Det er også viktig at relevante personer i ledel-
sesstrukturen hos forsikrings- eller gjenfor-
sikringsformidlere eller forsikringsformidlere 
som har forsikringsformidling som tilleggs-
virksomhet, som deltar i distribusjonen av for-
sikrings- eller gjenforsikringsprodukter, og de 
relevante ansatte hos en forsikrings- eller gjen-
forsikringsdistributør som deltar direkte i for-

sikrings- eller gjenforsikringsdistribusjon, har 
et tilstrekkelig kunnskaps- og kompetansenivå 
med hensyn til distribusjonsvirksomheten. Et 
hensiktsmessig kunnskaps- og kompetanse-
nivå bør sikres gjennom anvendelse av spesi-
fikke kunnskapskrav og faglige krav for disse 
personene.

32)Medlemsstatene bør ikke behøve å anse 
ledere eller ansatte som ikke deltar direkte i 
distribusjonen av forsikrings- og gjenfor-
sikringsprodukter, som relevante personer. 
Når det gjelder forsikrings- og gjenforsikrings-
formidlere og -foretak, bør det forventes at alle 
ansatte som deltar direkte i distribusjonsvirk-
somheten, har tilstrekkelig kunnskaps- og 
kompetansenivå, med visse unntak, for eksem-
pel for ansatte som har bare administrative 
oppgaver. Når det gjelder forsikringsformid-
lere som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet, bør i det minste de perso-
nene som har ansvar for forsikringsdistribusjo-
nen, anses som relevante ansatte som forven-
tes å ha et tilstrekkelig kunnskaps- og kompe-
tansenivå. Dersom forsikrings- og gjenfor-
sikringsdistributøren er en juridisk person, 
bør de personene i ledelsesstrukturen som har 
ansvar for å gjennomføre retningslinjer og 
framgangsmåter i forbindelse med distribusjo-
nen av forsikrings- og gjenforsikringsproduk-
ter, også oppfylle krav om tilstrekkelig kunn-
skap og kompetanse. For dette formål skal den 
personen som har ansvar for forsikrings- eller 
gjenforsikringsdistribusjonen hos forsikrings- 
og gjenforsikringsformidleren og forsikrings-
formidleren som har forsikringsformidling 
som tilleggsvirksomhet, alltid oppfylle kunn-
skaps- og kompetansekravene.

33)Når det gjelder forsikringsformidlere og for-
sikringsforetak som gir råd om eller selger for-
sikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-
profesjonelle kunder, bør medlemsstatene 
sikre at de har et tilstrekkelig kunnskaps- og 
kompetansenivå med hensyn til produktene 
som tilbys. Slik kunnskap og kompetanse er 
særlig viktig med tanke på den økte komplek-
siteten og den kontinuerlige innovasjonen i 
utformingen av forsikringsbaserte investe-
ringsprodukter. Kjøp av et forsikringsbasert 
investeringsprodukt innebærer en risiko, og 
investorene bør kunne stole på opplysningene 
i og kvaliteten på vurderingene som framleg-
ges. Videre bør ansatte gis tilstrekkelig med 
tid og ressurser til at de kan gi kundene alle 
relevante opplysninger om produktene som til-
bys.
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34)Samordningen av nasjonale bestemmelser om 
faglige krav til og registrering av personer 
som starter og utøver virksomhet innen for-
sikrings- og gjenforsikringsdistribusjon, kan 
bidra både til gjennomføringen av det indre 
marked for finansielle tjenester og til å styrke 
forbrukervernet på dette området.

35)For å fremme handel over landegrensene bør 
det innføres prinsipper for gjensidig anerkjen-
nelse av formidleres kunnskaper og ferdig-
heter.

36)Til tross for de eksisterende ordningene med 
felles pass for forsikringsgivere og -formidlere, 
er forsikringsmarkedet i Unionen fortsatt 
svært fragmentert. For å gjøre det lettere å 
utøve virksomhet over landegrensene og øke 
gjennomsiktigheten for kundene bør med-
lemsstatene sikre offentliggjøring av de gjel-
dende reglene knyttet til allmennhetens 
interesse på deres territorier, og et felles elek-
tronisk register og opplysninger om alle med-
lemsstatenes regler knyttet til allmennhetens 
interesse som får anvendelse på forsikrings- 
og gjenforsikringsdistribusjon, bør gjøres 
offentlig tilgjengelig.

37)Samarbeid og utveksling av opplysninger mel-
lom vedkommende myndigheter er viktig for å 
verne kunder og sikre en solid forsikrings- og 
gjenforsikringsvirksomhet i det indre marked. 
Særlig bør informasjonsutveksling fremmes, 
både under registreringsprosessen og fortlø-
pende, når det gjelder opplysninger om god 
vandel og faglig kompetanse og kunnskap hos 
personer som har ansvar for å utøve en for-
sikrings- eller gjenforsikringsdistributørs virk-
somhet.

38)Det er behov for egnede og effektive fram-
gangsmåter for utenrettslig klagebehandling 
og tvisteløsning i medlemsstatene for å løse 
tvister mellom forsikringsdistributører og kun-
der, med bruk av eksisterende framgangsmå-
ter der det er hensiktsmessig. Disse fram-
gangsmåtene bør være tilgjengelige for å løse 
tvister om rettigheter og forpliktelser i hen-
hold til dette direktiv. Slike framgangsmåter 
for utenrettslig klagebehandling og tvisteløs-
ning bør ha som mål å oppnå en raskere og bil-
ligere løsning av tvister mellom forsikringsdis-
tributører og kunder.

39)Det at mange forsikringsformidlere og -fore-
tak utøver stadig flere ulike former for virk-
somhet samtidig, har økt muligheten for 
interessekonflikter mellom de ulike formene 
for virksomhet og kundenes interesser. Det er 
derfor nødvendig å fastsette regler som sikrer 

at kundenes interesser ikke påvirkes negativt 
av slike interessekonflikter.

40)Kundene bør på forhånd gis klar informasjon 
om status for de personene som selger for-
sikringsprodukter, og om hvilken type godt-
gjøring de mottar. Slike opplysninger bør gis 
til kunden før avtaleinngåelsen. Opplysnin-
gene skal vise forholdet mellom forsikrings-
foretaket og formidleren, dersom det er rele-
vant, og hvilken type godtgjøring formidleren 
får.

41)For at kunden skal få opplysninger om de for-
sikringsdistribusjonstjenestene som ytes, uav-
hengig av om kunden kjøper gjennom en for-
midler eller direkte fra et forsikringsforetak, 
og for å unngå konkurransevridning gjennom 
å oppmuntre forsikringsforetak til å selge 
direkte til kundene framfor å bruke formidlere 
for å slippe unna opplysningskravene, bør det 
også kreves at forsikringsforetak skal gi kun-
dene opplysninger om hva slags godtgjøring 
deres ansatte mottar ved salg av forsikrings-
produkter.

42)Forsikringsformidlere og forsikringsforetak er 
underlagt ensartede krav når de distribuerer 
forsikringsbaserte investeringsprodukter, som 
fastsatt i europaparlaments- og rådsforord-
ning (EU) nr. 1286/20146. I tillegg til opplys-
ningene som skal inngis i form av nøkkelinfor-
masjonsdokumentet, bør distributører av for-
sikringsbaserte investeringsprodukter gi 
ytterligere opplysninger om eventuelle distri-
busjonskostnader som ikke allerede inngår i 
kostnadene angitt i nøkkelinformasjonsdoku-
mentet, slik at kunden kan forstå den kumula-
tive virkningen som disse samlede kostnadene 
har på investeringens avkastning. Dette direk-
tiv bør derfor fastsette regler for formidling av 
opplysninger om kostnadene for distribusjons-
tjenesten som er knyttet til de berørte for-
sikringsbaserte investeringsproduktene.

43)Ettersom dette direktiv har som mål å styrke 
forbrukervernet, får noen av direktivets 
bestemmelser anvendelse bare på forbruker-
forhold (salg til forbruker), særlig slike som 
gjelder regler for god forretningsskikk for for-
sikringsformidlere eller andre som selger for-
sikringsprodukter.

44)For å unngå at kunden kjøper et uegnet pro-
dukt, bør salget av forsikringsprodukter alltid 

6 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 
av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter 
om sammensatte og forsikringsbaserte investeringspro-
dukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 
352 av 9.12.2014, s. 1).
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ledsages av en test av krav og behov på grunn-
lag av opplysninger som innhentes fra kunden. 
Et forsikringsprodukt som foreslås for kun-
den, bør alltid være i samsvar med kundens 
krav og behov og framlegges i en forståelig 
form, slik at kunden kan ta en velbegrunnet 
beslutning.

45)Dersom det gis råd før salget av et forsikrings-
produkt, i tillegg til at plikten til å spesifisere 
kundenes krav og behov overholdes, bør kun-
den få en personlig anbefaling som forklarer 
hvorfor et bestemt produkt best oppfyller kun-
dens forsikringskrav og -behov.

46)Medlemsstatene bør kreve at forsikringsdistri-
butørers godtgjøringspolitikk for ansatte eller 
representanter ikke svekker deres evne til å 
opptre i samsvar med kundens beste interes-
ser eller hindrer dem i å gi en egnet anbefaling 
eller framlegge opplysninger i en form som er 
rettvisende, klar og ikke villedende. Godtgjø-
ring basert på salgsmål bør ikke oppmuntre til 
at kunden anbefales et bestemt produkt.

47)Det er avgjørende for kundene å vite om de 
benytter en formidler som gir råd på grunnlag 
av en rettferdig og personlig analyse. For å 
vurdere om antallet avtaler og leverandører 
som vurderes av formidleren, er tilstrekkelig 
stort til å danne grunnlag for en rettferdig og 
personlig analyse, bør det tas behørig hensyn 
til blant annet kundens behov, antall leveran-
dører i markedet, disse leverandørenes mar-
kedsandeler, antall relevante forsikringspro-
dukter som er tilgjengelige fra hver leveran-
dør, og disse produktenes egenskaper. Dette 
direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å 
innføre krav om at en forsikringsformidler 
som ønsker å gi råd på grunnlag av en rettfer-
dig og personlig analyse av en forsikringsav-
tale, skal gi slike råd om alle forsikringsavtaler 
som forsikringsformidleren distribuerer.

48)Før en avtale inngås, herunder når det gjelder 
salg uten rådgivning, bør kunden gis relevante 
opplysninger om forsikringsproduktet, slik at 
kunden kan ta en velbegrunnet beslutning. Et 
informasjonsdokument for forsikringsproduk-
ter bør gi standardiserte opplysninger om ska-
deforsikringsprodukter. Det bør opprettes av 
det berørte forsikringsforetaket eller, i de 
berørte medlemsstatene, av forsikringsformid-
leren som utarbeider forsikringsproduktet. 
Forsikringsformidleren bør opplyse kunden 
om de viktigste egenskapene til forsikrings-
produktene den selger, og dens personale bør 
derfor gis tilstrekkelige ressurser og tid til å 
gjøre dette.

49)Når det gjelder gruppeforsikringer, bør 
«kunde» forstås som representanten for en 
gruppe av medlemmer som inngår en for-
sikringsavtale på vegne av gruppen av med-
lemmer, der det enkelte medlemmet ikke kan 
ta en individuell beslutning om å delta, for 
eksempel i en obligatorisk tjenestepensjons-
ordning. Dersom det er relevant, bør grup-
pens representant umiddelbart etter medlem-
mets innmelding i gruppeforsikringen, fram-
legge informasjonsdokumentet for forsikrings-
produktet og opplysningene om distributørens 
regler for god forretningsskikk.

50)Det bør fastsettes ensartede regler som gir 
kunden valgmulighet når det gjelder medium 
for framlegging av opplysninger, slik at det er 
mulig å benytte elektronisk kommunikasjon 
når det er hensiktsmessig ut fra omstendighe-
tene ved transaksjonen. Kunden bør imidlertid 
ha mulighet til å få opplysningene på papir. Av 
hensyn til kundenes tilgang til informasjon bør 
alle opplysninger som er gitt før avtaleinngåel-
sen, være gratis tilgjengelige.

51)Det er mindre behov for å kreve at slike opp-
lysninger offentliggjøres når kunden ønsker 
gjenforsikrings- eller forsikringsdekning for 
kommersiell og industriell risiko eller, dersom 
utelukkende forsikringsbaserte investerings-
produkter distribueres, når kunden er en pro-
fesjonell kunde som definert i direktiv 2014/
65/EU.

52)Dette direktiv bør spesifisere minsteforpliktel-
ser når det gjelder de opplysningene som for-
sikringsdistributører skal gi kunder. En med-
lemsstat bør kunne opprettholde eller vedta 
strengere bestemmelser om framlegging av 
opplysninger som kan pålegges forsikringsdis-
tributører, uavhengig av bestemmelsene i 
deres hjemstat, dersom distributørene utøver 
virksomhet innen forsikringsdistribusjon på 
denne medlemsstatens territorium, forutsatt 
at disse strengere bestemmelsene er i samsvar 
med unionsretten, herunder europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2000/31/EF7. En med-
lemsstat som ønsker å anvende og allerede 
anvender bestemmelser om forsikringsdistri-
butører og salg av forsikringsprodukter i til-
legg til dem som er fastsatt i dette direktiv, bør 
sikre at den administrative byrden som følger 
av disse bestemmelsene, er forholdsmessig 

7 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 
2000 om visse rettslige aspekter ved informasjons-
samfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre 
marked («Direktivet om elektronisk handel») (EFT L 178 
av 17.7.2000, s. 1).
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avpasset med hensyn til forbrukervern og for-
blir begrenset.

53)Kryssalg er en vanlig strategi som anvendes 
av forsikringsdistributører i hele Unionen. 
Slikt salg kan gi fordeler for kunder, men kan 
også omfatte praksiser som ikke tar tilstrekke-
lig hensyn til kundens interesser. Dette direk-
tiv bør ikke hindre distribusjon av forsikrings-
avtaler som dekker flere ulike risikoer.

54)Dette direktivs bestemmelser om kryssalg bør 
ikke berøre anvendelsen av Unionens regel-
verksakter som fastsetter regler for kryssalg i 
forbindelse med visse kategorier av varer eller 
tjenester.

55)For å sikre at forsikringsprodukter dekker 
målmarkedets behov, bør forsikringsforetak 
og, i de medlemsstatene der forsikringsfor-
midlere utarbeider forsikringsprodukter med 
sikte på salg til kunder, forsikringsformidlere 
opprettholde, gjennomføre og gjennomgå en 
prosess for godkjenning av hvert forsikrings-
produkt. Dersom en forsikringsdistributør gir 
råd om eller foreslår forsikringsprodukter som 
den ikke utarbeider selv, bør den likevel være i 
stand til å forstå disse produktenes egenska-
per og det identifiserte målmarkedet. Dette 
direktiv bør ikke begrense spekteret av og 
fleksibiliteten i de metodene som foretak 
anvender for å utvikle nye produkter.

56)Forsikringsbaserte investeringsprodukter gjø-
res ofte tilgjengelig for kunder som mulige 
alternativer til eller erstatninger for investe-
ringsprodukter som omfattes av direktiv 2014/
65/EU. For å oppnå ensartet investorvern og 
unngå risiko for regelverksarbitrasje er det 
viktig at forsikringsbaserte investeringspro-
dukter, i tillegg til reglene for god forretnings-
skikk som er definert for alle forsikringspro-
dukter, er omfattet av spesifikke standarder 
med sikte på å håndtere investeringselementet 
som er innebygd i disse produktene. Slike spe-
sifikke standarder bør omfatte framlegging av 
relevante opplysninger, krav om at råd skal 
være egnede, og begrensning av godtgjørin-
gen.

57)For å sikre at eventuelle gebyrer eller provisjo-
ner eller ikke-monetære ytelser i forbindelse 
med distribusjonen av et forsikringsbasert 
investeringsprodukt som betales til eller av en 
annen part enn kunden eller en person på 
vegne av kunden, ikke har negativ innvirkning 
på kvaliteten på den berørte tjenesten som 
ytes til kunden, bør forsikringsdistributøren 
innføre hensiktsmessige og forholdsmessige 
ordninger for å unngå slik negativ innvirkning. 

For dette formål bør forsikringsdistributøren 
utarbeide, vedta og regelmessig gjennomgå 
retningslinjer og framgangsmåter knyttet til 
interessekonflikter, med sikte på å unngå 
enhver negativ innvirkning på kvaliteten på 
den berørte tjenesten som ytes til kunden, og 
sikre at kunden får tilstrekkelige opplysninger 
om gebyrer, provisjoner eller ytelser.

58)For å sikre at forsikringsforetak og personer 
som utøver virksomhet innen forsikringsdistri-
busjon, overholder bestemmelsene i dette 
direktiv, og for å sikre at de behandles likt i 
hele Unionen, bør det kreves at medlemssta-
tene fastsetter administrative sanksjoner og 
andre tiltak som er virkningsfulle, står i for-
hold til overtredelsen og virker avskrekkende. 
Kommisjonsmeldingen av 8. desember 2010 
med tittelen «Reinforcing sanctioning regimes 
in the financial services sector» inneholder en 
gjennomgåelse av eksisterende myndighet og 
den praktiske utøvelsen av den, med det for-
mål å samkjøre sanksjoner og andre tiltak. 
Administrative sanksjoner og andre tiltak som 
medlemsstatene fastsetter, bør derfor oppfylle 
visse vesentlige krav med hensyn til motta-
kere, kriterier det skal tas hensyn til ved 
anvendelsen av en sanksjon eller et annet til-
tak, og offentliggjøring.

59)Selv om det ikke er noe som hindrer medlems-
statene i å fastsette regler for både administra-
tive og strafferettslige sanksjoner for de 
samme overtredelsene, bør de ikke være for-
pliktet til å fastsette regler for administrative 
sanksjoner for overtredelser av dette direktiv 
som er omfattet av nasjonal strafferett. Med-
lemsstatene er i samsvar med nasjonal rett 
ikke forpliktet til å ilegge både administrative 
og strafferettslige sanksjoner for samme over-
tredelse, men de bør kunne gjøre det dersom 
det er tillatt i henhold til deres nasjonale rett. 
Opprettholdelse av strafferettslige sanksjoner 
i stedet for administrative sanksjoner ved over-
tredelser av dette direktiv bør imidlertid ikke 
begrense eller på annen måte påvirke vedkom-
mende myndigheters mulighet for til rett tid å 
samarbeide med og få tilgang til og utveksle 
opplysninger med vedkommende myndig-
heter i andre medlemsstater med henblikk på 
dette direktiv, herunder etter at disse overtre-
delsene er brakt inn for vedkommende 
rettsmyndigheter for straffeforfølging.

60)Vedkommende myndigheter bør særlig ha 
myndighet til å ilegge økonomiske sanksjoner 
som er tilstrekkelig høye til å oppveie de fak-
tiske eller potensielle fordelene, og som virker 
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avskrekkende selv for større institusjoner og 
deres ledere.

61)For å sikre ensartet investorvern og unngå 
risiko for regelverksarbitrasje er det ved over-
tredelser i forbindelse med distribusjon av et 
forsikringsbasert investeringsprodukt viktig at 
administrative sanksjoner og andre tiltak som 
er fastsatt av medlemsstatene, tilpasses bestem-
melsene i forordning (EU) nr. 1286/2014.

62)For å sikre en ensartet anvendelse av sanksjo-
ner i hele Unionen bør medlemsstatene sikre 
at vedkommende myndigheter ved fastsettelse 
av typen av administrative sanksjoner eller 
andre tiltak og størrelsen på administrative 
overtredelsesgebyrer tar hensyn til alle rele-
vante omstendigheter.

63)For å sikre at vedkommende myndigheters 
beslutninger om overtredelser har en avskrek-
kende virkning på allmennheten, og for å infor-
mere markedsdeltakere om atferd som anses 
som skadelig for kunder, bør disse beslutnin-
gene offentliggjøres, forutsatt at fristen for å 
inngi klage er utløpt og ingen klage er inngitt, 
med mindre slik offentliggjøring ville skade 
finansmarkedenes stabilitet eller en pågående 
gransking. Dersom nasjonal rett fastsetter at 
sanksjonen eller det andre tiltaket som er gjen-
stand for en klage, skal offentliggjøres, bør 
slike opplysninger og resultatet av klagebe-
handlingen også offentliggjøres uten unødig 
opphold. Dersom offentliggjøring av en sank-
sjon eller et annet tiltak ville medføre ufor-
holdsmessig stor skade for de berørte parter, 
bør vedkommende myndighet under alle 
omstendigheter kunne beslutte ikke å offent-
liggjøre en sanksjon eller et annet tiltak eller å 
offentliggjøre sanksjonen eller tiltaket i anony-
misert form.

64)For å kunne avdekke mulige overtredelser bør 
vedkommende myndigheter ha den nødven-
dige granskingsmyndighet og innføre effek-
tive ordninger for å muliggjøre rapportering av 
potensielle og faktiske overtredelser.

65)Dette direktiv bør vise til både administrative 
sanksjoner og andre tiltak, uavhengig av om 
de betegnes som en sanksjon eller et annet til-
tak i henhold til nasjonal rett.

66)Dette direktiv bør ikke berøre bestemmelser i 
medlemsstatenes lovgivning om straffbare for-
hold.

67)For å nå målene fastsatt i dette direktiv bør 
myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar 
med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommi-
sjonen når det gjelder produkttilsyns- og pro-
duktstyringskrav for alle produkter og, i for-

bindelse med distribusjon av forsikringsba-
serte investeringsprodukter, håndtering av 
interessekonflikter, vilkår for å betale eller 
motta tilskyndelser og vurdering av egnethet 
og hensiktsmessighet. Det er særlig viktig at 
Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 
under sitt forberedende arbeid, herunder på 
ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forbere-
delse og utarbeiding av delegerte rettsakter 
sikre at relevante dokumenter oversendes 
Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett 
tid og på en egnet måte.

68)Tekniske standarder for finansielle tjenester 
bør sikre konsekvent harmonisering og til-
strekkelig forbrukervern i hele Unionen. 
EIOPA er et organ med høyt spesialisert sak-
kunnskap, og det bør derfor bare få i oppgave 
å utarbeide utkast til tekniske regulerings- og 
gjennomføringsstandarder som ikke inne-
bærer politiske valg, med sikte på framlegging 
for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjo-
nen.

69)I samsvar med Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens felles overenskomst om dele-
gerte rettsakter, uten at det berører ytterligere 
revisjon av den, bør Kommisjonen ta hensyn til 
innsigelsesfristen og Europaparlamentets og 
Rådets framgangsmåter med hensyn til datoen 
for oversending av den delegerte rettsakten. 
Videre bør det, i samsvar med den felles over-
enskomsten om delegerte rettsakter, uten at 
det berører ytterligere revisjon av den, og 
eventuelt forordning (EU) nr. 1094/2010, sik-
res reell gjennomsiktighet og hensiktsmessig 
kontakt med Europaparlamentet og Rådet før 
den delegerte rettsakten vedtas.

70)Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF8

og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 45/20019 bør få anvendelse på behandlin-
gen av personopplysninger som foretas av 
EIOPA innenfor rammen av dette direktiv, 
under tilsyn av EUs datatilsyn.

71)Dette direktiv er forenlig med de grunnleg-
gende rettighetene og de prinsippene som er 
anerkjent i Den europeiske unions pakt om 

8 Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. okto-
ber 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse 
med behandling av personopplysninger og om fri utveks-
ling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).

9 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 
18. desember 2000 om personvern i forbindelse med 
behandling av personopplysninger i Fellesskapets institu-
sjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysnin-
ger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1).
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grunnleggende rettigheter, slik de er nedfelt i 
traktatene.

72)Dette direktiv bør ikke være for belastende for 
små og mellomstore forsikrings- og gjenfor-
sikringsdistributører. En av måtene å nå dette 
målet på, er korrekt anvendelse av forholds-
messighetsprinsippet. Dette prinsippet bør 
gjelde både for de kravene som stilles til for-
sikrings- og gjenforsikringsdistributørene, og 
for utøvelsen av tilsynsmyndigheten.

73)Dette direktiv bør gjennomgås fem år etter at 
det har trådt i kraft, for å ta hensyn til mar-
kedsutviklingen og utviklingen på andre områ-
der innenfor unionsretten eller til medlemssta-
tenes erfaringer fra gjennomføringen av uni-
onsretten, særlig for produkter som omfattes 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/
41/EF10.

74)Direktiv 2002/92/EF bør oppheves 24 måne-
der etter at dette direktiv trer i kraft. Kapittel 
IIIA i direktiv 2002/92/EF bør imidlertid utgå 
med virkning fra dette direktivs ikrafttredel-
sesdato.

75)Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i 
nasjonal rett bør avgrenses til de bestemmel-
sene som utgjør en innholdsmessig endring av 
direktiv 2002/92/EF. Forpliktelsen til å innar-
beide de bestemmelsene som er uendret, føl-
ger av nevnte direktiv.

76)Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstate-
nes forpliktelser med hensyn til fristene for 
innarbeiding i nasjonal rett av direktiv 2002/
92/EF.

77)EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med 
artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 
og avga en uttalelse 23. november 201211.

78)Ettersom målene for dette direktiv ikke kan 
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 
derfor på grunn av dets omfang bedre kan nås 
på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i sam-
svar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 
artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 
union. I samsvar med forholdsmessighetsprin-
sippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direk-
tiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå disse målene.

79)I samsvar med den felles politiske erklæringen 
fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. 
september 2011 om forklarende dokumenter 
har medlemsstatene forpliktet seg til at under-

retningen om innarbeidingstiltakene i beretti-
gede tilfeller skal følges av ett eller flere doku-
menter som forklarer sammenhengen mellom 
et direktivs bestanddeler og de tilsvarende 
delene av de nasjonale innarbeidingsdoku-
mentene. Med hensyn til dette direktiv anser 
regelgiveren at oversendingen av slike doku-
menter er berettiget.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Kapittel I

Virkeområde og definisjoner

Artikkel 1

Virkeområde

1. Dette direktiv fastsetter regler for adgang til å 
starte og utøve virksomhet innen forsikrings- 
og gjenforsikringsdistribusjon i Unionen.

2. Dette direktiv får anvendelse på enhver fysisk 
eller juridisk person som er etablert i en med-
lemsstat eller ønsker å etablere seg der for å 
starte og utøve virksomhet innen distribusjon 
av forsikrings- og gjenforsikringsprodukter.

3. Dette direktiv får ikke anvendelse på for-
sikringsformidlere som utøver virksomhet 
innen forsikringsdistribusjon som tilleggsvirk-
somhet, dersom alle følgende vilkår er oppfylt:
a) Forsikringen utfyller varen eller tjenesten 

som leveres av en leverandør, dersom en 
slik forsikring dekker
i) risikoen for feil på, tap av eller skade på 

varen eller manglende bruk av tje-
nesten som leveres av nevnte leveran-
dør, eller

ii) skade på eller tap av bagasje og andre 
risikoer knyttet til en reise bestilt hos 
denne leverandøren.

b) Premiebeløpet som betales for forsikrings-
produktet, overstiger ikke 600 euro bereg-
net pro rata på årsbasis.

c) Som unntak fra bokstav b) overstiger ikke 
premiebeløpet som betales per person, 200 
euro når forsikringen utfyller en tjeneste 
som omhandlet i bokstav a), og denne tje-
nestens varighet er lik eller mindre enn tre 
måneder.

4. Medlemsstatene skal sikre at forsikringsfore-
tak eller forsikringsformidlere, når de utøver 
en distribusjonsvirksomhet gjennom en for-
sikringsformidler som har forsikringsformid-
ling som tilleggsvirksomhet, og som er unntatt 
fra anvendelsen av dette direktiv i henhold til 
nr. 3, sørger for at

10 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 
2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsfore-
tak (EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10).

11 EUT C 100 av 6.4.2013, s. 12.
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a) opplysninger om deres identitet og adresse 
og om framgangsmåtene nevnt i artikkel 14 
gjøres tilgjengelige for kunden før avtalen 
inngås, slik at kundene og andre berørte 
parter kan inngi klager,

b) hensiktsmessige og forholdsmessige ord-
ninger er innført for å overholde artikkel 17 
og 24 og for å vurdere kundens krav og 
behov før et avtaleforslag legges fram,

c) kunden får informasjonsdokumentet for 
forsikringsprodukter nevnt i artikkel 20 nr. 
5 før avtalen inngås.

5. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter overvåker markedet, herunder 
markedet for forsikringsprodukter som mar-
kedsføres, distribueres eller selges som en til-
leggsvirksomhet i eller fra deres medlemsstat. 
EIOPA kan legge til rette for og samordne slik 
overvåking.

6. Dette direktiv får ikke anvendelse på virksom-
het innen forsikrings- og gjenforsikringsdistri-
busjon som utøves i tilknytning til risikoer og 
forpliktelser utenfor Unionen.

Dette direktiv skal ikke berøre en medlemsstats 
lovgivning om virksomhet innen forsikrings- og 
gjenforsikringsdistribusjon som utøves av for-
sikrings- og gjenforsikringsforetak eller -formid-
lere som er etablert i en tredjestat og utøver virk-
somhet på medlemsstatens territorium i henhold 
til prinsippet om adgang til å yte tjenester, forut-
satt at likebehandling er sikret for alle personer 
som utøver eller har tillatelse til å utøve virksom-
het innen forsikrings- og gjenforsikringsdistribu-
sjon på dette markedet.

Dette direktiv får ikke anvendelse på virksom-
het innen forsikrings- eller gjenforsikringsdistri-
busjon som utøves i tredjestater.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjo-
nen om alle vanskeligheter av allmenn art som 
deres forsikrings- eller gjenforsikringsdistributø-
rer støter på når de etablerer seg eller utøver virk-
somhet innen forsikrings- eller gjenforsikringsdis-
tribusjon i en tredjestat.

Artikkel 2

Definisjoner

1. I dette direktiv menes med
1) «forsikringsdistribusjon» virksomhet som 

består i å gi råd om, foreslå eller utføre 
annet forberedende arbeid i forbindelse 
med inngåelse av forsikringsavtaler, å inngå 
slike avtaler eller å medvirke ved adminis-
treringen og gjennomføringen av slike avta-

ler, særlig i forbindelse med et skadetilfelle, 
herunder levering av opplysninger om en 
eller flere forsikringsavtaler i samsvar med 
kriterier som kunder velger via et nettsted 
eller andre medier, og utarbeiding av en 
rangeringsliste over forsikringsprodukter, 
herunder pris- og produktsammenlignin-
ger eller prisrabatt på en forsikringsavtale 
når kunden har mulighet til direkte eller 
indirekte å inngå en forsikringsavtale via et 
nettsted eller andre medier,

2) «gjenforsikringsdistribusjon» virksomhet 
som består i å gi råd om, foreslå eller utføre 
annet forberedende arbeid i forbindelse 
med inngåelse av gjenforsikringsavtaler, å 
inngå slike avtaler eller å medvirke ved 
administreringen og gjennomføringen av 
slike avtaler, særlig i forbindelse med et 
skadetilfelle, herunder når virksomheten 
utøves av et gjenforsikringsforetak uten en 
gjenforsikringsformidlers medvirkning,

3) «forsikringsformidler» enhver fysisk eller 
juridisk person som mot godtgjøring star-
ter eller utøver virksomhet innen for-
sikringsdistribusjon, bortsett fra for-
sikrings- eller gjenforsikringsforetak eller 
deres ansatte og forsikringsformidlere som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirk-
somhet,

4) «forsikringsformidler som har forsikrings-
formidling som tilleggsvirksomhet» enhver 
fysisk eller juridisk person, bortsett fra en 
kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak 
som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 og 2 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 575/201312, som mot godtgjøring star-
ter eller utøver virksomhet innen for-
sikringsdistribusjon som en tilleggsvirk-
somhet, forutsatt at alle følgende vilkår er 
oppfylt:
a) Den berørte fysiske eller juridiske per-

sonen har ikke forsikringsdistribusjon 
som sin hovedvirksomhet.

b) Den fysiske eller juridiske personen dis-
tribuerer bare visse forsikringsproduk-
ter som utfyller en vare eller tjeneste.

c) De berørte forsikringsproduktene 
omfatter ikke livsforsikring eller 
ansvarsforsikring, med mindre deknin-
gen utfyller varen eller tjenesten som 

12 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 
26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og ver-
dipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/
2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).
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formidleren leverer som sin hovedvirk-
somhet,

5) «gjenforsikringsformidler» enhver fysisk 
eller juridisk person som mot godtgjøring 
starter eller utøver virksomhet innen gjen-
forsikringsdistribusjon, bortsett fra gjenfor-
sikringsforetak eller deres ansatte,

6) «forsikringsforetak» et foretak som defi-
nert i artikkel 13 nr. 1 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2009/138/EF13,

7) «gjenforsikringsforetak» et gjenforsikrings-
foretak som definert i artikkel 13 nr. 4 i 
direktiv 2009/138/EF,

8) «forsikringsdistributør» enhver forsikrings-
formidler, enhver forsikringsformidler som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirk-
somhet, eller ethvert forsikringsforetak,

9) «godtgjøring» alle provisjoner, honorarer, 
gebyrer eller andre betalinger, herunder 
økonomiske fordeler av enhver art eller 
andre økonomiske eller ikke-økonomiske 
fordeler eller insentiver som tilbys eller gis 
i forbindelse med virksomhet innen for-
sikringsdistribusjon,

10)«hjemstat»
a) dersom formidleren er en fysisk person, 

medlemsstaten der formidleren har sitt 
bosted,

b) dersom formidleren er en juridisk per-
son, medlemsstaten der formidleren 
har sitt forretningskontor eller, dersom 
den i henhold til nasjonal rett ikke har 
noe forretningskontor, medlemsstaten 
der den har sitt hovedkontor,

11)«vertsstat» en annen medlemsstat enn 
hjemstaten, der en forsikrings- eller gjen-
forsikringsformidler har en permanent til-
stedeværelse eller et etablert forretnings-
sted eller yter tjenester,

12)«filial» en formidlers kontor eller filial som 
ligger på territoriet til en annen medlems-
stat enn hjemstaten,

13)«nære forbindelser» nære forbindelser som 
definert i artikkel 13 nr. 17 i direktiv 2009/
138/EF,

14)«hovedforretningssted» det stedet der 
hovedvirksomheten styres fra,

15)«rådgivning» en personlig anbefaling til en 
kunde, enten på dennes anmodning eller på 

forsikringsdistributørens initiativ, med hen-
syn til en eller flere forsikringsavtaler,

16)«store risikoer» store risikoer som definert 
i artikkel 13 nr. 27 i direktiv 2009/138/EF,

17)«forsikringsbasert investeringsprodukt» et 
forsikringsprodukt som har en forfalls- 
eller gjenkjøpsverdi, og der denne forfalls- 
eller gjenkjøpsverdien helt eller delvis er 
direkte eller indirekte eksponert mot mar-
kedssvingninger, og som ikke omfatter
a) skadeforsikringsprodukter som oppført 

i vedlegg I til direktiv 2009/138/EF 
(skadeforsikringsklasser),

b) livsforsikringsavtaler der ytelsene i hen-
hold til avtalen bare utbetales ved døds-
fall eller ved uførhet som følge av skade, 
sykdom eller funksjonshemning,

c) pensjonsprodukter som i henhold til 
nasjonal rett er anerkjent å ha som 
hovedformål å gi investoren en pen-
sjonsinntekt, og som gir investoren rett 
til visse ytelser,

d) offisielt anerkjente tjenestepensjons-
ordninger som omfattes av virkeområ-
det for direktiv 2003/41/EF eller direk-
tiv 2009/138/EF,

e) individuelle pensjonsprodukter der det i 
henhold til nasjonal rett kreves et øko-
nomisk bidrag fra arbeidsgiveren, og 
der arbeidsgiveren eller arbeidstakeren 
ikke kan velge pensjonsprodukt eller til-
byder av pensjonsproduktet,

18)«varig medium» enhver innretning som
a) gjør en kunde i stand til å lagre opplys-

ninger som er rettet personlig til denne 
kunden, på en slik måte at denne i fram-
tiden kan få tilgang til opplysningene i 
en periode som er tilstrekkelig for opp-
lysningenes formål, og

b) gjør det mulig å gjenskape de lagrede 
opplysningene i uendret form.

2. Ved anvendelsen av nr. 1 punkt 1 og 2 skal føl-
gende ikke anses å utgjøre forsikringsdistribu-
sjon eller gjenforsikringsdistribusjon:
a) Leilighetsvis formidling av opplysninger i 

forbindelse med annen yrkesvirksomhet, 
forutsatt at
i) leverandøren ikke treffer ytterligere til-

tak for å bistå med å inngå eller gjen-
nomføre en forsikringsavtale,

ii) formålet med denne virksomheten ikke 
er å bistå kunden med å inngå eller gjen-
nomføre en gjenforsikringsavtale.

b) Yrkesmessig behandling av et forsikrings-
foretaks eller gjenforsikringsforetaks ska-

13 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. 
november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet 
innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 
av 17.12.2009, s. 1).
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detilfeller eller taksering og oppgjør av ska-
detilfeller.

c) Virksomhet som bare består i å levere data 
og opplysninger om potensielle forsikrings-
takere til forsikringsformidlere, gjenfor-
sikringsformidlere, forsikringsforetak eller 
gjenforsikringsforetak, forutsatt at leveran-
døren ikke treffer ytterligere tiltak for å 
bistå med å inngå en forsikrings- eller gjen-
forsikringsavtale.

d) Virksomhet som bare består i å levere opp-
lysninger om forsikrings- eller gjenfor-
sikringsprodukter, en forsikringsformidler, 
en gjenforsikringsformidler, et forsikrings-
foretak eller et gjenforsikringsforetak til 
potensielle forsikringstakere, forutsatt at 
leverandøren ikke treffer ytterligere tiltak 
for å bistå med å inngå en forsikrings- eller 
gjenforsikringsavtale.

Kapittel II

Registreringskrav

Artikkel 3

Registrering

1. Forsikrings- og gjenforsikringsformidlere og 
forsikringsformidlere som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, skal 
registreres hos en vedkommende myndighet i 
hjemstaten.

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak og 
deres ansatte skal ikke være forpliktet til å re-
gistrere seg i henhold til dette direktiv.

Uten at det berører første ledd, kan med-
lemsstatene fastsette at forsikrings- og gjenfor-
sikringsforetak og forsikringsformidlere og an-
dre organer kan samarbeide med vedkom-
mende myndigheter ved registrering av 
forsikrings- og gjenforsikringsformidlere og 
forsikringsformidlere som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, og ved anven-
delse av kravene i artikkel 10.

Særlig kan forsikrings- og gjenforsikrings-
formidlere og forsikringsformidlere som har 
forsikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
registreres av et forsikrings- eller gjenfor-
sikringsforetak, en forsikrings- eller gjenfor-
sikringsformidler eller en sammenslutning av 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak eller 
forsikrings- eller gjenforsikringsformidlere, 
under tilsyn av en vedkommende myndighet.

En forsikrings- eller gjenforsikringsformid-
ler eller en forsikringsformidler som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 

kan handle på et forsikrings- eller gjenfor-
sikringsforetaks ansvar eller på en annen for-
midlers ansvar. I slike tilfeller kan medlemssta-
tene fastsette at forsikrings- eller gjenfor-
sikringsforetaket eller den andre formidleren 
skal ha ansvar for å sikre at forsikrings- eller 
gjenforsikringsformidleren eller forsikrings-
formidleren som har forsikringsformidling 
som tilleggsvirksomhet, oppfyller vilkårene for 
registrering, herunder vilkårene i nr. 6 første 
ledd bokstav c).

Medlemsstatene kan også fastsette at for-
sikrings- eller gjenforsikringsforetaket eller 
den andre formidleren som påtar seg ansvaret 
for forsikrings- eller gjenforsikringsformidle-
ren eller forsikringsformidleren som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
skal registrere denne formidleren.

Medlemsstatene kan unnlate å anvende 
kravet nevnt i første ledd på alle fysiske perso-
ner som arbeider hos en forsikrings- eller gjen-
forsikringsformidler eller en forsikringsfor-
midler som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet, og som utøver virksomhet 
innen forsikrings- eller gjenforsikringsdistribu-
sjon.

Medlemsstatene skal sikre at registrene an-
gir navnene på de fysiske personene i for-
sikrings- eller gjenforsikringsdistributørens le-
delse som har ansvar for forsikrings- eller gjen-
forsikringsdistribusjonen.

Registrene skal videre angi i hvilke med-
lemsstater formidleren utøver virksomhet i 
henhold til reglene for etableringsadgangen el-
ler for adgangen til å yte tjenester.

2. Medlemsstatene kan opprette mer enn ett 
register for forsikrings- og gjenforsikringsfor-
midlere og forsikringsformidlere som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
forutsatt at de fastsetter kriterier for registre-
ring av formidlere.

Medlemsstatene skal opprette et nettbasert 
registreringssystem. Dette systemet skal være 
lett tilgjengelig og gjøre det mulig å fylle ut re-
gistreringsskjemaet direkte på internett.

3. Dersom det finnes mer enn ett register i en 
medlemsstat, skal denne medlemsstaten opp-
rette et felles informasjonssted som gir rask 
og enkel tilgang til opplysninger fra disse 
registrene, og som samles elektronisk og hol-
des oppdatert. Informasjonsstedet skal også gi 
opplysninger om vedkommende myndigheter 
i hjemstaten.

4. EIOPA skal opprette, offentliggjøre på sitt 
nettsted og ajourføre et felles elektronisk 
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register med opplysninger om forsikrings- og 
gjenforsikringsformidlere og forsikringsfor-
midlere som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet, som har meddelt at de har til 
hensikt å utøve virksomhet over landegren-
sene i samsvar med kapittel III. Medlemssta-
tene skal umiddelbart oversende relevante 
opplysninger til EIOPA for å gi den mulighet 
til å gjøre dette. Registeret skal inneholde len-
ker til og være tilgjengelig fra nettstedene til 
hver av medlemsstatenes vedkommende 
myndigheter.

EIOPA skal ha rett til tilgang til opplysnin-
gene som er lagret i registeret nevnt i første 
ledd. EIOPA og vedkommende myndigheter 
skal ha rett til å endre slike opplysninger. Re-
gistrerte personer med personopplysninger 
som er lagret i registeret og utveksles, skal ha 
rett til tilgang til slike lagrede opplysninger og 
rett til å bli behørig underrettet.

EIOPA skal opprette et nettsted med hyper-
lenker til hvert felles informasjonssted eller 
eventuelt register som er opprettet av med-
lemsstatene i samsvar med nr. 3.

Hjemstatene skal sikre at registrering av 
forsikrings- og gjenforsikringsformidlere og 
forsikringsformidlere som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, forutsetter at 
de relevante kravene i artikkel 10 er oppfylt.

Vedkommende myndighet skal regelmes-
sig kontrollere at vilkårene for registreringen 
fortsatt er oppfylt.

Hjemstatene skal sikre at forsikrings- og 
gjenforsikringsformidlere og forsikringsfor-
midlere som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet, som ikke lenger oppfyller 
kravene i artikkel 10, fjernes fra registeret. 
Hjemstaten skal underrette vertsstaten om en 
slik fjerning fra registeret.

5. Medlemsstatene skal sikre at søknader fra for-
midlere om oppføring i registeret behandles 
innen tre måneder fra inngivelsen av en full-
stendig søknad, og at søkeren umiddelbart 
underrettes om beslutningen.

6. Medlemsstatene skal sikre at følgende opplys-
ninger kreves som et vilkår for registrering av 
forsikrings- og gjenforsikringsformidlere og 
forsikringsformidlere som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet:
a) Identiteten til aksjeeiere eller deltakere, 

enten de er fysiske eller juridiske personer, 
som har en eierandel i formidleren som 
overstiger 10 %, og størrelsen på disse eie-
randelene.

b) Identiteten til personer som har nære for-
bindelser til formidleren.

c) Opplysninger om at disse eierandelene 
eller nære forbindelsene ikke hindrer ved-
kommende myndighet i å føre effektivt til-
syn.
Medlemsstatene skal sikre at formidlere 

uten unødig opphold underretter vedkom-
mende myndigheter om eventuelle endringer i 
opplysningene som er gitt i henhold til dette 
nummer.

7. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter nekter registrering dersom en 
tredjestats lover og forskrifter som gjelder én 
eller flere fysiske eller juridiske personer som 
formidleren har nære forbindelser til, eller 
problemer knyttet til håndhevingen av disse 
lovene og forskriftene, hindrer dem i å føre 
effektivt tilsyn.

Kapittel III

Adgang til å yte tjenester og etableringsadgang

Artikkel 4

Utøvelse av adgangen til å yte tjenester

1. En forsikrings- eller gjenforsikringsformidler 
eller en forsikringsformidler som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
som for første gang har til hensikt å utøve virk-
somhet på en annen medlemsstats territorium 
i henhold til adgangen til å yte tjenester, skal 
oversende følgende opplysninger til vedkom-
mende myndighet i hjemstaten:
a) Formidlerens navn, adresse og eventuelt 

registreringsnummer.
b) I hvilke medlemsstater formidleren har til 

hensikt å utøve virksomhet.
c) Formidlerkategori og eventuelt navnet på 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
som representeres.

d) De relevante forsikringsklassene, dersom 
det er relevant.

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal 
innen én måned etter å ha mottatt opplysnin-
gene nevnt i nr. 1, videresende disse opplys-
ningene til vedkommende myndighet i verts-
staten, som omgående skal bekrefte at opplys-
ningene er mottatt. Vedkommende myndighet 
i hjemstaten skal skriftlig underrette for-
sikrings- eller gjenforsikringsformidleren eller 
forsikringsformidleren som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, om at opplys-
ningene er mottatt av vedkommende myndig-
het i vertsstaten, og at formidleren kan starte 
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sin virksomhet i vertsstaten. Dersom det er 
relevant, skal vedkommende myndighet i 
hjemstaten samtidig underrette formidleren 
om at opplysninger om lovbestemmelsene 
nevnt i artikkel 11 nr. 1 som får anvendelse i 
vertsstaten, er tilgjengelige ved hjelp av mid-
lene nevnt i artikkel 11 nr. 3 og 4, og at formid-
leren må følge disse bestemmelsene for å 
kunne starte sin virksomhet i vertsstaten.

3. Ved en eventuell endring i opplysningene som 
er oversendt i samsvar med nr. 1, skal for-
sikrings- eller gjenforsikringsformidleren eller 
forsikringsformidleren som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, underrette 
vedkommende myndighet i hjemstaten om 
endringen minst én måned før endringen fore-
tas. Vedkommende myndighet i vertsstaten 
skal også underrettes om denne endringen av 
vedkommende myndighet i hjemstaten så 
snart som mulig og senest én måned etter 
datoen da vedkommende myndighet i hjemsta-
ten mottok opplysningene.

Artikkel 5

Manglende oppfyllelse av forpliktelser ved 
utøvelse av adgangen til å yte tjenester

1. Dersom vedkommende myndighet i vertssta-
ten har grunn til å mene at en forsikrings- eller 
gjenforsikringsformidler eller en forsikrings-
formidler som har forsikringsformidling som 
tilleggsvirksomhet, som opptrer på dens terri-
torium i henhold til adgangen til å yte tjenes-
ter, ikke oppfyller en forpliktelse som er fast-
satt i dette direktiv, skal den underrette ved-
kommende myndighet i hjemstaten om dette.

Etter å ha vurdert opplysningene den mot-
tar i henhold til første ledd, skal vedkommende 
myndighet i hjemstaten, dersom det er rele-
vant, og i så fall så snart som mulig, treffe hen-
siktsmessige tiltak for å bøte på situasjonen. 
Den skal underrette vedkommende myndighet 
i vertsstaten dersom slike tiltak treffes.

Dersom forsikrings- eller gjenforsikrings-
formidleren eller forsikringsformidleren som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirksom-
het, til tross for tiltakene som er truffet av 
hjemstaten, eller fordi tiltakene viser seg å 
være utilstrekkelige eller mangler helt, fortset-
ter å opptre på en måte som tydelig skader in-
teressene til vertsstatens forbrukere i stort om-
fang eller forsikrings- og gjenforsikringsmar-
kedenes ordnede virkemåte, kan 
vedkommende myndighet i vertsstaten, etter å 
ha underrettet vedkommende myndighet i 

hjemstaten, treffe hensiktsmessige tiltak for å 
hindre nye uregelmessigheter, herunder, i den 
utstrekning det er strengt nødvendig, hindre at 
denne formidleren fortsetter å utøve ny virk-
somhet på vertsstatens territorium.

Videre kan vedkommende myndighet i 
hjemstaten eller vertsstaten henvise saken til 
EIOPA og anmode om bistand i samsvar med 
artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010. I 
så fall kan EIOPA handle i samsvar med den 
myndighet den er gitt i henhold til nevnte artik-
kel.

2. Nr. 1 skal ikke berøre vertsstatens rett til å 
treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre eller 
straffe uregelmessigheter på sitt territorium i 
en situasjon der det er nødvendig å treffe 
umiddelbare tiltak for å beskytte forbrukernes 
rettigheter. Denne retten skal omfatte mulig-
heten til å hindre forsikrings- og gjenfor-
sikringsformidlere og forsikringsformidlere 
som har forsikringsformidling som tilleggs-
virksomhet, i å utøve ny virksomhet på verts-
statens territorium.

3. Ethvert tiltak som treffes av vedkommende 
myndigheter i vertsstaten i henhold til denne 
artikkel, skal uten unødig opphold meddeles 
den berørte forsikrings- eller gjenforsikrings-
formidleren eller forsikringsformidleren som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirk-
somhet, i et velbegrunnet dokument og mel-
des til vedkommende myndighet i hjemstaten, 
til EIOPA og til Kommisjonen.

Artikkel 6

Utøvelse av etableringsadgangen

1. Medlemsstatene skal sikre at enhver for-
sikrings- eller gjenforsikringsformidler eller 
forsikringsformidler som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, som har til 
hensikt å benytte seg av etableringsadgangen 
ved å opprette en filial eller etablere perma-
nent tilstedeværelse på en annen medlems-
stats territorium, underretter vedkommende 
myndighet i hjemstaten om dette og gir den 
vedkommende myndigheten følgende opplys-
ninger:
a) Formidlerens navn, adresse og eventuelt 

registreringsnummer.
b) På hvilken medlemsstats territorium for-

midleren har til hensikt å opprette en filial 
eller etablere permanent tilstedeværelse.

c) Formidlerkategori og eventuelt navnet på 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
som representeres.
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d) De relevante forsikringsklassene, dersom 
det er relevant.

e) Adressen i vertsstaten der dokumenter kan 
innhentes.

f) Navnet på personen som er ansvarlig for 
ledelsen av filialen eller den permanente til-
stedeværelsen.
En formidlers permanente tilstedeværelse 

som kan likestilles med en filial på en annen 
medlemsstats territorium, skal behandles på 
samme måte som en filial, med mindre formid-
leren lovlig oppretter slik permanent tilstede-
værelse i en annen juridisk form.

2. Med mindre vedkommende myndighet i hjem-
staten har grunn til å betvile at organisasjons-
strukturen eller den finansielle stillingen til 
forsikrings- eller gjenforsikringsformidleren 
eller forsikringsformidleren som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, er 
god nok i betraktning av den distribusjonsvirk-
somheten som er planlagt, skal den innen én 
måned etter at den har mottatt opplysningene 
nevnt i nr. 1, oversende disse til vedkommende 
myndighet i vertsstaten, som omgående skal 
bekrefte at opplysningene er mottatt. Vedkom-
mende myndighet i hjemstaten skal skriftlig 
underrette forsikrings- eller gjenforsikrings-
formidleren eller forsikringsformidleren som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirk-
somhet, om at opplysningene er mottatt av 
vedkommende myndighet i vertsstaten.

Innen én måned etter at den mottok opplys-
ningene nevnt i første ledd i dette nummer, skal 
vedkommende myndighet i vertsstaten ved 
hjelp av midlene nevnt i artikkel 11 nr. 3 og 4 
underrette vedkommende myndighet i hjem-
staten om lovbestemmelsene nevnt i artikkel 
11 nr. 1 som får anvendelse på dens territo-
rium. Vedkommende myndighet i hjemstaten 
skal videresende disse opplysningene til for-
midleren og gi beskjed om at den kan starte sin 
virksomhet i vertsstaten, forutsatt at den følger 
disse lovbestemmelsene.

Dersom det ikke er mottatt noen medde-
lelse innen fristen fastsatt i annet ledd, kan for-
sikrings- eller gjenforsikringsformidleren eller 
forsikringsformidleren som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet, opprette filia-
len og starte sin virksomhet.

3. Dersom vedkommende myndighet i hjemsta-
ten nekter å oversende opplysningene nevnt i 
nr. 1 til vedkommende myndighet i vertssta-
ten, skal den innen én måned etter at den har 
mottatt alle opplysningene nevnt i nr. 1, 
begrunne avslaget overfor forsikrings- eller 

gjenforsikringsformidleren eller forsikrings-
formidleren som har forsikringsformidling 
som tilleggsvirksomhet.

Et avslag som omhandlet i første ledd eller 
manglende oversending av opplysningene 
nevnt i nr. 1 fra vedkommende myndighet i 
hjemstaten skal kunne prøves for retten i hjem-
staten.

4. Ved en eventuell endring i opplysningene som 
er oversendt i samsvar med nr. 1, skal en for-
sikrings- eller gjenforsikringsformidler eller 
en forsikringsformidler som har forsikrings-
formidling som tilleggsvirksomhet, underrette 
vedkommende myndighet i hjemstaten om 
endringen minst én måned før endringen fore-
tas. Vedkommende myndighet i vertsstaten 
skal også underrettes om denne endringen av 
vedkommende myndighet i hjemstaten så 
snart som mulig og senest én måned etter 
datoen da vedkommende myndighet i hjemsta-
ten mottok opplysningene.

Artikkel 7

Fordeling av myndighet mellom hjemstater og 
vertsstater

1. Dersom en forsikrings- eller gjenforsikrings-
formidler eller en forsikringsformidler som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirk-
somhet, har sitt hovedforretningssted i en 
annen medlemsstat enn hjemstaten, kan ved-
kommende myndighet i den andre medlems-
staten avtale med hjemstatens vedkommende 
myndighet at den skal fungere som om den 
var hjemstatens vedkommende myndighet 
med hensyn til bestemmelsene i kapittel IV, V, 
VI og VII. Dersom en slik avtale inngås, skal 
hjemstatens vedkommende myndighet omgå-
ende underrette forsikrings- eller gjenfor-
sikringsformidleren eller forsikringsformidle-
ren som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet, og EIOPA.

2. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal 
ha ansvar for å sikre at tjenestene som ytes av 
det etablerte forretningsstedet på dens territo-
rium, oppfyller forpliktelsene fastsatt i kapittel 
V og VI og bestemmelsene vedtatt i henhold til 
disse kapitlene.

Vedkommende myndighet i vertsstaten 
skal ha rett til å undersøke det etablerte forret-
ningsstedets ordninger og kreve de 
endringene som er nødvendige for at vedkom-
mende myndighet skal kunne håndheve for-
pliktelsene fastsatt i kapittel V og VI og bestem-
melsene vedtatt i henhold til disse kapitlene, 
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med hensyn til de tjenestene eller den virksom-
heten som det etablerte forretningsstedet til-
byr på dens territorium.

Artikkel 8

Manglende oppfyllelse av forpliktelser ved 
utøvelse av etableringsadgangen

1. Dersom vedkommende myndighet i en verts-
stat fastslår at en forsikrings- eller gjenfor-
sikringsformidler eller en forsikringsformidler 
som har forsikringsformidling som tilleggs-
virksomhet, ikke overholder de lovene og for-
skriftene som er vedtatt i denne medlemssta-
ten i henhold til bestemmelsene i kapittel V og 
VI, kan denne myndigheten treffe hensikts-
messige tiltak.

2. Dersom vedkommende myndighet i en verts-
stat har grunn til å mene at en forsikrings- 
eller gjenforsikringsformidler eller en for-
sikringsformidler som har forsikringsformid-
ling som tilleggsvirksomhet, som opptrer på 
dens territorium gjennom et etablert forret-
ningssted, ikke oppfyller en forpliktelse som 
er fastsatt i dette direktiv, og denne vedkom-
mende myndigheten ikke har ansvar i samsvar 
med artikkel 7 nr. 2, skal den underrette ved-
kommende myndighet i hjemstaten om dette. 
Etter å ha vurdert opplysningene den mottar, 
skal vedkommende myndighet i hjemstaten, 
dersom det er relevant, og i så fall så snart 
som mulig, treffe hensiktsmessige tiltak for å 
bøte på situasjonen. Den skal underrette ved-
kommende myndighet i vertsstaten dersom 
slike tiltak treffes.

3. Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsfor-
midleren eller forsikringsformidleren som har 
forsikringsformidling som tilleggsvirksomhet, 
til tross for tiltakene som er truffet av hjemsta-
ten, eller fordi tiltakene viser seg å være util-
strekkelige eller mangler helt, fortsetter å opp-
tre på en måte som tydelig skader interessene 
til vertsstatens forbrukere i stort omfang eller 
forsikrings- og gjenforsikringsmarkedenes 
ordnede virkemåte, kan vedkommende myn-
dighet i vertsstaten, etter å ha underrettet ved-
kommende myndighet i hjemstaten, treffe 
hensiktsmessige tiltak for å hindre nye uregel-
messigheter, herunder, i den utstrekning det 
er strengt nødvendig, hindre at denne formid-
leren fortsetter å utøve ny virksomhet på 
vertsstatens territorium.

Videre kan vedkommende myndighet i 
hjemstaten eller vertsstaten henvise saken til 
EIOPA og anmode om bistand i samsvar med 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010. I 
så fall kan EIOPA handle i samsvar med den 
myndighet den er gitt i henhold til nevnte artik-
kel.

4. Nr. 2 og 3 skal ikke berøre vertsstatens rett til 
å treffe hensiktsmessige og ikke-diskrimine-
rende tiltak for å hindre eller straffe uregel-
messigheter på sitt territorium i situasjoner 
der det er strengt nødvendig å treffe umiddel-
bare tiltak for å beskytte rettighetene til for-
brukerne i vertsstaten, når tilsvarende tiltak er 
utilstrekkelige eller mangler helt i hjemstaten. 
I slike situasjoner skal vertsstaten ha mulighet 
til å hindre den berørte forsikrings- eller gjen-
forsikringsformidleren eller forsikringsformid-
leren som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet, i å utøve ny virksomhet på 
dens territorium.

5. Ethvert tiltak som treffes av vedkommende 
myndigheter i vertsstaten i henhold til denne 
artikkel, skal uten unødig opphold meddeles 
den berørte forsikrings- eller gjenforsikrings-
formidleren eller forsikringsformidleren som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirk-
somhet, i et velbegrunnet dokument og mel-
des til vedkommende myndighet i hjemstaten, 
til EIOPA og til Kommisjonen.

Artikkel 9

Myndighet i forbindelse med nasjonale 
bestemmelser vedtatt av hensyn til allmenn-
hetens interesser

1. Dette direktiv skal ikke berøre vertsstatenes 
rett til å treffe hensiktsmessige og ikke-diskri-
minerende tiltak for å straffe uregelmessighe-
ter på deres territorium som er i strid med lov-
bestemmelsene nevnt i artikkel 11 nr. 1, i den 
grad dette er strengt nødvendig. I slike situa-
sjoner skal vertsstatene ha mulighet til å hin-
dre den berørte forsikrings- eller gjenfor-
sikringsformidleren eller forsikringsformidle-
ren som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet, i å utøve ny virksomhet på 
deres territorium.

2. Videre bør dette direktiv ikke berøre den rett 
vertsstatens vedkommende myndighet har til 
å treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre en 
forsikringsdistributør etablert i en annen med-
lemsstat i å utøve virksomhet på vertsstatens 
territorium i henhold til adgangen til å yte tje-
nester eller eventuelt etableringsadgangen, 
når den relevante virksomheten helt eller 
hovedsakelig er rettet mot vertsstatens territo-
rium utelukkende med henblikk på å unngå de 
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lovbestemmelsene som ville fått anvendelse 
dersom denne forsikringsdistributøren hadde 
hatt sitt bosted eller forretningskontor i ved-
kommende vertsstat, og også når denne virk-
somheten utgjør en alvorlig trussel mot for-
sikrings- og gjenforsikringsmarkedenes ord-
nende virkemåte i vertsstaten med hensyn til 
forbrukervern. I slike tilfeller kan vedkom-
mende myndighet i vertsstaten, etter å ha 
underrettet vedkommende myndighet i hjem-
staten, treffe alle nødvendige tiltak overfor 
denne forsikringsdistributøren for å beskytte 
forbrukernes rettigheter i vertsstaten. De 
berørte vedkommende myndigheter kan hen-
vise saken til EIOPA og anmode om bistand i 
samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 
1094/2010, og i slike tilfeller kan EIOPA 
handle i samsvar med den myndighet den er 
gitt i henhold til nevnte artikkel i tilfelle av 
uenighet mellom vertsstatens og hjemstatens 
vedkommende myndigheter.

Kapittel IV

Organisatoriske krav

Artikkel 10

Faglige og organisatoriske krav

1. Hjemstatene skal sikre at forsikrings- og gjen-
forsikringsdistributører og ansatte i for-
sikrings- og gjenforsikringsforetak som utøver 
virksomhet innen forsikrings- eller gjenfor-
sikringsdistribusjon, har den kunnskap og 
kompetanse som er nødvendig for at de skal 
kunne utføre sine oppgaver og plikter på en til-
fredsstillende måte.

2. Hjemstatene skal sikre at forsikrings- og gjen-
forsikringsformidlere og ansatte i forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak og hos forsikrings- 
og gjenforsikringsformidlere oppfyller kra-
vene til løpende faglig opplæring og utvikling, 
slik at de kan opprettholde et tilstrekkelig 
ytelsesnivå som står i forhold til deres rolle og 
det relevante markedet.

For dette formål skal hjemstatene ha inn-
ført og offentliggjort ordninger for effektiv 
kontroll og vurdering av kunnskapen og kom-
petansen til forsikrings- og gjenforsikringsfor-
midlere og ansatte i forsikrings- og gjenfor-
sikringsforetak og hos forsikrings- og gjenfor-
sikringsformidlere basert på minst 15 timers 
faglig opplæring eller utvikling per år, idet det 
tas hensyn til de solgte produktenes art, typen 
distributør, de respektive rollene og den virk-

somheten som forsikrings- eller gjenfor-
sikringsdistributøren utøver.

Hjemstatene kan kreve at en vellykket opp-
fyllelse av kravene til opplæring og utvikling 
dokumenteres med et sertifikat.

Medlemsstatene skal tilpasse de fastsatte 
kunnskaps- og kompetansekravene til for-
sikrings- eller gjenforsikringsdistributørenes 
bestemte virksomhet og produktene som dis-
tribueres, særlig når det gjelder forsikringsfor-
midlere som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet. Medlemsstatene kan i tilfel-
lene nevnt i artikkel 3 nr. 1 tredje ledd, og med 
hensyn til de ansatte i forsikrings- eller gjenfor-
sikringsforetak som deltar i forsikrings- eller 
gjenforsikringsdistribusjon, kreve at for-
sikrings- eller gjenforsikringsforetaket eller -
formidleren skal kontrollere at formidlernes 
kunnskap og kompetanse er i samsvar med 
kravene angitt i nr. 1, og om nødvendig gi slike 
formidlere mulighet til opplæring eller faglig 
utvikling som tilfredsstiller kravene som gjel-
der produktene som selges av formidlerne.

Medlemsstatene kan unnlate å anvende 
kravene nevnt i nr. 1 og i første ledd i dette 
nummer på alle fysiske personer som arbeider 
i et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak el-
ler hos en forsikrings- eller gjenforsikringsfor-
midler som utøver virksomhet innen for-
sikrings- eller gjenforsikringsdistribusjon, men 
medlemsstatene skal sikre at de relevante per-
sonene i ledelsesstrukturen i slike foretak som 
er ansvarlige for distribusjon av forsikrings- og 
gjenforsikringsprodukter, og alle andre perso-
ner som deltar direkte i forsikrings- eller gjen-
forsikringsdistribusjon, godtgjør at de har den 
kunnskapen og kompetansen de trenger for å 
kunne utføre sine oppgaver.

Forsikrings- og gjenforsikringsformidlere 
skal godtgjøre at de oppfyller de relevante kra-
vene til faglig kunnskap og kompetanse som er 
fastsatt i vedlegg I.

3. Fysiske personer som arbeider i et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak eller hos en for-
sikrings- eller gjenforsikringsformidler, og 
som utøver virksomhet innen forsikrings- eller 
gjenforsikringsdistribusjon, skal ha god van-
del. Som et minstekrav skal de ikke stå oppført 
i strafferegisteret eller i noe annet tilsvarende 
nasjonalt register i forbindelse med alvorlige 
straffbare forhold knyttet til vinningslovbrudd 
eller andre lovbrudd knyttet til finansiell virk-
somhet, og de skal ikke tidligere ha blitt slått 
konkurs, med mindre de har fått oppreisning i 
samsvar med nasjonal rett.
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Medlemsstatene kan i samsvar med artik-
kel 3 nr. 1 tredje ledd tillate at forsikrings- eller 
gjenforsikringsdistributøren kontrollerer at 
dens ansatte og eventuelt dens forsikrings- el-
ler gjenforsikringsformidlere har god vandel.

Medlemsstatene kan unnlate å anvende 
kravet nevnt i første ledd i dette nummer på alle 
fysiske personer som arbeider i et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak eller hos en for-
sikrings- eller gjenforsikringsformidler, forut-
satt at disse fysiske personene ikke deltar di-
rekte i forsikrings- eller gjenforsikringsdistri-
busjon. Medlemsstatene skal sikre at personer 
i ledelsesstrukturen med ansvar for, og perso-
nale som deltar direkte i, forsikrings- eller gjen-
forsikringsdistribusjon oppfyller dette kravet.

Når det gjelder forsikringsformidlere som 
har forsikringsformidling som tilleggsvirksom-
het, skal medlemsstatene sikre at personer 
som har ansvar for forsikringsdistribusjon som 
tilleggsvirksomhet, oppfyller kravet i første 
ledd.

4. Forsikrings- og gjenforsikringsformidlere skal 
ha en yrkesansvarsforsikring som dekker hele 
Unionens territorium, eller en annen tilsva-
rende garanti mot erstatningsansvar ved 
yrkesmessig uaktsomhet som dekker minst 
1 250 000 euro per skadetilfelle og totalt 
1 850 000 per år for alle skadetilfeller, med 
mindre en slik forsikring eller tilsvarende 
garanti allerede er stilt av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak eller et annet foretak 
som forsikrings- eller gjenforsikringsformidle-
ren opptrer på vegne av eller har fullmakt til å 
opptre på vegne av, eller med mindre et slikt 
foretak har påtatt seg det fulle ansvaret for for-
midlerens handlinger.

5. Medlemsstatene skal kreve at forsikringsfor-
midlere som har forsikringsformidling som til-
leggsvirksomhet, har en yrkesansvarsforsik-
ring eller en tilsvarende garanti på et nivå som 
er fastsatt av medlemsstatene, idet det tas hen-
syn til arten av de solgte produktene og virk-
somheten som utøves.

6. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige til-
tak for å verne kunder mot manglende evne 
hos forsikrings- eller gjenforsikringsformidle-
ren eller forsikringsformidleren som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, til 
å overføre premien til forsikringsforetaket 
eller overføre erstatningsbeløpet eller en tilba-
kebetaling av premien til den forsikrede.

Slike tiltak skal ha en eller flere av følgende 
former:

a) Lov- eller avtalebestemmelser om at penge-
beløp betalt av kunden til formidleren skal 
betraktes som betalt til foretaket, mens pen-
gebeløp betalt av foretaket til formidleren 
ikke skal betraktes som betalt til kunden før 
kunden faktisk mottar beløpet.

b) Et krav om at formidlere skal ha en økono-
misk evne som til enhver tid tilsvarer 4 % av 
de samlede årlige mottatte premiene, med 
et minstebeløp på 18 750 euro.

c) Et krav om at kundenes pengebeløp skal 
overføres via strengt atskilte kundekon-
toer, og at disse kontoene ikke skal brukes 
til å tilbakebetale andre kreditorer i tilfelle 
av konkurs.

d) Et krav om at det opprettes et garantifond.
7. EIOPA skal regelmessig revidere beløpene 

nevnt i nr. 4 og 6 for å ta hensyn til endringer i 
den europeiske konsumprisindeksen som 
offentliggjøres av Eurostat. Den første revisjo-
nen skal finne sted innen 31. desember 2017, 
og deretter skal revisjon foretas hvert femte 
år.

EIOPA skal utarbeide utkast til tekniske re-
guleringsstandarder som justerer grunnbelø-
pet i euro nevnt i nr. 4 og 6 med den prosentvise 
endringen i konsumprisindeksen nevnt i første 
ledd i dette nummer som har funnet sted i tids-
rommet mellom 1. januar 2013 og 31. desem-
ber 2017, eller mellom datoen for siste revisjon 
og den nye revisjonen, avrundet oppover til 
nærmeste 10 euro.

EIOPA skal framlegge disse utkastene til 
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo-
nen innen 30. juni 2018, og deretter skal utkast 
til tekniske reguleringsstandarder framlegges 
hvert femte år.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 
tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet 
og tredje ledd i dette nummer i samsvar med 
artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

8. For å sikre oppfyllelse av kravene i nr. 1, 2 og 3 
skal forsikrings- og gjenforsikringsforetak 
godkjenne, gjennomføre og regelmessig gjen-
nomgå sine interne retningslinjer og hensikts-
messige interne framgangsmåter.

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal 
identifisere en funksjon som skal sikre korrekt 
gjennomføring av de godkjente retningslinjene 
og framgangsmåtene.

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal 
opprette, vedlikeholde og ajourføre registre 
over all relevant dokumentasjon med hensyn til 
anvendelsen av nr. 1, 2 og 3. Forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak skal på anmodning opp-
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lyse hjemstatens vedkommende myndighet 
om navnet på personen som er ansvarlig for 
denne funksjonen.

Artikkel 11

Offentliggjøring av regler knyttet til allmennhe-
tens interesser

1. Medlemsstatene skal sikre at deres vedkom-
mende myndigheter på hensiktsmessig måte 
offentliggjør de relevante nasjonale lovbestem-
melsene som beskytter allmennhetens interes-
ser, herunder opplysninger om hvorvidt og 
hvordan medlemsstaten har valgt å anvende 
de strengere bestemmelsene angitt i artikkel 
29 nr. 3, som får anvendelse på utøvelse av 
virksomhet innen forsikrings- og gjenfor-
sikringsdistribusjon på deres territorier.

2. En medlemsstat som ønsker å anvende og alle-
rede anvender bestemmelser om forsikrings-
distribusjon i tillegg til dem som er fastsatt i 
dette direktiv, skal sikre at den administrative 
byrden som følger av disse bestemmelsene, 
står i forhold til forbrukervernet. Medlemssta-
ten skal kontinuerlig overvåke disse bestem-
melsene for å sikre at de hele tiden er i sam-
svar med dette nummer.

3. EIOPA skal på sitt nettsted legge ut hyperlen-
ker til vedkommende myndigheters nettsteder 
der opplysninger om regler knyttet til allmenn-
hetens interesser offentliggjøres. Slike opplys-
ninger skal regelmessig ajourføres av vedkom-
mende nasjonale myndigheter, og EIOPA skal 
gjøre opplysningene tilgjengelige på sitt nett-
sted, der alle de nasjonale reglene knyttet til 
allmennhetens interesser er fordelt etter rele-
vant rettsområde.

4. Medlemsstatene skal opprette et felles kon-
taktpunkt med ansvar for å formidle opplysnin-
ger om regler knyttet til allmennhetens 
interesser i de respektive medlemsstatene. 
Kontaktpunktet bør være en egnet vedkom-
mende myndighet.

5. EIOPA skal før 23. februar 2019 undersøke og 
i en rapport underrette Kommisjonen om 
reglene knyttet til allmennhetens interesser 
som er offentliggjort av medlemsstatene i sam-
svar med denne artikkel, med hensyn til en 
korrekt anvendelse av dette direktiv og et vel-
fungerende indre marked.

Artikkel 12

Vedkommende myndigheter

1. Medlemsstatene skal utpeke de vedkom-
mende myndigheter som gis myndighet til å 
sikre gjennomføringen av dette direktiv. De 
skal underrette Kommisjonen om dette og 
eventuelt angi hvordan oppgavene er fordelt.

2. Myndighetene nevnt i nr. 1 i denne artikkel 
skal være enten offentlige myndigheter eller 
offentlige organer som er anerkjent i nasjonal 
rett eller anerkjent av en offentlig myndighet 
som gjennom nasjonal rett uttrykkelig er gitt 
myndighet til dette. De skal ikke være for-
sikrings- eller gjenforsikringsforetak eller 
sammenslutninger med medlemmer som 
direkte eller indirekte omfatter forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak eller forsikrings- 
eller gjenforsikringsformidlere, uten at dette 
berører muligheten for samarbeid mellom 
vedkommende myndigheter og andre orga-
ner dersom den muligheten er uttrykkelig 
omhandlet i artikkel 3 nr. 1.

3. Vedkommende myndigheter skal ha alle nød-
vendige fullmakter til å utføre sine oppgaver i 
henhold til dette direktiv. Dersom det på en 
medlemsstats territorium er mer enn én ved-
kommende myndighet, skal medlemsstaten 
påse at disse myndighetene samarbeider tett, 
slik at de kan utføre sine respektive oppgaver 
på en effektiv måte.

Artikkel 13

Samarbeid og utveksling av opplysninger 
mellom medlemsstatenes vedkommende 
myndigheter

1. Vedkommende myndigheter i de ulike med-
lemsstatene skal samarbeide med hverandre 
og utveksle alle relevante opplysninger om for-
sikrings- eller gjenforsikringsdistributører for 
å sikre korrekt anvendelse av dette direktiv.

2. Vedkommende myndigheter skal særlig, både 
under registreringsprosessen og løpende, 
utveksle relevante opplysninger om god van-
del, faglig kunnskap og kompetanse hos for-
sikrings- og gjenforsikringsdistributører.

3. Vedkommende myndigheter skal også 
utveksle opplysninger om forsikrings- og gjen-
forsikringsdistributører som har vært gjen-
stand for en sanksjon eller et annet tiltak nevnt 
i kapittel VII, dersom slike opplysninger sann-
synligvis fører til at disse distributørene fjer-
nes fra registeret.
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4. Alle personer som er forpliktet til å motta eller 
gi opplysninger i forbindelse med dette direk-
tiv, skal være underlagt taushetsplikt på den 
måten som er fastsatt i artikkel 64 i direktiv 
2009/138/EF.

Artikkel 14

Klager

Medlemsstatene skal sikre at det etableres fram-
gangsmåter som gir kunder og andre berørte par-
ter, særlig forbrukersammenslutninger, mulighet 
til å inngi klage på forsikrings- og gjenforsikrings-
distributører. I alle tilfeller skal klagere motta 
svar.

Artikkel 15

Utenrettslig tvisteløsning

1. Medlemsstatene skal sikre at det i henhold til 
relevant nasjonal rett og EUs regelverk etable-
res egnede og effektive, upartiske og uavhen-
gige framgangsmåter for utenrettslig klagebe-
handling og tvisteløsning for å løse tvister mel-
lom kunder og forsikringsdistributører om ret-
tigheter og forpliktelser som følger av dette 
direktiv, med bruk av eksisterende organer 
der det er hensiktsmessig. Medlemsstatene 
skal sikre at slike framgangsmåter får anven-
delse på, og at det berørte organets kompe-
tanse faktisk omfatter, forsikringsdistributø-
rer som framgangsmåtene innledes mot.

2. Medlemsstatene skal sikre at organene nevnt i 
nr. 1 samarbeider for å løse tverrnasjonale tvis-
ter om rettigheter og plikter som følger av 
dette direktiv.

Artikkel 16

Begrensning av bruken av formidlere

Medlemsstatene skal sikre at forsikrings- og gjen-
forsikringsforetak og -formidlere, når de bruker 
tjenestene til forsikrings- eller gjenforsikringsfor-
midleren eller forsikringsformidleren som har for-
sikringsformidling som tilleggsvirksomhet, bare 
bruker forsikrings- og gjenforsikringsdistribu-
sjonstjenester fra registrerte forsikrings- og gjen-
forsikringsformidlere eller forsikringsformidlere 
som har forsikringsformidling som tilleggsvirk-
somhet, herunder slike som er nevnt i artikkel 1 
nr. 3.

Kapittel V

Opplysningskrav og regler for god forretnings-
skikk

Artikkel 17

Allment prinsipp

1. Medlemsstatene skal sikre at forsikringsdistri-
butører, ved utøvelse av virksomhet innen for-
sikringsdistribusjon, alltid opptrer ærlig, rett-
ferdig og profesjonelt i kundenes interesse.

2. Uten at det berører europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/29/EF14, skal medlemssta-
tene sikre at alle opplysninger knyttet til gjen-
standen for dette direktiv, herunder reklame-
materiell, som forsikringsdistributøren formid-
ler til kunder eller potensielle kunder, skal 
være rettvisende, klare og ikke villedende. 
Reklamemateriell skal alltid klart framstå som 
dette.

3. Medlemsstatene skal sikre at forsikringsdistri-
butørene ikke godtgjøres eller ikke godtgjør 
eller vurderer de ansattes resultater på en 
måte som er i strid med deres plikt til å opptre 
i kundenes interesse. En forsikringsdistributør 
skal særlig ikke innføre ordninger for godtgjø-
ring, salgsmål eller annet som oppmuntrer 
denne eller dennes personale til å anbefale en 
kunde et bestemt forsikringsprodukt, når for-
sikringsdistributøren kan tilby et annet for-
sikringsprodukt som er bedre egnet til å 
dekke kundens behov.

Artikkel 18

Generelle opplysninger framlagt av forsikrings-
formidleren eller forsikringsforetaket

Medlemsstatene skal sikre at
a) en forsikringsformidler i god tid før en for-

sikringsavtale inngås, gir kundene opplysnin-
ger om
i) sin identitet og adresse samt at den er en 

forsikringsformidler,
ii) hvorvidt den gir råd om forsikringsproduk-

tene som selges,
iii) framgangsmåtene nevnt i artikkel 14 som 

gir kunder eller andre berørte parter mulig-
het til å inngi klage på forsikringsformid-

14 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 
2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbru-
kere på det indre marked og om endring av rådsdirektiv 
84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 
98/27/EF og 2002/65/EF og europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig han-
delspraksis) (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22).
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lere, og framgangsmåtene for utenrettslig 
klagebehandling og tvisteløsning nevnt i 
artikkel 15,

iv) hvilket register den er oppført i, og hvordan 
det kan kontrolleres at den er registrert, og

v) hvorvidt formidleren representerer kun-
den eller handler for og på vegne av for-
sikringsforetaket,

b) et forsikringsforetak i god tid før en for-
sikringsavtale inngås, gir kundene opplysnin-
ger om
i) sin identitet og adresse samt at det er et for-

sikringsforetak,
ii) hvorvidt det gir råd om forsikringsproduk-

tene som selges,
iii) framgangsmåtene nevnt i artikkel 14 som 

gir kunder og andre berørte parter mulig-
het til å inngi klage på forsikringsforetak, 
og framgangsmåtene for utenrettslig klage-
behandling og tvisteløsning nevnt i artikkel 
15.

Artikkel 19

Interessekonflikter og gjennomsiktighet

1. Medlemsstatene skal sikre at en forsikrings-
formidler i god tid før en forsikringsavtale inn-
gås, gir kunden minst følgende opplysninger:
a) Om den har en direkte eller indirekte eie-

randel på 10 % eller mer av et bestemt for-
sikringsforetaks stemmeretter eller kapital.

b) Om et bestemt forsikringsforetak, eller 
morforetaket til et bestemt forsikringsfore-
tak, har en direkte eller indirekte eierandel 
på 10 % eller mer av forsikringsformidle-
rens stemmeretter eller kapital.

c) I forbindelse med avtalene som foreslås 
eller som det gis råd om, opplysninger om 
hvorvidt den
i) gir råd på grunnlag av en rettferdig og 

personlig analyse,
ii) er avtalemessig forpliktet til å utøve 

virksomhet innen forsikringsdistribu-
sjon utelukkende med ett eller flere for-
sikringsforetak, og i så fall skal formid-
leren opplyse om navnene på disse for-
sikringsforetakene, eller

iii) ikke er avtalemessig forpliktet til å 
utøve virksomhet innen forsikringsdis-
tribusjon utelukkende med ett eller 
flere forsikringsforetak og ikke gir råd 
på grunnlag av en rettferdig og person-
lig analyse, og i så fall skal forsikrings-
formidleren framlegge navnene på de 

forsikringsforetakene den kan utøve og 
utøver virksomhet med.

d) Arten av godtgjøring som mottas i forbin-
delse med forsikringsavtalen.

e) Opplysning om hvorvidt den i forbindelse 
med forsikringsavtalen arbeider
i) på grunnlag av et gebyr, dvs. at godt-

gjøringen betales direkte av kunden,
ii) på grunnlag av en type provisjon, dvs. at 

godtgjøringen inngår i forsikringspre-
mien,

iii) på grunnlag av andre former for godt-
gjøring, herunder økonomiske fordeler 
av enhver art som tilbys eller gis i for-
bindelse med forsikringsavtalen, eller

iv) på grunnlag av en kombinasjon av de 
ulike typene godtgjøring angitt i punkt 
i), ii) og iii).

2. Dersom gebyret betales direkte av kunden, 
skal forsikringsformidleren opplyse kunden 
om gebyrets størrelse eller, dersom dette ikke 
er mulig, om metoden for beregning av geby-
ret.

3. Dersom en kunde foretar andre betalinger enn 
løpende premiebetalinger og planlagte betalin-
ger i henhold til avtalen etter at den er inngått, 
skal forsikringsformidleren også gi de opplys-
ningene som kreves i henhold til denne artik-
kel, for hver slik betaling.

4. Medlemsstatene skal sikre at forsikringsfore-
taket i god tid før en forsikringsavtale inngås, 
opplyser kunden om arten av godtgjøringen 
som dets ansatte mottar i forbindelse med for-
sikringsavtalen.

5. Dersom en kunde foretar andre betalinger enn 
løpende premiebetalinger og planlagte betalin-
ger i henhold til avtalen etter at den er inngått, 
skal forsikringsforetaket også gi de opplysnin-
gene som kreves i henhold til denne artikkel, 
for hver slik betaling.

Artikkel 20

Rådgivning og standarder for salg uten rådgiv-
ning

1. Før en forsikringsavtale inngås, skal for-
sikringsdistributøren spesifisere kundens krav 
og behov på grunnlag av opplysninger fra kun-
den og gi kunden objektiv informasjon om for-
sikringsproduktet i en forståelig form, slik at 
kunden kan ta en velbegrunnet beslutning.

Enhver avtale som foreslås, skal være i 
samsvar med kundens krav til og behov for for-
sikring.
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Når rådgivningen ytes før en bestemt avtale 
inngås, skal forsikringsdistributøren gi kunden 
en personlig anbefaling som forklarer hvorfor 
et bestemt produkt best oppfyller kundens 
krav og behov.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal tilpasses kom-
pleksiteten til forsikringsproduktet som fore-
slås, og typen kunde.

3. Dersom en forsikringsformidler informerer 
kunden om at den gir sitt råd på grunnlag av 
en rettferdig og personlige analyse, skal rådet 
gis på grunnlag av en analyse av et så stort 
antall tilgjengelige forsikringsavtaler på mar-
kedet at formidleren kan gi en personlig anbe-
faling i samsvar med faglige kriterier med hen-
syn til hvilken forsikringsavtale som er hen-
siktsmessig ut fra kundens behov.

4. Uten at det berører artikkel 183 og 184 i direk-
tiv 2009/138/EF, skal forsikringsdistributøren, 
før en avtale inngås og uavhengig av om råd er 
gitt og om forsikringsproduktet inngår i en 
pakke i henhold til artikkel 24 i dette direktiv, 
gi kunden relevante opplysninger om for-
sikringsproduktet i en forståelig form, idet det 
tas hensyn til kompleksiteten til forsikrings-
produktet og typen kunde, slik at kunden kan 
ta en velbegrunnet beslutning.

5. I forbindelse med distribusjon av skade-
forsikringsprodukter som er oppført i vedlegg 
I til direktiv 2009/138/EF, skal opplysningene 
nevnt i nr. 4 i denne artikkel gis i form av et 
standardisert informasjonsdokument for for-
sikringsprodukter på papir eller på et annet 
varig medium.

6. Informasjonsdokumentet for forsikringspro-
dukter nevnt i nr. 5 skal utarbeides av produ-
senten av skadeforsikringsproduktet.

7. Informasjonsdokumentet for forsikringspro-
dukter skal
a) være et kortfattet og selvstendig dokument,
b) presenteres og utformes slik at teksten er 

tydelig og lett å lese, med tilstrekkelig 
store, lesbare bokstaver,

c) ikke være mindre forståelig dersom det 
opprinnelig ble framstilt i farge, men skri-
ves ut eller kopieres i svart-hvitt,

d) skrives på de offisielle språkene, eller på et 
av de offisielle språkene, som brukes i den 
delen av medlemsstaten der forsikringspro-
duktet blir tilbudt, eller, dersom det er 
avtalt av forbrukeren og distributøren, på et 
annet språk,

e) være nøyaktig og ikke villedende,

f) inneholde tittelen «Informasjonsdokument 
for forsikringsprodukter» øverst på den før-
ste siden,

g) inneholde en erklæring om at fullstendige 
opplysninger om produktet før og etter inn-
gåelsen av avtalen, finnes i andre dokumen-
ter.
Medlemsstatene kan fastsette at informa-

sjonsdokumentet for forsikringsprodukter skal 
framlegges sammen med opplysninger som 
kreves i henhold til andre relevante unionsre-
gelverksakter eller nasjonal rett, forutsatt at 
alle kravene i første ledd er oppfylt.

8. Informasjonsdokumentet for forsikringspro-
dukter skal inneholde følgende opplysninger:
a) Opplysninger om typen forsikring.
b) Et sammendrag av forsikringsdekningen, 

herunder de største risikoene som forsi-
kres, forsikringsbeløpet og eventuelt det 
geografiske virkeområdet, og et sammen-
drag av de unntatte risikoene.

c) Hvordan premier skal betales, og premie-
periode.

d) De viktigste unntakene, der det ikke kan 
framsettes erstatningskrav.

e) Forpliktelser når avtalen trer i kraft.
f) Forpliktelser i avtalens løpetid.
g) Forpliktelser dersom et erstatningskrav 

framsettes.
h) Avtalens løpetid, herunder avtalens start- 

og sluttdato.
i) Regler for oppsigelse av avtalen.

9. EIOPA skal, etter samråd med nasjonale 
myndigheter og etter å ha gjennomført forbru-
kerundersøkelser, utarbeide utkast til tek-
niske gjennomføringsstandarder for et stan-
dardisert format for informasjonsdokumentet 
for forsikringsprodukter, med nærmere angi-
velse av presentasjonen av opplysningene 
nevnt i nr. 8.

EIOPA skal framlegge disse utkastene til 
tekniske gjennomføringsstandarder for Kom-
misjonen innen 23. februar 2017.

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i 
første ledd i dette nummer i samsvar med artik-
kel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Artikkel 21

Opplysninger fra forsikringsformidlere som har 
forsikringsformidling som tilleggsvirksomhet

Medlemsstatene skal sikre at forsikringsformid-
lere som har forsikringsformidling som tilleggs-
virksomhet, overholder bestemmelsene i artikkel 
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18 bokstav a) punkt i), iii) og iv) og artikkel 19 nr. 
1 bokstav d).

Artikkel 22

Unntak fra opplysningsplikten og fleksibilitets-
bestemmelse

1. Det er ikke nødvendig å gi opplysningene 
nevnt i artikkel 18, 19 og 20 når forsikringsdis-
tributøren utøver distribusjonsvirksomhet i til-
knytning til forsikring mot store risikoer.

Medlemsstatene kan fastsette at det ikke er 
nødvendig å gi opplysningene nevnt i artikkel 
29 og 30 i dette direktiv til en profesjonell 
kunde som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 10 i 
direktiv 2014/65/EU.

2. Medlemsstatene kan opprettholde eller vedta 
strengere bestemmelser om opplysningskra-
vene nevnt i dette kapittel, forutsatt at disse 
bestemmelsene er i samsvar med unionsret-
ten. Medlemsstatene skal underrette EIOPA 
og Kommisjonen om slike nasjonale bestem-
melser.

Medlemsstatene skal også treffe de tilta-
kene som er nødvendige for å sikre at deres 
vedkommende myndigheter på en hensikts-
messig måte offentliggjør opplysningene om 
hvorvidt og hvordan medlemsstaten har valgt å 
anvende strengere bestemmelser i henhold til 
dette nummer.

Særlig kan medlemsstatene gjøre rådgiv-
ningen nevnt i artikkel 20 nr. 1 tredje ledd obli-
gatorisk ved salg av forsikringsprodukter eller 
for enkelte typer forsikringsprodukter. I så fall 
skal slike strengere nasjonale bestemmelser 
overholdes av forsikringsdistributører, her-
under slike som utøver virksomhet i henhold til 
adgangen til å yte tjenester eller etableringsad-
gangen, dersom de inngår forsikringsavtaler 
med kunder som har sitt vanlige bosted eller 
etablerte forretningssted i vedkommende 
medlemsstat.

3. Medlemsstatene kan begrense muligheten til 
eller forby at forsikringsdistributører godtar 
eller mottar honorarer, provisjoner eller andre 
monetære eller ikke-monetære ytelser fra en 
tredjepart eller en person som handler på 
vegne av en tredjepart, i forbindelse med dis-
tribusjon av forsikringsprodukter.

4. For å skape en høy grad av gjennomsiktighet 
med alle egnede midler skal EIOPA sikre at 
informasjonen den mottar om nasjonale 
bestemmelser, også meddeles kunder og for-
sikrings- og gjenforsikringsdistributører.

5. Medlemsstatene skal sikre at dersom for-
sikringsdistributøren har ansvar for å levere 
obligatoriske tjenestepensjonsordninger, og 
en lønnstaker blir medlem av en slik ordning 
uten å ha tatt en individuell beslutning om å 
delta, skal opplysningene nevnt i dette kapittel 
gis til den ansatte umiddelbart etter innmel-
dingen i den berørte ordningen.

Artikkel 23

Informasjonsvilkår

1. All informasjon som skal gis til kunden i sam-
svar med artikkel 18, 19, 20 og 29, skal medde-
les
a) på papir,
b) på en klar og presis måte som er forståelig 

for kunden,
c) på et offisielt språk i den medlemsstaten 

der risikoen består, eller i den medlemssta-
ten der forpliktelsen består, eller på et annet 
språk som partene har avtalt, og

d) kostnadsfritt.
2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) i denne artik-

kel kan informasjonen nevnt i artikkel 18, 19, 
20 og 29 gis til kunden på ett av følgende 
medier:
a) Et annet varig medium enn papir, dersom 

vilkårene i nr. 4 i denne artikkel er oppfylt, 
eller

b) et nettsted, dersom vilkårene i artikkel 5 i 
denne artikkel er oppfylt.

3. Dersom informasjonen nevnt i artikkel 18, 19, 
20 og 29 gjøres tilgjengelig på et annet varig 
medium enn papir eller på et nettsted, skal et 
papireksemplar kostnadsfritt gjøres tilgjenge-
lig for kunden på anmodning.

4. Informasjonen nevnt i artikkel 18, 19, 20 og 29 
kan gjøres tilgjengelig på et annet varig 
medium enn papir dersom følgende vilkår er 
oppfylt:
a) Det er hensiktsmessig å bruke det varige 

mediet i forretningsforbindelsen mellom 
forsikringsdistributøren og kunden, og

b) kunden har fått valget mellom informasjon 
på papir eller på et varig medium, og har 
valgt det sistnevnte mediet.

5. Informasjonen nevnt i artikkel 18, 19, 20 og 29 
kan gjøres tilgjengelig på et nettsted dersom 
den rettes personlig til kunden eller følgende 
vilkår er oppfylt:
a) Det er hensiktsmessig å gjøre denne infor-

masjonen tilgjengelig på et nettsted i forret-
ningsforbindelsen mellom forsikringsdis-
tributøren og kunden.
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b) Kunden har samtykket i å få denne informa-
sjonen på et nettsted.

c) Kunden er underrettet elektronisk om nett-
stedets adresse og hvor på nettstedet infor-
masjonen finnes.

d) Det sikres at informasjonen forblir tilgjen-
gelig på nettstedet så lenge kunden med 
rimelighet kan ha behov for den.

6. Med hensyn til nr. 4 og 5 skal tilgjengelig-
gjøring av opplysninger på et annet varig 
medium enn papir eller på et nettsted anses 
som hensiktsmessig i forretningsforbindelsen 
mellom forsikringsdistributøren og kunden, 
forutsatt at det kan dokumenteres at kunden 
har regelmessig tilgang til internett. Dersom 
kunden har oppgitt en e-postadresse for forret-
ningsforbindelsen, skal dette anses som slik 
dokumentasjon.

7. Når det gjelder telefonsalg, skal informasjonen 
som forsikringsdistributøren gir kunden før 
avtalen inngås, herunder informasjonsdoku-
mentet for forsikringsprodukter, framlegges i 
samsvar med Unionens regler for fjernsalg av 
finansielle tjenester til forbrukere. Dessuten 
skal forsikringsdistributøren gi kunden infor-
masjon i samsvar med nr. 1 eller nr. 2 umiddel-
bart etter at forsikringsavtalen er inngått, selv 
om kunden har valgt å få forhåndsinformasjon 
på et annet varig medium enn papir i samsvar 
med nr. 4.

Artikkel 24

Kryssalg

1. Når et forsikringsprodukt tilbys sammen med 
et tilleggsprodukt eller en tilleggstjeneste som 
ikke er en forsikring, som del av en pakke eller 
av samme avtale, skal forsikringsdistributøren 
underrette kunden om det er mulig å kjøpe de 
ulike bestanddelene separat, og skal i så fall gi 
en tilstrekkelig beskrivelse av de ulike 
bestanddelene av avtalen eller pakken og fram-
legge separat dokumentasjon for kostnader og 
gebyrer knyttet til hver enkelt bestanddel.

2. Under omstendighetene nevnt i nr. 1, og der-
som risikoen eller forsikringsdekningen som 
følger av en slik avtale eller pakke som tilbys 
en kunde, skiller seg fra den risikoen eller 
dekningen som er knyttet til hver enkelt 
bestanddel, skal forsikringsdistributøren gi en 
tilstrekkelig beskrivelse av de ulike bestandde-
lene av avtalen eller pakken og forklare hvor-
dan deres samvirkning endrer risikoen eller 
forsikringsdekningen.

3. Dersom et forsikringsprodukt er et tillegg til 
en vare eller tjeneste som ikke er en forsik-
ring, som del av en pakke eller av samme 
avtale, skal forsikringsdistributøren gi kunden 
mulighet til å kjøpe varen eller tjenesten sepa-
rat. Dette nummer får ikke anvendelse når et 
forsikringsprodukt er et tillegg til en inves-
teringstjeneste eller investeringsvirksomhet 
som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 
2014/65/EU, en kredittavtale som definert i 
artikkel 4 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2014/17/EU15 eller en betalingskonto 
som definert i artikkel 2 nr. 3 i europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2014/92/EU16.

4. EIOPA kan utarbeide retningslinjer for vurde-
ring av og tilsyn med kryssalg, som angir i 
hvilke situasjoner kryssalg ikke er forenlig 
med forpliktelsene fastsatt i artikkel 17.

5. Denne artikkel skal ikke være til hinder for 
distribusjon av forsikringsprodukter som dek-
ker flere typer risiko (kombinasjonsforsikrin-
ger).

6. I tilfellene nevnt i nr. 1 og 3 skal medlemssta-
tene sikre at en forsikringsdistributør spesifi-
serer kundens krav og behov i forbindelse 
med forsikringsproduktene som utgjør en del 
av den samlede pakken eller den samme avta-
len.

7. Medlemsstatene kan opprettholde eller vedta 
ytterligere strengere tiltak eller gripe inn i 
enkelttilfeller for å forby salg av forsikring 
sammen med en tilleggstjeneste eller et til-
leggsprodukt som ikke er en forsikring, som 
del av en pakke eller av samme avtale, dersom 
de kan dokumentere at en slik virksomhet er 
til skade for forbrukerne.

Artikkel 25

Produkttilsyns- og produktstyringskrav

1. Forsikringsforetak og -formidlere som utarbei-
der forsikringsprodukter med sikte på salg til 
kunder, skal opprettholde, gjennomføre og 
gjennomgå en prosess for godkjenning av 
hvert forsikringsprodukt eller av vesentlige til-
pasninger av et eksisterende forsikringspro-

15 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. 
februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse 
med fast eiendom til boligformål og om endring av direktiv 
2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/
2010 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34).

16 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EF av 23. juli 
2014 om sammenlignbarhet av kostnader forbundet med 
betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å 
opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende 
funksjoner (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214).
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dukt før det markedsføres eller distribueres til 
kunder.

Produktgodkjenningsprosessen skal være 
hensiktsmessig og stå i forhold til forsikrings-
produktets art.

Produktgodkjenningsprosessen skal angi 
et identifisert målmarked for hvert produkt, 
sikre at alle relevante risikoer for et slikt iden-
tifisert målmarked vurderes, og at den plan-
lagte distribusjonsstrategien er forenlig med 
det identifiserte målmarkedet, og treffe rime-
lige tiltak for å sikre at forsikringsproduktet 
distribueres til det identifiserte målmarkedet.

Forsikringsforetaket skal forstå og 
regelmessig gjennomgå de forsikringsproduk-
tene som det tilbyr eller markedsfører, idet det 
tas hensyn til alle hendelser som kan få vesent-
lig innvirkning på den potensielle risikoen for 
det identifiserte målmarkedet, for i det minste 
å vurdere om produktet fortsatt dekker det 
identifiserte målmarkedets behov, og om den 
planlagte distribusjonsstrategien fortsatt er 
hensiktsmessig.

Forsikringsforetak og -formidlere som utar-
beider forsikringsprodukter, skal gjøre tilgjen-
gelig for distributører alle relevante opplysnin-
ger om forsikringsproduktet og produktgod-
kjenningsprosessen, herunder det 
identifiserte målmarkedet for forsikringspro-
duktet.

Dersom en forsikringsdistributør gir råd 
om eller foreslår forsikringsprodukter som den 
ikke utarbeider, skal den ha innført egnede 
ordninger for å innhente opplysningene nevnt i 
femte ledd og forstå egenskapene ved og det 
identifiserte målmarkedet for hvert for-
sikringsprodukt.

2. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 38 
for ytterligere å presisere prinsippene fastsatt i 
denne artikkel, idet det i et rimelig omfang tas 
hensyn til virksomheten som utøves, de solgte 
forsikringsproduktenes art samt distributø-
rens art.

3. Retningslinjene, framgangsmåtene og ordnin-
gene nevnt i denne artikkel skal ikke berøre 
noen andre krav i henhold til dette direktiv, 
herunder krav som gjelder offentliggjøring, 
egnethet eller hensiktsmessighet, identifise-
ring og håndtering av interessekonflikter samt 
påvirkningsmidler.

4. Denne artikkel får ikke anvendelse på for-
sikringsprodukter som utgjør forsikring mot 
store risikoer.

Kapittel VI

Tilleggskrav i forbindelse med forsikrings-
baserte investeringsprodukter

Artikkel 26

Tilleggskravenes omfang

I dette kapittel fastsettes krav utover dem som 
gjelder for forsikringsdistribusjon i samsvar med 
artikkel 17, 18, 19 og 20, når forsikringsdistribu-
sjonen utøves i forbindelse med salg av for-
sikringsbaserte investeringsprodukter foretatt av
a) en forsikringsformidler,
b) et forsikringsforetak.

Artikkel 27

Forebygging av interessekonflikter

Uten at det berører artikkel 17, skal en for-
sikringsformidler eller et forsikringsforetak som 
distribuerer forsikringsbaserte investeringspro-
dukter, opprettholde og anvende effektive organi-
satoriske og administrative ordninger med sikte 
på å treffe alle rimelige tiltak for å hindre at 
interessekonflikter som definert i artikkel 28 ska-
der kundenes interesser. Disse ordningene skal 
stå i forhold til virksomheten som utøves, de 
solgte forsikringsproduktene og typen distributør.

Artikkel 28

Interessekonflikter

1. Medlemsstatene skal sikre at forsikringsfor-
midlere og forsikringsforetak treffer alle hen-
siktsmessige tiltak for å identifisere interesse-
konflikter som oppstår i forbindelse med for-
sikringsdistribusjon, mellom dem selv, her-
under deres ledere og ansatte eller enhver 
annen person som er direkte eller indirekte til-
knyttet dem gjennom kontroll, og deres kun-
der eller innbyrdes mellom kunder.

2. Dersom organisatoriske eller administrative 
ordninger som forsikringsformidleren eller 
forsikringsforetaket har innført i samsvar med 
artikkel 27 for å løse interessekonflikter, ikke 
er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å 
hindre at kunders interesser skades, skal for-
sikringsformidleren eller forsikringsforetaket 
tydelig informere kunden om interessekonflik-
tens allmenne art eller opphav i god tid før en 
forsikringsavtale inngås.

3. Som unntak fra artikkel 23 nr. 1 skal opplysnin-
gene nevnt i nr. 2 i denne artikkel
a) inngis på et varig medium og
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b) være tilstrekkelig detaljerte, idet det tas 
hensyn til kundens art, slik at kunden kan 
ta en velbegrunnet beslutning i forbindelse 
med den virksomheten innen forsikrings-
distribusjon som interessekonflikten gjel-
der.

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 38 
for å
a) fastsette hvilke tiltak det er rimelig å for-

vente at forsikringsformidlere og for-
sikringsforetak treffer for å identifisere, 
hindre, håndtere og opplyse om interesse-
konflikter i forbindelse med virksomhet 
innen forsikringsdistribusjon,

b) fastsette egnede kriterier for å fastslå hvilke 
typer interessekonflikter som kan skade 
interessene til forsikringsformidlerens 
eller forsikringsforetakets kunder eller 
potensielle kunder.

Artikkel 29

Informasjon til kunder

1. Uten at det berører artikkel 18 og artikkel 19 
nr. 1 og 2, skal det gis relevante opplysninger i 
god tid før en avtale inngås, til kunder eller 
potensielle kunder om distribusjonen av for-
sikringsbaserte investeringsprodukter og om 
alle kostnader og tilknyttede gebyrer. Disse 
opplysningene skal minst omfatte følgende:
a) Når rådgivning ytes: Hvorvidt forsikrings-

formidleren eller forsikringsforetaket vil gi 
kunden en regelmessig vurdering av egnet-
heten til de forsikringsbaserte investerings-
produktene som anbefales til denne kun-
den, som omhandlet i artikkel 30.

b) Når det gjelder opplysninger om for-
sikringsbaserte investeringsprodukter og 
foreslåtte investeringsstrategier: Hensikts-
messige retningslinjer for og advarsler om 
de risikoene som er knyttet til forsikrings-
baserte investeringsprodukter eller til 
bestemte investeringsstrategier som fore-
slås.

c) Når det gjelder opplysningene som skal gis 
om alle kostnader og tilknyttede gebyrer: 
Opplysninger om distribusjonen av det for-
sikringsbaserte investeringsproduktet, 
herunder rådgivningskostnader, der det er 
relevant, kostnader knyttet til det for-
sikringsbaserte investeringsproduktet som 
anbefales eller markedsføres til kunden, og 
opplysninger om hvordan kunden kan 

betale for det, herunder også eventuelle 
tredjepartsbetalinger.
Opplysningene om alle kostnader og geby-

rer, herunder kostnader og gebyrer i forbin-
delse med distribusjonen av det forsikringsba-
serte investeringsproduktet, som ikke skyldes 
forekomsten av underliggende markedsrisiko, 
skal sammenfattes slik at kunden kan forstå 
den samlede kostnaden og den kumulative 
virkningen på investeringens avkastning, og 
dersom kunden anmoder om det, skal kostna-
dene og gebyrene spesifiseres. Der det er rele-
vant, skal slike opplysninger gis til kunden 
regelmessig og minst en gang i året i løpet av 
investeringens livssyklus.

Opplysningene nevnt i dette nummer skal 
gis i en forståelig form på en slik måte at kun-
der eller potensielle kunder får en rimelig mu-
lighet til å forstå arten av og risikoene ved det 
forsikringsbaserte investeringsproduktet som 
tilbys, slik at de kan ta velbegrunnede investe-
ringsbeslutninger. Medlemsstatene kan tillate 
at disse opplysningene gis i et standardisert 
format.

2. Uten at det berører artikkel 19 nr. 1 bokstav d) 
og e), artikkel 19 nr. 3 og artikkel 22 nr. 3, skal 
medlemsstatene sikre at forsikringsformidlere 
eller forsikringsforetak bare anses å oppfylle 
sine forpliktelser i henhold til artikkel 17 nr. 1, 
artikkel 27 eller artikkel 28 når de betaler eller 
betales gebyrer eller provisjoner eller tilbyr 
eller tilbys ikke-monetære ytelser i forbindelse 
med distribusjonen av forsikringsbaserte 
investeringsprodukter eller en tilleggstjeneste 
til eller av andre enn kunden eller en person 
som opptrer på vegne av kunden, dersom beta-
lingen eller ytelsen
a) ikke har en negativ innvirkning på kvalite-

ten på den berørte tjenesten til kunden og
b) ikke hindrer forsikringsformidleren eller 

forsikringsforetaket i å oppfylle sin plikt til 
å opptre ærlig, rettferdig og profesjonelt i 
samsvar med kundenes interesser.

3. Medlemsstatene kan pålegge distributører 
strengere krav med hensyn til de områdene 
som er omfattet av denne artikkel. Særlig kan 
medlemsstatene forby eller ytterligere 
begrense tilbud om eller mottak av gebyrer, 
provisjoner eller ikke-monetære ytelser fra 
tredjeparter i forbindelse med forsikringsråd-
givning.

Strengere krav kan omfatte krav om at slike 
gebyrer, provisjoner eller ikke-monetære 
ytelser skal tilbakebetales til kundene eller 
motregnes mot gebyrer som kunden betaler.
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Medlemsstatene kan gjøre rådgivningen 
nevnt i artikkel 30 obligatorisk ved salg av for-
sikringsbaserte investeringsprodukter eller for 
enkelte typer av slike produkter.

Medlemsstatene kan kreve at dersom en 
forsikringsformidler informerer kunden om at 
rådgivningen ytes på et uavhengig grunnlag, 
skal formidleren vurdere et tilstrekkelig stort 
antall forsikringsprodukter som er tilgjenge-
lige på markedet, som er tilstrekkelig diversifi-
serte med hensyn til type og produktleveran-
dør til å sikre at kundens mål kan nås på egnet 
måte, og som ikke er begrenset til forsikrings-
produkter som utstedes eller leveres av enhe-
ter som har nære forbindelser med formidle-
ren.

En medlemsstats strengere krav som om-
handlet i dette nummer skal overholdes av alle 
forsikringsformidlere eller forsikringsforetak, 
herunder slike som utøver virksomhet i hen-
hold til adgangen til å yte tjenester eller etable-
ringsadgangen, dersom de inngår forsikrings-
avtaler med kunder som har sitt vanlige bosted 
eller etablerte forretningssted i vedkommende 
medlemsstat.

4. Uten at det berører nr. 3 i denne artikkel, skal 
Kommisjonen gis myndighet til å vedta dele-
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 38 for 
å spesifisere
a) kriteriene for å vurdere om tilskyndelser 

som betales eller mottas av en forsikrings-
formidler eller et forsikringsforetak, har en 
negativ innvirkning på kvaliteten på den 
berørte tjenesten til kunden,

b) kriteriene for å vurdere om forsikringsfor-
midlere og forsikringsforetak som betaler 
eller mottar tilskyndelser, oppfyller forplik-
telsen til å opptre ærlig, rettferdig og profe-
sjonelt i samsvar med kundens interesse.

5. I de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 4 skal det 
tas hensyn til
a) arten av tjenestene som tilbys eller ytes til 

kunden eller den potensielle kunden, idet 
det tas hensyn til transaksjonenes type, 
gjenstand, størrelse og hyppighet,

b) arten av produktene som tilbys eller vurde-
res, herunder forskjellige typer forsikrings-
baserte investeringsprodukter.

Artikkel 30

Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet og 
rapportering til kunder

1. Uten at det berører artikkel 20 nr. 1, skal en 
forsikringsformidler eller et forsikringsforetak 

som gir råd om et forsikringsbasert investe-
ringsprodukt, også innhente alle nødvendige 
opplysninger om kundens eller den potensielle 
kundens kunnskap og erfaring på investe-
ringsområdet som er relevant for den 
bestemte typen produkt eller tjeneste, ved-
kommendes finansielle stilling, herunder 
evnen til å bære tap, og vedkommendes inves-
teringsmål, herunder risikotoleransen, slik at 
forsikringsformidleren eller forsikringsforeta-
ket kan anbefale kunden eller den potensielle 
kunden de forsikringsbaserte investeringspro-
duktene som er egnet for vedkommende, og 
som særlig er forenlige med vedkommendes 
risikotoleranse og evne til å bære tap.

Medlemsstatene skal, dersom en for-
sikringsformidler eller et forsikringsforetak 
yter investeringsrådgivning og anbefaler en 
pakke av tjenester eller produkter samlet i hen-
hold til artikkel 24, sikre at den samlede pak-
ken er egnet.

2. Uten at det berører artikkel 20 nr. 1, skal med-
lemsstatene sikre at forsikringsformidlere 
eller forsikringsforetak, når de utøver andre 
typer virksomhet innen forsikringsdistribusjon 
enn dem som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, i 
forbindelse med salg uten rådgivning ber kun-
den eller den potensielle kunden om å fram-
legge opplysninger om sin kunnskap og erfa-
ring på det investeringsområdet som er rele-
vant for den bestemte typen produkt eller tje-
neste som tilbys eller etterspørres, slik at for-
sikringsformidleren eller forsikringsforetaket 
kan vurdere om den planlagte investeringstje-
nesten eller det planlagte produktet er hen-
siktsmessig for kunden. Vurderingen av en 
pakke av tjenester eller produkter i henhold til 
artikkel 24 skal omfatte den samlede pakkens 
egnethet.

Dersom forsikringsformidleren eller for-
sikringsforetaket på grunnlag av opplysnin-
gene som mottas i henhold til første ledd, anser 
at produktet ikke er hensiktsmessig for kun-
den eller den potensielle kunden, skal for-
sikringsformidleren eller forsikringsforetaket 
advare kunden eller den potensielle kunden 
om dette. Denne advarselen kan gis i et stan-
dardisert format.

Dersom kunder eller potensielle kunder 
ikke framlegger opplysningene nevnt i første 
ledd, eller dersom de framlegger utilstrekke-
lige opplysninger om sin kunnskap og erfaring, 
skal forsikringsformidleren eller forsikrings-
foretaket advare dem om at det ikke er mulig å 
avgjøre om det planlagte produktet er hensikts-
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messig for dem. Denne advarselen kan gis i et 
standardisert format.

3. Uten at det berører artikkel 20 nr. 1, kan med-
lemsstatene, dersom det ikke gis råd i forbin-
delse med forsikringsbaserte investeringspro-
dukter, gjøre unntak fra forpliktelsene nevnt i 
nr. 2 i denne artikkel og tillate at forsikrings-
formidlere eller forsikringsforetak utøver virk-
somhet innen forsikringsdistribusjon på med-
lemsstatenes territorier uten at de må inn-
hente de opplysningene eller foreta den vurde-
ringen som er omhandlet i nr. 2 i denne artik-
kel, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:
a) Virksomheten gjelder et av følgende for-

sikringsbaserte investeringsprodukter:
i) Avtaler som gir investeringsekspone-

ring bare mot de finansielle instrumen-
tene som anses som ikke-komplekse i 
henhold til direktiv 2014/65/EU, og 
som ikke omfatter en struktur som gjør 
det vanskelig for kunden å forstå den til-
hørende risikoen, eller

ii) andre ikke-komplekse forsikringsba-
serte investeringer med hensyn til dette 
nummer.

b) Virksomheten innen forsikringsdistribu-
sjon utøves på initiativ fra kunden eller den 
potensielle kunden.

c) Kunden eller den potensielle kunden er 
blitt klart opplyst om at forsikringsformid-
leren eller forsikringsforetaket, når de utø-
ver virksomhet innen forsikringsdistribu-
sjon, ikke plikter å vurdere om det for-
sikringsbaserte investeringsproduktet eller 
virksomheten innen forsikringsdistribu-
sjon som ytes eller tilbys, er hensiktsmes-
sig, og at kunden eller den potensielle kun-
den ikke nyter godt av vernet som de rele-
vante reglene for god forretningsskikk gir. 
En slik advarsel kan gis i et standardisert 
format.

d) Forsikringsformidleren eller forsikrings-
foretaket oppfyller sine forpliktelser i hen-
hold til artikkel 27 og 28.
Alle forsikringsformidlere eller forsikrings-

foretak, herunder slike som utøver virksomhet 
i henhold til adgangen til å yte tjenester eller 
etableringsadgangen, skal ved inngåelse av for-
sikringsavtaler med kunder som har sitt van-
lige bosted eller etablerte forretningssted i en 
medlemsstat som ikke benytter seg av unnta-
ket nevnt i dette nummer, oppfylle gjeldende 
bestemmelser i vedkommende medlemsstat.

4. Forsikringsformidleren eller forsikringsforeta-
ket skal opprette et register som omfatter det 

eller de dokumentene som er avtalt mellom 
forsikringsformidleren eller forsikringsforeta-
ket og kunden, der partenes rettigheter og 
plikter samt de andre vilkårene for forsikrings-
formidlerens eller forsikringsforetakets tjenes-
teyting overfor kunden er angitt. Avtaleparte-
nes rettigheter og plikter kan innlemmes ved 
henvisning til andre dokumenter eller rettsak-
ter.

5. Forsikringsformidleren eller forsikringsforeta-
ket skal på et varig medium gi kunden hen-
siktsmessige rapporter om tjenesten som er 
ytt til kunden. Disse rapportene skal omfatte 
regelmessige meldinger til kunden, der det tas 
hensyn til de berørte forsikringsbaserte inves-
teringsproduktenes type og kompleksitet og 
arten av tjenesten som er ytt til kunden, og 
skal omfatte, når det er relevant, kostnader 
knyttet til de transaksjonene og tjenestene 
som er utført på vegne av kunden.

Når forsikringsformidlere eller forsikrings-
foretak gir råd om et forsikringsbasert investe-
ringsprodukt, skal de før avtalen inngås, gi 
kunden en egnethetserklæring på et varig me-
dium der det spesifiseres hvilken rådgivning 
som er ytt, og hvordan denne rådgivningen 
oppfyller kundens preferanser, mål og andre 
egenskaper. Vilkårene fastsatt i artikkel 23 nr. 
1–4 får anvendelse.

Dersom avtalen inngås ved hjelp av et fjern-
kommunikasjonsmiddel som hindrer at det på 
forhånd gis en egnethetserklæring, kan for-
sikringsformidleren eller forsikringsforetaket 
inngi egnethetserklæringen på et varig me-
dium umiddelbart etter at kunden er bundet av 
en avtale, forutsatt at begge følgende vilkår er 
oppfylt:
a) Kunden har samtykket i å motta egnethet-

serklæringen uten unødig opphold etter at 
avtalen er inngått, og

b) forsikringsformidleren eller forsikrings-
foretaket har gitt kunden mulighet til å 
utsette avtaleinngåelsen slik at egnethet-
serklæringen kan mottas før inngåelsen av 
avtalen.
Dersom forsikringsformidlere eller for-

sikringsforetak har opplyst kunden om at de vil 
foreta en regelmessig vurdering av egnethe-
ten, skal den periodiske rapporten inneholde 
en oppdatert erklæring om hvordan det for-
sikringsbaserte investeringsproduktet oppfyl-
ler kundens preferanser, mål og andre egen-
skaper.

6. Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta 
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 38 
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for ytterligere å presisere hvordan forsikrings-
formidlere og forsikringsforetak skal over-
holde prinsippene fastsatt i denne artikkel når 
de utøver virksomhet innen forsikringsdistri-
busjon med sine kunder, herunder når det 
gjelder opplysningene som skal innhentes i 
forbindelse med vurderingen av forsikringsba-
serte investeringsprodukters egnethet og hen-
siktsmessighet for kundene, kriteriene for vur-
dering av ikke-komplekse forsikringsbaserte 
investeringsprodukter i forbindelse med nr. 3 
bokstav a) punkt ii) i denne artikkel, innholdet 
i og formatet på registre og avtaler som gjelder 
ytingen av tjenester til kunder, og innholdet i 
og formatet på periodiske rapporter til kunder 
om tjenestene som er ytt. Disse delegerte 
rettsaktene skal ta hensyn til
a) arten av tjenestene som tilbys eller ytes til 

kunden eller den potensielle kunden, idet 
det tas hensyn til transaksjonenes type, 
gjenstand, størrelse og hyppighet,

b) arten av de produktene som tilbys eller vur-
deres, herunder forskjellige typer for-
sikringsbaserte investeringsprodukter,

c) om kunden eller den potensielle kunden er 
en ikke-profesjonell eller profesjonell 
kunde.

7. Innen 23. august 2017 skal EIOPA utarbeide 
og deretter regelmessig ajourføre retningslin-
jer for vurdering av forsikringsbaserte investe-
ringsprodukter som har en struktur som gjør 
det vanskelig for kunden å forstå de tilhørende 
risikoene, som omhandlet i nr. 3 bokstav a) 
punkt i).

8. EIOPA kan utarbeide og deretter regelmessig 
ajourføre retningslinjer for vurdering av for-
sikringsbaserte investeringsprodukter som 
klassifiseres som ikke-komplekse ved anven-
delsen av nr. 3 bokstav a) punkt ii), idet det tas 
hensyn til de delegerte rettsaktene som vedtas 
i henhold til nr. 6.

Kapittel VII

Sanksjoner og andre tiltak

Artikkel 31

Administrative sanksjoner og andre tiltak

1. Uten at det berører vedkommende myndig-
heters tilsynsmyndighet og medlemsstatenes 
rett til å fastsette og ilegge strafferettslige 
sanksjoner, skal medlemsstatene sikre at 
deres vedkommende myndigheter kan ilegge 
administrative sanksjoner og treffe andre til-
tak som får anvendelse på alle overtredelser av 

de nasjonale bestemmelsene som gjennomfø-
rer dette direktiv, og skal treffe alle nødven-
dige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Med-
lemsstatene skal sikre at deres administrative 
sanksjoner og andre tiltak er virkningsfulle, 
står i forhold til overtredelsen og virker 
avskrekkende.

2. Medlemsstatene kan vedta at de ikke skal fast-
sette regler for administrative sanksjoner i hen-
hold til dette direktiv for overtredelser som 
omfattes av strafferettslige sanksjoner i hen-
hold til deres nasjonale rett. I så tilfelle skal 
medlemsstatene underrette Kommisjonen om 
de relevante strafferettslige bestemmelsene.

3. Vedkommende myndigheter skal utøve sin til-
synsmyndighet, herunder granskingsmyndig-
het og myndighet til å ilegge sanksjoner fast-
satt i dette kapittel, i samsvar med sine nasjo-
nale rettslige rammer på en av følgende måter:
a) Direkte.
b) I samarbeid med andre myndigheter.
c) Etter søknad til vedkommende retts-

myndigheter.
4. Medlemsstatene skal sikre at de i tilfeller der 

forsikrings- eller gjenforsikringsdistributører 
er pålagt plikter, ved overtredelse av en slik 
plikt kan anvende administrative sanksjoner 
og andre tiltak overfor medlemmene av deres 
ledelses- eller tilsynsorgan og enhver annen 
fysisk eller juridisk person som i henhold til 
nasjonal rett har ansvar for overtredelsen.

5. Medlemsstatene skal sikre at ilagte adminis-
trative sanksjoner og andre tiltak som er truf-
fet i samsvar med denne artikkel, kan påkla-
ges.

6. Vedkommende myndigheter skal gis all den 
granskingsmyndighet som er nødvendig for at 
de skal kunne utføre sine oppgaver. Vedkom-
mende myndigheter skal under utøvelsen av 
sin myndighet til å ilegge administrative sank-
sjoner og treffe andre tiltak ha et nært samar-
beid for å sikre at disse sanksjonene og tilta-
kene gir de ønskede virkningene, og skal sam-
ordne sine handlinger i forbindelse med tverr-
nasjonale saker, samtidig som det sikres at vil-
kårene for lovlig databehandling oppfylles i 
samsvar med direktiv 95/46/EF og forordning 
(EF) nr. 45/2001.

Dersom medlemsstatene i samsvar med nr. 
2 i denne artikkel har valgt å fastsette straffe-
rettslige sanksjoner for overtredelser av be-
stemmelsene nevnt i artikkel 33, skal de sikre 
at det er truffet egnede tiltak slik at vedkom-
mende myndigheter har all nødvendig myndig-
het til å
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a) holde kontakt med rettsmyndigheter 
innenfor sitt territorium for å motta spesi-
fikke opplysninger om strafferettslig etter-
forskning eller rettergang som er innledet 
ved mulige overtredelser i henhold til dette 
direktiv, og

b) framlegge disse opplysningene for andre 
vedkommende myndigheter og EIOPA slik 
at de kan oppfylle sin forpliktelse til å sam-
arbeide med hverandre og med EIOPA ved 
anvendelsen av dette direktiv.

Artikkel 32

Offentliggjøring av sanksjoner og andre tiltak

1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter uten unødig opphold offentlig-
gjør alle administrative sanksjoner eller andre 
tiltak som er truffet for overtredelser av de 
nasjonale bestemmelser som gjennomfører 
dette direktiv, og som ikke er påklaget, her-
under opplysninger om overtredelsens type og 
art og identiteten til de ansvarlige personene. 
Dersom vedkommende myndighet anser 
offentliggjøringen av de juridiske personenes 
identitet eller av de fysiske personenes identi-
tet eller personopplysninger for å være ufor-
holdsmessig etter en individuell vurdering av 
forholdsmessigheten av offentliggjøringen av 
slike opplysninger, eller dersom offentlig-
gjøringen ville skade finansmarkedenes stabi-
litet eller en pågående gransking, kan vedkom-
mende myndigheter imidlertid beslutte å 
utsette offentliggjøringen, avstå fra offentlig-
gjøring eller offentliggjøre sanksjonene i ano-
nymisert form.

2. Dersom nasjonal rett fastsetter at en beslut-
ning om å ilegge en sanksjon eller treffe et 
annet tiltak skal offentliggjøres, og denne er 
klaget inn for de relevante rettsmyndighetene 
eller andre myndigheter, skal vedkommende 
myndigheter på sitt offisielle nettsted uten 
unødig opphold offentliggjøre disse opplysnin-
gene og eventuelle senere opplysninger om 
utfallet av en slik klage. Dessuten skal alle 
beslutninger om å oppheve en tidligere beslut-
ning om å ilegge en sanksjon eller treffe et 
annet tiltak som allerede er offentliggjort, 
også offentliggjøres.

3. Vedkommende myndigheter skal underrette 
EIOPA om alle ilagte administrative sanksjo-
ner og andre tiltak som er truffet, men som 
ikke offentliggjøres i samsvar med nr. 1, her-
under eventuelle klager i denne forbindelse og 
resultatet av disse.

Artikkel 33

Overtredelser og sanksjoner og andre tiltak

1. Denne artikkel får anvendelse på minst føl-
gende:
a) Personer som ikke registrerer sin distribu-

sjonsvirksomhet i samsvar med artikkel 3.
b) Et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 

eller en forsikrings- eller gjenforsikrings-
formidler som benytter forsikrings- eller 
gjenforsikringsdistribusjonstjenester fra 
personer nevnt i bokstav a).

c) En forsikrings- eller gjenforsikringsformid-
ler eller en forsikringsformidler som har 
forsikringsformidling som tilleggsvirksom-
het, som i strid med artikkel 3 har blitt 
registrert ved hjelp av uriktige opplysnin-
ger eller andre uregelmessigheter.

d) En forsikringsdistributør som ikke oppfyl-
ler bestemmelsene i artikkel 10.

e) Et forsikringsforetak eller en forsikrings-
formidler som ikke overholder reglene for 
god forretningsskikk i henhold til kapittel V 
og VI i forbindelse med distribusjon av for-
sikringsbaserte investeringsprodukter.

f) En forsikringsdistributør som ikke overhol-
der reglene for god forretningsskikk i hen-
hold til kapittel V i forbindelse med for-
sikringsprodukter som ikke er nevnt i bok-
stav e).

2. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter, ved overtredelsene nevnt i nr. 1 
bokstav e), i samsvar med nasjonal rett har 
myndighet til å ilegge minst følgende adminis-
trative sanksjoner og treffe andre tiltak:
a) En offentlig erklæring som identifiserer 

den ansvarlige fysiske eller juridiske perso-
nen og overtredelsens art.

b) Et pålegg der det kreves at den ansvarlige 
fysiske eller juridiske personen avslutter 
atferden og avstår fra å gjenta slik atferd.

c) Når det gjelder en forsikringsformidler, til-
bakekalling av registreringen nevnt i artik-
kel 3.

d) Et midlertidig forbud mot å utøve ledelses-
funksjoner hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsforetak, rettet mot ethvert med-
lem av ledelsesorganet til forsikringsfor-
midleren eller forsikringsforetaket som 
holdes ansvarlig.

e) Når det gjelder en juridisk person, følgende 
administrative overtredelsesgebyrer:
i) Minst 5 000 000 euro eller opptil 5 % av 

samlet årsomsetning i henhold til siste 
tilgjengelige regnskap godkjent av 
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ledelsesorganet eller, i medlemsstater 
som ikke har euro som valuta, den til-
svarende verdien i nasjonal valuta på 
den dato dette direktiv trer i kraft. Der-
som den juridiske personen er et mor-
foretak eller et datterforetak av et mor-
foretak som skal utarbeide konsern-
regnskaper i henhold til europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2013/34/EU17, 
skal relevant samlet omsetning være 
den samlede årsomsetningen i henhold 
til siste tilgjengelige konsoliderte regn-
skap godkjent av ledelsesorganet i det 
overordnede morforetaket, eller

ii) opptil to ganger oppnådd fortjeneste 
eller unngått tap som følge av overtre-
delsen, når det er mulig å fastslå disse.

f) Når det gjelder en fysisk person, følgende 
administrative overtredelsesgebyrer:
i) Minst 700 000 euro eller, i medlemssta-

ter som ikke har euro som valuta, den 
tilsvarende verdien i nasjonal valuta på 
den dato dette direktiv trer i kraft, eller

ii) opptil to ganger oppnådd fortjeneste 
eller unngått tap som følge av overtre-
delsen, når det er mulig å fastslå disse.

3. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter, ved overtredelsene nevnt i nr. 1 
bokstav a–d) og f), i samsvar med nasjonal rett 
har myndighet til å ilegge minst følgende 
administrative sanksjoner og treffe andre til-
tak:
a) Et pålegg der det kreves at den ansvarlige 

fysiske eller juridiske personen avslutter 
atferden og avstår fra å gjenta slik atferd.

b) Når det gjelder en forsikrings- eller gjenfor-
sikringsformidler eller en forsikringsfor-
midler som har forsikringsformidling som 
tilleggsvirksomhet, tilbakekalling av regis-
treringen nevnt i artikkel 3.

4. Medlemsstatene kan gi vedkommende 
myndigheter rett til å fastsette ytterligere 
sanksjoner eller andre tiltak og ilegge større 
administrative overtredelsesgebyrer enn dem 
som er fastsatt i denne artikkel.

Artikkel 34

Effektiv anvendelse av sanksjoner og andre 
tiltak

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter ved fastsettelse av typen av adminis-
trative sanksjoner og størrelsen på administrative 
overtredelsesgebyrer eller andre tiltak tar hensyn 
til alle relevante omstendigheter, herunder even-
tuelt
a) overtredelsens grovhet og varighet,
b) graden av ansvar hos den fysiske eller juri-

diske personen som er ansvarlig,
c) den ansvarlige fysiske eller juridiske perso-

nens finansielle styrke, slik den framgår enten 
av den ansvarlige fysiske personens årsinntekt 
eller av den ansvarlige juridiske personens 
samlede omsetning,

d) betydningen av oppnådd fortjeneste eller unn-
gått tap hos den ansvarlige fysiske eller juri-
diske personen, i den grad dette kan fastslås,

e) tap påført kunder og tredjeparter som følge av 
overtredelsen, i den grad dette kan fastslås,

f) den ansvarlige fysiske eller juridiske perso-
nens vilje til å samarbeide med vedkommende 
myndighet,

g) tiltak truffet av den ansvarlige fysiske eller 
juridiske personen for å hindre at overtredel-
sen gjentas, og

h) eventuelle tidligere overtredelser begått av 
den ansvarlige fysiske eller juridiske perso-
nen.

Artikkel 35

Rapportering av overtredelser

1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 
myndigheter innfører effektive ordninger for å 
muliggjøre og oppmuntre til rapportering til 
dem av mulige eller faktiske overtredelser av 
nasjonale bestemmelser som gjennomfører 
dette direktiv.

2. Ordningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte
a) særlige framgangsmåter for mottak av rap-

porter om overtredelser og oppfølging av 
dem,

b) passende vern, i det minste mot gjengjel-
delse, diskriminering eller andre typer 
urettferdig behandling, for ansatte hos for-
sikrings- eller gjenforsikringsdistributører 
og om mulig for andre personer som rap-
porterer om overtredelser som er begått i 
disse enhetene, og

c) vern av identiteten til både den personen 
som rapporterer om overtredelsen, og den 

17 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 
2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende 
rapporter for visse typer foretak, om endring av europapar-
laments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av 
rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 av 
29.6.2013, s. 19).
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fysiske personen som angivelig er ansvarlig 
for overtredelsen, på ethvert trinn i saken, 
med mindre offentliggjøring kreves i hen-
hold til nasjonal rett i forbindelse med ytter-
ligere gransking eller etterfølgende forvalt-
ningssaker eller rettergang.

Artikkel 36

Framlegging av opplysninger for EIOPA om 
sanksjoner og andre tiltak

1. Vedkommende myndigheter skal underrette 
EIOPA om alle ilagte administrative sanksjo-
ner og andre tiltak som er truffet, men som 
ikke offentliggjøres i samsvar med artikkel 32 
nr. 1.

2. Vedkommende myndigheter skal årlig fram-
legge for EIOPA sammenfattede opplysninger 
om alle ilagte administrative sanksjoner og 
andre tiltak som er truffet i samsvar med artik-
kel 31.

EIOPA skal offentliggjøre disse opplysnin-
gene i en årsrapport.

3. Når vedkommende myndighet offentliggjør en 
administrativ sanksjon eller et annet tiltak, 
skal den samtidig underrette EIOPA om dette.

Kapittel VIII

Sluttbestemmelser

Artikkel 37

Vern av personopplysninger

1. Medlemsstatene skal anvende direktiv 95/46/
EF på behandling av personopplysninger som 
utføres i medlemsstatene i henhold til dette 
direktiv.

2. Forordning (EF) nr. 45/2001 får anvendelse på 
behandling av personopplysninger som utfø-
res av EIOPA i henhold til dette direktiv.

Artikkel 38

Delegerte rettsakter

Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta dele-
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 39 med 
hensyn til artikkel 25, 28, 29 og 30.

Artikkel 39

Utøvelse av delegert myndighet

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter 
gis Kommisjonen på vilkårene som er fastsatt i 
denne artikkel.

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter 
nevnt i artikkel 25, 28, 29 og 30 skal gis Kom-
misjonen på ubestemt tid fra 22. februar 2016.

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 
25, 28, 29 og 30 kan når som helst tilbakekalles 
av Europaparlamentet eller Rådet. En beslut-
ning om tilbakekalling innebærer at den dele-
gerte myndigheten som angis i beslutningen, 
opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen 
etter at den er offentliggjort i Den europeiske 
unions tidende, eller på et senere tidspunkt 
angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldig-
heten av delegerte rettsakter som allerede er 
trådt i kraft.

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert 
rettsakt, skal den underrette Europaparlamen-
tet og Rådet samtidig om dette.

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artik-
kel 25, 28, 29 og 30 skal tre i kraft bare dersom 
verken Europaparlamentet eller Rådet har 
gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist 
på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt 
Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom 
Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 
denne fristen begge har underrettet Kommi-
sjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsi-
gelse. Fristen forlenges med tre måneder på 
Europaparlamentets eller Rådets initiativ.

Artikkel 40

Overgangsperiode

Medlemsstatene skal sikre at formidlere som alle-
rede er registrert i henhold til direktiv 2002/92/
EF, innen 23. februar 2019 overholder de rele-
vante internrettslige bestemmelsene som gjen-
nomfører artikkel 10 nr. 1 i dette direktiv.

Artikkel 41

Gjennomgåelse og vurdering

1. Senest 23. februar 2021 skal Kommisjonen 
framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 
rapport om anvendelsen av artikkel 1. Denne 
rapporten skal inneholde en vurdering som er 
foretatt på grunnlag av opplysninger mottatt 
fra medlemsstatene og EIOPA i henhold til 
artikkel 1 nr. 5, av om dette direktivs virkeom-
råde, herunder unntaket i artikkel 1 nr. 3, fort-
satt er hensiktsmessig med hensyn til forbru-
kervernnivået, forholdsmessigheten i behand-
lingen av ulike forsikringsdistributører og den 
administrative byrden som pålegges vedkom-
mende myndigheter og forsikringsdistribu-
sjonskanaler.
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2. Kommisjonen skal innen 23. februar 2021 
gjennomgå dette direktiv. Gjennomgåelsen 
skal omfatte en generell undersøkelse av den 
praktiske anvendelsen av dette direktivs 
bestemmelser, idet det tas behørig hensyn til 
utviklingen på markedet for investeringspro-
dukter til ikke-profesjonelle investorer og erfa-
ringene fra den praktiske anvendelsen av dette 
direktiv og forordning (EU) nr. 1286/2014 
samt direktiv 2014/65/EU. Gjennomgåelsen 
skal i tillegg omfatte en vurdering av om de 
særlige reglene for god forretningsskikk for 
distribusjon av forsikringsbaserte investe-
ringsprodukter som er angitt i kapittel VI i 
dette direktiv, gir hensiktsmessige og for-
holdsmessige resultater, idet det tas hensyn til 
behovet for å sikre et tilstrekkelig forbruker-
vernnivå i samsvar med de standardene for 
investorvern som får anvendelse i henhold til 
direktiv 2014/65/EU, og særtrekkene ved for-
sikringsbaserte investeringsprodukter og 
deres distribusjonskanalers særlige art. I for-
bindelse med gjennomgåelsen skal det dessu-
ten vurderes om bestemmelsene i dette direk-
tiv bør få anvendelse på produkter som omfat-
tes av direktiv 2003/41/EF. En slik gjennom-
gåelse skal også inneholde en særskilt analyse 
av virkningen av artikkel 19 i dette direktiv, 
idet det tas hensyn til konkurransesituasjonen 
i markedet for forsikringsdistribusjon for avta-
ler som ikke inngår i noen av klassene angitt i 
vedlegg II til direktiv 2009/138/EF, og virknin-
gen av forpliktelsene nevnt i artikkel 19 i dette 
direktiv på forsikringsformidlere som er små 
og mellomstore bedrifter.

3. Etter samråd med Felleskomiteen for de euro-
peiske tilsynsmyndighetene skal Kommisjo-
nen framlegge en første rapport til Europapar-
lamentet og Rådet.

4. Senest 23. februar 2020 og deretter minst 
hvert annet år skal EIOPA utarbeide en ytterli-
gere rapport om anvendelsen av dette direktiv. 
EIOPA skal rådføre seg med Den europeiske 
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet før 
den offentliggjør sin rapport.

5. I en tredje rapport, som skal utarbeides innen 
23. februar 2018, skal EIOPA foreta en vurde-
ring av forsikringsformidlermarkedenes 
struktur.

6. I rapporten nevnt i nr. 4, som skal utarbeides 
innen 23. februar 2020, skal EIOPA undersøke 
om vedkommende myndigheter nevnt i artik-
kel 12 nr. 1 har tilstrekkelig myndighet og til-
strekkelige ressurser til å utføre sine opp-
gaver.

7. I rapporten nevnt i nr. 4 skal minst følgende 
undersøkes:
a) Eventuelle endringer i forsikringsformid-

lermarkedets struktur.
b) Eventuelle endringer i mønsteret for virk-

somhet over landegrensene.
c) Om rådgivningens og salgsmetodenes kva-

litet er forbedret, og dette direktivs virk-
ning på forsikringsformidlere som er små 
og mellomstore bedrifter.

8. Rapporten nevnt i nr. 4 skal også inneholde 
EIOPAs vurdering av dette direktivs virkning.

Artikkel 42

Innarbeiding i nasjonal rett

1. Medlemsstatene skal innen 23. februar 2018 
sette i kraft de lovene og forskriftene som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 
De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene.

Når disse bestemmelsene vedtas av med-
lemsstatene, skal de inneholde en henvisning 
til dette direktiv, eller det skal vises til direkti-
vet når de kunngjøres. De skal også inneholde 
en erklæring om at henvisninger i gjeldende lo-
ver og forskrifter til direktivet som oppheves 
ved dette direktiv, skal forstås som henvisnin-
ger til dette direktiv. Nærmere regler for hen-
visningen og ordlyden i erklæringen fastsettes 
av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de viktigste internrettslige bestem-
melsene som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 43

Endring av direktiv 2002/92/EF

Kapittel IIIA i direktiv 2002/92/EF utgår med 
virkning fra 23. februar 2016.

Artikkel 44

Oppheving

Direktiv 2002/92/EF, som endret ved direktivene 
oppført i vedlegg II del A, oppheves med virkning 
fra 23. februar 2018, uten at dette berører med-
lemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene 
for innarbeiding i nasjonal rett av direktivene opp-
ført i vedlegg II del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal 
forstås som henvisninger til dette direktiv og leses 
som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg III.
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Artikkel 45

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det 
er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 46

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg 20. januar 2016.

Vedlegg I

Minstekrav til faglig kunnskap og kompetanse 
(som omhandlet i artikkel 10 nr. 2)

I Skadeforsikringsrisiko klassifisert i klasse 1–
18 i del A i vedlegg I til direktiv 2009/138/EF:
a) Minstekrav til kunnskap om vilkårene i for-

sikringer som tilbys, herunder tilleggsrisi-
koer som er omfattet av slike forsikringer.

b) Minstekrav til kunnskap om gjeldende lov-
givning om distribusjon av forsikringspro-
dukter, for eksempel forbrukerrett, rele-
vant skatterett og relevant sosial- og 
arbeidsrett.

c) Minstekrav til kunnskap om behandling av 
erstatningskrav.

d) Minstekrav til kunnskap om klagebehand-
ling.

e) Minstekrav til kunnskap om vurdering av 
kundenes behov.

f) Minstekrav til kunnskap om forsikrings-
markedet.

g) Minstekrav til kunnskap om forretningse-
tiske standarder.

h) Minstekrav til finansiell kompetanse.
II Forsikringsbaserte investeringsprodukter:

a) Minstekrav til kunnskap om forsikringsba-
serte investeringsprodukter, herunder vil-
kår og nettopremier samt eventuelt garan-
terte og ikke-garanterte ytelser.

b) Minstekrav til kunnskap om fordeler og 
ulemper ved ulike investeringsalternativer 
for forsikringstakere.

c) Minstekrav til kunnskap om finansiell 
risiko som bæres av forsikringstakere.

d) Minstekrav til kunnskap om livsforsikrings-
risiko og andre spareprodukter.

e) Minstekrav til kunnskap om hvordan pen-
sjonsordningen er organisert og hvilke 
ytelser den garanterer.

f) Minstekrav til kunnskap om gjeldende lov-
givning om distribusjon av forsikringspro-
dukter, for eksempel forbrukerrett og rele-
vant skatterett.

g) Minstekrav til kunnskap om forsikrings-
markedet og spareproduktmarkedet.

h) Minstekrav til kunnskap om klagebehand-
ling.

i) Minstekrav til kunnskap om vurdering av 
kundenes behov.

j) Kunnskap om håndtering av interessekon-
flikter.

k) Minstekrav til kunnskap om forretningse-
tiske standarder.

l) Minstekrav til finansiell kompetanse.
III Livsforsikringsrisiko klassifisert i vedlegg II til 

direktiv 2009/138/EF:
a) Minstekrav til kunnskap om forsikringer, 

herunder vilkår, garanterte ytelser og even-
tuelt tilleggsrisikoer.

b) Minstekrav til kunnskap om hvordan den 
berørte medlemsstatens pensjonsordning 
er organisert og hvilke ytelser den garante-
rer.

c) Kunnskap om gjeldende forsikringsavtale-
rett, forbrukerrett, personvernrett, lovgiv-
ning om bekjempelse av hvitvasking av pen-
ger og eventuelt relevant skatterett og rele-
vant sosial- og arbeidsrett.

d) Minstekrav til kunnskap om forsikrings-
markedet og andre relevante markeder for 
finansielle tjenester.

e) Minstekrav til kunnskap om klagebehand-
ling.

f) Minstekrav til kunnskap om vurdering av 
forbrukernes behov.

g) Kunnskap om håndtering av interessekon-
flikter.

h) Minstekrav til kunnskap om forretnings-
etiske standarder.

i) Minstekrav til finansiell kompetanse. 

For Europaparlamentet For Rådet

M. SCHULZ A.G. KOENDERS

President Formann
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Vedlegg II

Del A  
Opphevet direktiv med liste over dets senere 
endringer

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF 
(EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/
EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 
2016/97 (EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19).

DEL B  
Frister for innarbeiding i nasjonal rett som omhandlet i artikkel 44

Vedlegg III

Sammenligningstabell

Direktiv Frist for innarbeiding av endringsdirektiver

2014/65/EU
(EU) 2016/97

3.7.2016
22.2.2016 (med hensyn til endring av direktiv 2002/92/EF i samsvar 
med artikkel 43 i dette direktiv)
23.2.2018 (med hensyn til innarbeiding av dette direktiv i samsvar med 
artikkel 42)

Direktiv 2002/92/EF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 og 2

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 3 og 4

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 6

Artikkel 2 punkt 1 Artikkel 2 nr. 1 punkt 6

Artikkel 2 punkt 2 Artikkel 2 nr. 1 punkt 7

Artikkel 2 punkt 3 Artikkel 2 nr. 1 punkt l og artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 punkt 4 Artikkel 2 nr. 1 punkt 2 og artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 punkt 5 Artikkel 2 nr. 1 punkt 3

Artikkel 2 punkt 6 Artikkel 2 nr. 1 punkt 5

Artikkel 2 punkt 7 —

Artikkel 2 punkt 8 Artikkel 2 nr. 1 punkt 16

Artikkel 2 punkt 9 Artikkel 2 nr. 1 punkt 10

Artikkel 2 punkt 10 Artikkel 2 nr. 1 punkt 11

Artikkel 2 punkt 11 —

Artikkel 2 punkt 12 Artikkel 2 nr. 1 punkt 18

Artikkel 2 punkt 13 Artikkel 2 nr. 1 punkt 17

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 3 nr. 2 og 3

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 3 nr. 4 —
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Artikkel 3 nr. 5 —

Artikkel 3 nr. 6 Artikkel 16

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1 og 2

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 10 nr. 3

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 10 nr. 4

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 10 nr. 6

Artikkel 4 nr. 5 —

Artikkel 4 nr. 6 —

Artikkel 4 nr. 7 Artikkel 10 nr. 7

Artikkel 5 Artikkel 40

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 4 og 6

Artikkel 6 nr. 2 —

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 11 nr. 1

Artikkel 7 Artikkel 12

Artikkel 8 Artikkel 5, 7 og 31–36

Artikkel 9 Artikkel 13

Artikkel 10 Artikkel 14

Artikkel 11 Artikkel 15

Artikkel 12 nr. 1 bokstav a) Artikkel 18 bokstav a) punkt i) og bokstav b) punkt i)

Artikkel 12 nr. 1 bokstav b) Artikkel 18 bokstav a) punkt iv)

Artikkel 12 nr. 1 bokstav c) Artikkel 19 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 12 nr. 1 bokstav d) Artikkel 19 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 12 nr. 1 bokstav e) Artikkel 18 bokstav a) punkt iii), bokstav b) punkt iii) og artikkel 19 nr. 1 
bokstav c)

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 20 nr. 3

Artikkel 12 nr. 3 Artikkel 20 nr. 1

Artikkel 12 nr. 4 Artikkel 22 nr. 1

Artikkel 12 nr. 5 Artikkel 22 nr. 2 og 4

Artikkel 13 Artikkel 23

Artikkel 14 —

Artikkel 15 —

Artikkel 16 —

Artikkel 17 —

Direktiv 2002/92/EF Dette direktiv
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/411 
av 14. mars 2018 om endring av direktiv (EU) 2016/97 

med hensyn til anvendelsesdatoen for medlemsstatenes 
innarbeidingstiltak

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1 
og artikkel 62, under henvisning til forslag fra 
Europakommisjonen, etter oversending av utkast 
til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 
etter den ordinære regelverksprosedyren1 og ut 
fra følgende betraktninger:
1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2016/972 harmoniseres nasjonale bestemmel-
ser om distribusjon av forsikrings- og gjenfor-
sikringsprodukter og forsikringsbaserte inves-
teringsprodukter fra forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaper og deres ansatte samt fra 
forsikringsformidlere som har forsikringsfor-
midling som tilleggsvirksomhet i Unionen.

2) I henhold til artikkel 42 nr. 1 i direktiv (EU) 
2016/97 skal medlemsstatene innen 23. 
februar 2018 sette i kraft de lovene og forskrif-
tene som er nødvendige for å etterkomme 
nevnte direktiv.

3) Den 21. september 2017 vedtok Kommisjonen 
delegert forordning (EU) 2017/23583 og (EU) 
2017/23594, som utfyller direktiv (EU) 2016/
97.

4) I sine beslutninger om ikke å gjøre innsigelser 
mot delegert forordning (EU) 2017/2358 og 
(EU) 2017/2359 oppfordret Europaparlamen-
tet Kommisjonen til å vedta et forslag til regel-
verk der 1. oktober 2018, istedenfor 23. 
februar 2018, fastsettes som anvendelsesdato 
for de lovene og forskriftene som er nødven-
dige for å etterkomme direktiv (EU) 2016/97. 
Europaparlamentet begrunnet sin anmodning 
ved å understreke behovet for å gi forsikrings-
foretak og forsikringsdistributører mer tid til å 
forberede seg på en korrekt og effektiv gjen-
nomføring av direktiv (EU) 2016/97 og til å 
gjennomføre de nødvendige tekniske og orga-
nisatoriske endringene som er nødvendige for 
å etterkomme delegert forordning (EU) 2017/
2358 og (EU) 2017/2359.

5) Direktiv (EU) 2016/97 bør derfor endres.
6) Ettersom det gjenstår svært kort tid før de 

nasjonale lovene og forskriftene som er nød-
vendige for å etterkomme direktiv (EU) 2016/
97, skal tre i kraft, og for å ivareta rettssikker-
heten og unngå mulige markedsforstyrrelser, 
bør dette direktiv tre i kraft så snart som mulig 
og få anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 
23. februar 2018.

7) Det er derfor også i dette tilfellet berettiget å 
anvende unntaket for hastesaker fastsatt i 
artikkel 4 i protokoll nr. 1 om nasjonalforsam-
lingenes rolle i Den europeiske union, som er 
vedlegg til traktaten om Den europeiske union 
og traktaten om Den europeiske unions virke-
måte.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv (EU) 2016/97 gjøres følgende 
endringer:
1) I artikkel 42 nr. 1 skal første ledd lyde:

1 Europaparlamentets holdning av 1. mars 2018 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. mars 2018.

2 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. 
januar 2016 om forsikringsdistribusjon (EUT L 26 av 
2.2.2016, s. 19).

3 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. 
september 2017 om utfylling av europaparlaments- og råds-
direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyns- og 
produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikrings-
distributører (EUT L 341 av 20.12.2017, s. 1).

4 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. 
september 2017 om utfylling av europaparlaments- og råds-
direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav og 
regler for god forretningsskikk i forbindelse med distribu-
sjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter (EUT L 
341 av 20.12.2017, s. 8).
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«1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 2018 
vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene 
som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kom-
misjonen om dette.

Medlemsstatene skal anvende disse tilta-
kene senest fra 1. oktober 2018.»

2) I artikkel 44 skal første ledd lyde:
«Direktiv 2002/92/EF, som endret ved direkti-
vene oppført i del A i vedlegg II til dette direk-
tiv, oppheves med virkning fra 1. oktober 2018 
uten at det berører medlemsstatenes forpliktel-
ser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal rett av direktivene oppført i del B i ved-
legg II til dette direktiv.»

Artikkel 2

Dette direktiv trer i kraft den dagen det kunngjø-
res i Den europeiske unions tidende.

Det får anvendelse med tilbakevirkende kraft 
fra 23. februar 2018.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg 14. mars 2018.

For Europaparlamentet For Rådet

A. Tajani L. Pavlova

President Formann
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Vedlegg 3  

EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, og ut fra føl-
gende betraktninger:
1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdis-
tribusjon (omarbeiding)1 skal innlemmes i 
EØS-avtalen.

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 
2018/411 av 14. mars 2018 om endring av 
direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til anven-
delsesdatoen for medlemsstatenes innarbei-
dingstiltak2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Direktiv (EU) 2016/97 opphever europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2002/92/EF3, som er 
innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal 
oppheves i EØS-avtalen.

4) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende 
endringer:
1. Nr. 13b (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/92/EF) oppheves.
2. Etter nr. 13d (kommisjonsbeslutning 2004/9/

EF) tilføyes følgende:
«13e. 32016 L 0097: Europaparlaments- og 
rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 
om forsikringsdistribusjon (omarbeiding) 
(EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19), endret ved:

– 32018 L 0411: Europaparlaments- og 
rådsdirektiv (EU) 2018/411 av 14. mars 
2018 (EUT L 76 av 19.3.2018, s. 28).
Direktivets bestemmelser skal for denne 

avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-

avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet 
er fastsatt i avtalen, skal betydningen av 
ordene ‘medlemsstat(er)’ og ‘vedkom-
mende myndigheter’ også omfatte, i tillegg 
til den betydning de har i direktivet, hen-
holdsvis EFTA-statene og deres vedkom-
mende myndigheter.

b) Henvisninger til andre rettsakter i direkti-
vet skal anses som relevante i den grad og 
den form nevnte rettsakter er innlemmet i 
denne avtale.

c) I artikkel 5 nr. 1 fjerde ledd, artikkel 8 nr. 3 
annet ledd og artikkel 9 nr. 2 skal ordene 
‘eller, der det er relevant, EFTAs overvå-
kingsorgan’ tilføyes etter ordet ‘EIOPA’.

d) I artikkel 5 nr. 3 og artikkel 8 nr. 5 skal 
ordene ‘, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes 
etter ordet ‘EIOPA’.»

Artikkel 2

Teksten til direktiv (EU) 2016/97 og (EU) 2018/
411 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, 
skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 27. oktober 2018, for-
utsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artik-
kel 103 nr. 1 er inngitt4.1 EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19.

2 EUT L 76 av 19.3.2018, s. 28.
3 EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3. 4 Forfatningsrettslige krav angitt.
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Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 26. oktober 2018.

For EØS-komiteen
Oda Helen Sletnes
Formann
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