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Finansinspektionen
Box 7821
103 97 STOCKHOLM

Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter och
allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller
försäkring och tjänstepension
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
(FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension. Förslaget innebär bland annat
att informationskravet på de försäkringsföretag som tillhandahåller liv- och tjänstepensionsförsäkring
utökas genom särskilda informationsregler vid erbjudande om flytt av en försäkrings värde inom samma
försäkringsföretag eller försäkringsgrupp samt erbjudande som innebär väsentliga villkorsändringar av
sådana försäkringar. Det angivna syftet med ändringarna är att säkerställa att försäkringstagare får
tydlig och relevant information för att underlätta beslut som de kan behöva fatta i samband med
erbjudande om flytt av en försäkrings värde eller vid erbjudande som innebär väsentliga
villkorsändringar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Av konsekvensutredningen framgår att förslaget kommer att beröra omkring 40 försäkringsföretag som
tillhandahåller liv- eller tjänstepensionsförsäkring. Vidare uppskattas de administrativa kostnaderna öka
med mellan 1-5 miljoner kronor per erbjudande om flytt av en försäkrings värde eller erbjudande som
skulle innebära väsentliga villkorsändringar. Kostnaden anges avse dokumentering och strukturering av
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nya informationskrav och baseras på omkring 2-5 månaders sammanlagd arbetstid för 2-4 personer
med en genomsnittlig timkostnad på 1 500 kr. Vidare antas kostnader uppstå för berörda företag att
överföra aktuell information till försäkringstagare. Dessa kostnader är beroende av vilket
tillvägagångsätt som väljs exempelvis skriftlig alternativt elektronisk information.
Av konsekvensutredningen framgår att förslaget kommer att leda till ökade administrativa kostnader för
berörda företag. Såvitt Regelrådet kan bedöma är de kostnader som föranleds av förslaget nödvändiga
för att uppnå av regelgivaren önskat syfte. Regelrådet tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
I Konsekvensutredningen anges bakgrunden till och syftet med de föreslagna ändringarna. Vidare har
tänkbara kostnader som förslaget medför identifierats. Enligt Regelrådets mening uppfyller
konsekvensutredningen - trots att det hade varit önskvärt med en uppskattning av det antal försäkringar
som kan komma att omfattas av förslaget - de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 17 april 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Karin Lindell
Ordförande

Stefan Zetterlind
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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