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Redegerelse om aflenning af forsikringsmæglere 

1. Indledning

I den offentlige debat er der stillet spergsmálstegn ved forsikringsmæg- 
lemes uvildighed, nár de formidler pensionsordninger til kunder.

Den rejste kritik af forsikringsmægleme bestár overordnet af fire punkter:

1. Der er ikke fuld gennemsigtighed omkring afl^nningsformen mel- 
lem forsikringsmægler og forsikringsselskab med den f^lge, at 
kunden ikke er ordentligt informeret om, at forsikringsmægleren 
modtager provision, og at provisionen stammer fra en del a f kun- 
dens præmieindbetaling.

2. Forsikringsmægleme placerer forsikringsaftaleme hos de forsik- 
ringsselskaber, der tilbyder h0je etableringsprovisioner til forsik- 
ringsmægleme.

3. Forsikringsselskabeme kritiserer forholdene omkring forsik- 
ringsmæglemes udbudsrunde.

4. De h^je etableringsprovisioner giver et incitament for forsik- 
ringsmægleme til at anbefale hyppigt skift mellem forsikringssel- 
skaber.

Forsikringsmægleme afviser kritikken.

Finanstilsynet har pá 0konomi- og erhvervsministerens opfordring udar- 
bejdet denne redeg^relse. Som led i udarbejdelsen af redegorelsen har Fi- 
nanstilsynet holdt m^der med og modtaget materiale fra Forsikring & 
Pension, Forsikringsmæglerforeningen i Danmark, Forsikringsmæglemes 
Brancheforening samt Dansk Industri. Endelig har Finanstilsynet modta- 
get materiale fra syv livs- og pensionsforsikringsselskaber til brug for 
vurderingen af de pástande, der er fremsat i den offentlige debat.



Finanstilsynet har samtidig fundet anledning til nærmere at unders0ge 
forholdene omkring forsikringsmæglemes modtagelse af vederlag fra 
tredjemand i forbindelse med forsikringsformidlingen.

Den rejste problemstilling om forsikringsmæglerens uvildighed har alene 
omhandlet formidlingen af livsforsikringsprodukter, især i forbindelse 
med ordninger, hvor virksomheder har aftalt pensionsbidrag med medar- 
bejdere. Denne redeg^relse omhandler derfor forsikringsmæglemes af- 
lonningsformer i forbindelse med formidling af sádanne livsforsikringer.

Det er Finanstilsynets vurdering, at det bor overvejes nærmere, om de 
losningsforslag, der er fremlagt i denne redegorelse vedrarende livsfor- 
sikringsmæglere, ligeledes kan bidrage til at lose beslægtede problemstil- 
linger vedrorende skadesforsikringsmægleme.

Finanstilsynet foreslár felgende:

1. Der indfores krav i lovgivningen om, at kunden (virksomheden) 
og forsikringsmægleren selv skal aftale kundens betaling for for- 
sikringsmæglerens ydelser. Ydelsen kan formidles af 
forsikringsselskabet af hensyn til de administrative og 
skattemæssige forhold hos enten virksomheden eller de omfattede 
medarbejdere.

2. Der indf^res krav om, at forsikringsmægleren skal meddele kun- 
den oplysninger om de ansláede omkostninger ved etablering,1 
samt meddele en árlig oversigt over lobende omkostninger. Disse 
oplysninger skal gives til virksomheden og de omfattede medar- 
bejdere.

3. Der indf^res krav om, at forsikringsmægleren skal meddele kun- 
den oplysninger om eventuelle vederlag, som forsikringsmægle- 
ren modtager fra tredjemand i forbindelse med forsikringsformid- 
lingen.

4. Markedets parter opfordres til at udarbejde fælles retningslinjer 
for udbud. Der tilvejebringes endvidere hjemmel i lov om forsik- 
ringsformidling til, at Finanstilsynet kan fastsætte regler for ud- 
budsrunden, hvis parteme ikke kan ná til enighed om udarbejdel- 
sen af fælles retningslinjer.

1 Ved etableringsomkostninger forstás det vederlag, som kunden betaler forsikrings- 
mægleren for arbejdsopgaver i forbindelse med selve etableringen af pensionsordningen 
eller skift til ny pensionsleverand^r. Det kan f. eks. være betaling for analyse af kundens 
eksisterende pensionsforhold og for indhentning af tilbud fra nye pensionsleverandorer, 
jf. afsnit 2.2.



2.1. De lovmæssige rammer

Det er et grundlæggende princip i lov om forsikringsformidling, herunder
i den gældende god skik bekendtgerelse for forsikringsmæglere, at forsik- 
ringsmægleren er kundens fuldmægtig og uvildige rádgiver. Kundens in- 
teresser og forhold er det afg^rende for forsikringsmæglerens rádgivning 
om, hvilket eller hvilke tilbud fra forsikringsselskabeme der tjener kun- 
dens interesser bedst. Der henvises til bilag 1 og 2, hvor der redeg0res 
nærmere for lovgivningen i Danmark og de ovrige nordiske lande.

Ifolge lovgivningen skal forsikringsmægleren indgá en skriftlig samar- 
bejdsaftale med kunden. Samarbejdsaftalen skal som minimum bl.a. in- 
deholde oplysning om, hvilke ydelser forsikringsmægleren skal levere, og 
hvilken type honorering forsikringsmægleren modtager. Kunden skal i 
den forbindelse have oplyst, at págældende har krav pá at kende provisi- 
onens storrelse.

Det fremgár endvidere af lovgivningen, at forsikringsmægleren skal ana- 
lysere og beskrive kundens risici og forelægge kunden mulige tesninger 
pá afdækning af kundens risici, vedlagt en beregning af de 0konomiske 
konsekvenser heraf. Ligeledes skal forsikringsmægleren udarbejde ud- 
budsmateriale, sáfremt kunden 0nsker forsikringsbehovet sendt i udbud.

Har en forsikringsmægler haft en forsikringsordning i udbud, folger det af 
lovgivningen, at forsikringsmægleren pá baggrund af de indhentede til- 
bud skal udarbejde en rapport til kunden, der angiver den bedste mulige 
losning eller valget mellem flere losninger. Forsikringsmægleren skal til- 
lige oplyse kunden om st^rrelsen af den til hvert enkelt tilbud knyttede 
provision eller andet vederlag, der tilfalder forsikringsmægleren.

2.2. Forsikringsmæglerens aktiviteter

Etablering af en ny pensionsordning for en virksomheds medarbejdere el- 
ler flytning af en pensionsordning til et nyt forsikringsselskab medforer 
en række arbejdsopgaver for forsikringsmægleren. Forsikringsmægleren 
skal bl.a.:

• analysere de eksisterende pensionsforhold
• udarbejde koncept for pension og andre ydelser (firmaets politik)
• udarbejde vurderingsrapport
• indhente tilbud fra eksisterende og eventuelt nye pensionsleveran- 

dorer
• udarbejde analyse og indstilling
• tilpasse eksisterende ordning

2. Beskrivelse a f forsikringsmæglernes aktivitet og aflenning



• forhandle kontrakt ved valg af ny pensionsleverand^r
• udarbejde kommunikationsplan og informationsmateriale

Nár pensionsordningen er etableret, udforer forsikringsmægleren typisk 
visse arbejdsopgaver dels for virksomheden, og dels for medarbejdeme 
vedrorende selve pensionsordningen. Der er tale om f^lgende opgaver:

• afholde fælles informationsmoder
• afholde personlige rádgivningsm^der med den enkelte medarbej- 

der i en virksomhed
• udfore policekontrol og eflterfialgende sagsbehandling under det 

lobende forsikringsforhold

2.3. Forsikringsmæglerens aflenning

Det har indtil medio 2003 været almindelig praksis, at en forsikrings- 
mægler modtager provision eller andet vederlag íra forsikringsselskabet 
for det arbejde, som forsikringsmægleren udf^rer for kunden i forbindelse 
med etablering af pensionsordningen og den eíterfolgende servicering. 
Vederlagsstrukturen er dog efter medio 2003 blevet ændret, jf. tabel 1.

Tabel 1 er udarbejdet af Forsikringsmæglerforeningen i Danmark. De syv 
adspurgte forsikringsselskaber, som Finanstilsynet har kontaktet, har be- 
kræftet tallene for deres vedkommende. Selskabeme er efterfolgende ble- 
vet anonymiseret pá grund af Finanstilsynets særlige tavshedspligt.

Tabel 1 vedrarer firmapensionsordninger, dvs. en aftale mellem en eller 
flere arbejdsgivere og et forsikringsselskab om obligatorisk optagelse i en 
pensionsordning for alle eller (en del af medarbejdeme) hos den eller de 
págældende arbejdsgivere.

Der ydes andre provisionssatser, hvor der er tale om individuelle ordnin- 
ger og ogsá andre provisionssatser, hvor der er tale om en firmapensions- 
ordning pá et andet omkostningsgrundlag2 end de 4 % i tabel 1. Tenden- 
seme omkring provisionsafl^nninger er imidlertid det samme, uanset 
hvilken ordning der er tale om.

2 Omkostningsgrundlaget er baseret pá kundens árlige præmie, og dækker over forsik- 
ringsselskabets administrationsomkostninger for den enkelte pensionsordning.
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Anm.: * Selskab 4 og 5's kontrakt var frem til 1/7-2002 lobetidsafhængig og gav 
typisk 12% i etableringsvederlag og 1% lobende. Samme er gældende 
for selskab 6 frem til ultimo 2003.
1 Indtegningsgebyr kr. 1.600

2 Indtegningsgebyr i kroner eller procent kan aftales med kunden
3 Indtegningsgebyr op til kr. 2.500
4 Udbetales med 4% i de forste tre ár

5 Engangsbelob pá 0,40% af præmien i hele forsikringens lobetid. Ved 
forsikringer med over 15 deltagere betales derudover et etableringsve- 
derlag pá 7% af den samlede árlige pensionsindbetaling.
6 Der betales 5% af den árlige præmie i 4 ár.

Det fremgár af tabel 1, at det samlede vederlag til forsikringsmægleme 
kan deles op i:

• Etableringsprovision (etabl.), som betales ved nytegning af forsik- 
ringer eller ved forh^jelse af bestáende forsikringer, og som udbe- 
tales som en procentdel af 1. árs præmieindbetaling.



• L^bende provision (l0b.), der betales for den lobende servicering 
og rádgivning, og som udbetales som en procentdel af den l0ben- 
de præmieindbetaling.

I henhold til tabel 1 aflonnede samtlige forsikringsselskaber forsikrings- 
mægleme i 2002 med en etableringsprovision pá typisk 12 % af f^rste árs 
præmieindbetaling samt en lobende provision, som udgjorde 1 % af den 
l^bende præmieindbetaling. Den ændrede vederlagsstruktur fra medio 
2003 -  som kan ses i tabellen over 2004 -  har bevirket, at flere forsik- 
ringsselskaber har bevæget sig væk fra anvendelse af etableringsprovisi- 
on.

Fire selskaber anvender sáledes nu en afl^nningsform, som kun indehol- 
der tóbende provision. De fire selskaber yder til gengæld forsikringsmæg- 
leren en h^jere tebende provision end de selskaber, som fortsat benytter 
sig af en etableringsprovision pá de 12 %. Derudover har ét selskab valgt 
at fordele etableringsprovisionen pá 12 % ud pá tre ár i stedet for et ár.

Hvor meget den enkelte forsikringsmægler modtager i vederlag, vil f^rst 
og fremmest afhænge af antallet af medarbejdere og deres pensionsbidrag 
i den enkelte pensionsordning -  det vil sige det præmievolumen, som for- 
sikringsmægleren sikrer forsikringsselskabet, men vil ogsá afhænge af, i 
hvilket selskab pensionsordningen bliver placeret.

2.3.1. Andre former for vederlag, bonusordninger og naturalydelser

I den offentlige debat har der været peget pá, at forsikringsmægleme ud- 
over etableringsprovisioner og l^bende provisioner modtager en sákaldt 
"guldbonus", hvorved forstás, at forsikringsselskabeme betaler forsik- 
ringsmægleren et bel^b for, hvor mange pensionsordninger det enkelte 
forsikringsselskab har faet fra forsikringsmægleren et konkret ár. Ligele- 
des er der fremdraget eksempler pá, at forsikringsselskabeme finansierer 
dyre udlandsrejser m.v.

Finanstilsynet har fáet oplyst af de syv forsikringsselskaber, at der ikke i 
dag anvendes "guldbonusordninger" eller ydes andre former for vederlag 
eller naturalydelser.

3. Kritikken af den traditionelle vederlagsmodel

3.1. Der er ikke gennemsigtighed omkring aflenningsformen

Et af de kritikpunkter, der er rejst overfor den nuværende aflonningsform 
er, at der ikke er reel gennemsigtighed omkring den provision, som for- 
sikringsmægleren modtager fra forsikringsselskabeme.



Forsikring & Pension bemærker i sin redeg^relse til Finanstilsynet, at de 
ændringer i vederlagsstrukturen, der er beskrevet i afsnit 2.3, naturligt har 
medf^rt problemer for forsikringsmægleme, der har været vant til at base- 
re deres virksomhed pá store etableringsprovisioner. Forsikring & Pensi- 
on fremhæver imidlertid, at fokus b0r rettes pá kundemes behov for uvil- 
dig rádgivning og markedets effektivitet.

Det er Forsikring & Pensions vurdering, at sá længe forsikringsmægler- 
nes aflonning afhænger af, hvilket forsikringsselskab de henviser til, vil 
det kunne kritiseres, at forsikringsmægleme tjener deres penge ved at 
indgá aftaler med forsikringsselskaber om, hvor stor en procentdel af 
kundens præmieindbetalinger der skal tilfalde mægleren.

Forsikring & Pension opfordrer til, at der stilles krav om, at kunden og 
forsikringsmægleren selv skal aftale betalingen for forsikringsmæglerens 
ydelser.

Dansk Industris bidrag til Finanstilsynet, som er i trád med Forsikring & 
Pensions, efterlyser ligeledes en aftenningsform, der underst0tter uvildig- 
heden, som er forsikringsmæglerens særkende.

Dansk Industri foreslár, at der b^r foreligge en aftale direkte mellem virk- 
somhed og mægler om selve afl^nningsformen og storrelsen pá denne. 
Dansk Industri anbefaler herunder, at forsikringsmægleren pálægges, 
eventuelt via god skik-regleme, ikke kun at angive et honorarkrav som en 
procentdel - eksempelvis af en forsikringspræmie - men tillige angive det 
omtrentlige samlede honorarkrav i kroner for aftalens tebetid. Dette gæl- 
der især pá livsforsikringsomrádet, hvor det umiddelbart for virksomhe- 
den kan være vanskeligt at vurdere omfanget af den samlede 0konomiske 
vederlæggelse af forsikringsmægleren.

Forsikringsmæglerbranchen har anfort, at der allerede i den indledende 
fase med kunden aftales, hvilket vederlag forsikringsmægleren skal have 
for sit arbejde. Den omstændighed, at vederlaget betales af forsikringssel- 
skabet, er alene udtryk for, at forsikringsselskabet i realiteten er en beta- 
lingsformidler af det vederlag, forsikringsmægleren skal have for sin 
ydelse. Anvendelsen af denne betalingsformidlermodel er begrundet i 
administrative og skattemæssige forhold hos virksomheden eller de om- 
fattede medarbejdere.

Endvidere anforer forsikringsmæglerbranchen, at etableringsprovision og 
den efterfolgende l^bende provision alene afspejler den faktiske udvik- 
ling i de udgifter, som forsikringsmæglervirksomheden afholder ved for- 
midlingen af livs- og pensionsforsikringsprodukter.
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Finanstilsynets vurdering:

Finanstilsynet skal fremhæve, at forsikringsmæglererhvervets funktion er 
at varetage kundens interesser, nár der skal træffes beslutning om indgá- 
else af forsikringskontrakter. En forudsætning for erhvervets troværdig- 
hed er, at der er tillid til, at forsikringsmægleren alene varetager kundens 
interesser og i sin rádgivning ikke varetager egne interesser.

Det má her tillægges vægt, at báde Forsikring & Pension og Dansk Indu- 
stri foreslár, at der fastsættes klare regler for aftanning af forsikrings- 
mægleren, og at forsikringsmæglerbranchen bekræfter, at kunden og for- 
sikringsmægleren aftaler forsikringsmæglerens vederlag.

Finanstilsynet foreslár derfor, at der i lov om forsikringsformidling indf0- 
res krav om, at kunden og forsikringsmægleren selv skal aftale betalingen 
for forsikringsmæglerens ydelser. Denne aftale skal fremgá af partemes 
samarbejdsaftale.

Det er Finanstilsynets vurdering, at kravet om, at det er kunden og forsik- 
ringsmægleren, der aftaler prisen for forsikringsmæglerens ydelser, báde 
skal finde anvendelse i relation til kundens betaling af etableringsprovisi- 
on og i relation til kundens betaling for den lobende servicering af pensi- 
onsordningen.

Det skal samtidig fremgá af lovgivningen, at et forsikringsselskab ikke 
má indgá efterfolgende aflaler med forsikringsmægleren om betaling af 
honorar til denne. Forsikringsmæglerens honorar aftales alene med kun- 
den og betales af kunden. Aftalen om honorar skal fremgá af samarbejds- 
aftalen med kunden, og det aftalte honorar skal oplyses overfor forsik- 
ringsselskaber, der indbydes til at give tilbud pá kundens forsikringsdæk- 
ning.

Det aftalte honorar mellem kunden og forsikringsmægleren og hvilke 
forhold kunden selv s^rger for, bliver sáledes en del af udbudsmaterialet 
og forsikringsselskabeme kan pá dette grundlag udarbejde selskabets for- 
sikringstilbud til kunden.

Finanstilsynet fínder ikke, at der er noget til hinder for, at forsikringssel- 
skabet fortsat varetager den praktiske formidling af honoraret, som det er 
tilfældet i dag. Anvendelsen af denne betalingsformidlermodel er begrun- 
det i administrative og skattemæssige forhold hos virksomheden eller de 
omfattede medarbejdere.

Betalingsformidlermodellen giver ikke Finanstilsynet anledning til be- 
tænkeligheder i forhold til gennemsigtigheden, sá længe det stár klart for
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kunden, at det er kunden, og ikke forsikringsselskabet, der betaler for for- 
sikringsmæglerens ydelser.

Finanstilsynet foreslár endvidere, at der i lov om forsikringsformidling 
indferes krav om, at forsikringsmægleren skal meddele kunden oplysnin- 
ger om de ansláede omkostninger ved etablering af pensionsordningen, 
samt meddele en árlig oversigt over lobende omkostninger til forsik- 
ringsmægleren for den lebende servicering. Herved skabes der gennem- 
sigtighed vedrorende det honorar, som kunden reelt betaler sin forsik- 
ringsmægler for dennes ydelser.

Finanstilsynet skal fremhæve, at i tilfælde, hvor forsikringsmæglerens 
honorar fratrækkes i den enkelte medarbejders (forsikringstagers) pensi- 
onsdepot, skal oplysningeme om afholdelse af omkostningeme tillige 
fremgá af den enkelte medarbejders árlige oversigt.

Forslaget vil endvidere gavne den fri konkurrence, idet forsikringsselska- 
beme ved den foresláede model vil konkurrere pá forsikringsproduktet, 
frem for at lade provisionssatser udgare et konkurrenceparameter.

Regeludarbejdelsen vil ske i tæt samarbejde med repræsentanter for For- 
sikring & Pension, Forsikringsmæglerforeningen i Danmark, Forsik- 
ringsmæglemes Brancheorganisation, Dansk Industri og Konkurrencesty- 
relsen.

For at sikre en gennemf^relse af intentioneme, som angivet ovenfor, vil 
Finanstilsynet som hidtil páse overholdelsen af bekendtg^relse om god 
forsikringsmæglerskik. Finanstilsynet vil tillige stikpravevis unders^ge 
det aftalemateriale, der er udarbejdet mellem forsikringsmægleren og 
kunden. Finanstilsynet vil pá samme vis undersoge det udbudsmateriale, 
der ligger til grund for konkrete udbud.

3.2. Forsikringsmæglerne placerer forsikringsaftalerne hos de forsik- 
ringsselskaber, der tilbyder heje etableringsprovisioner til forsik- 
ringsmæglerne

Det har i den offentlige debat været anfort, at forsikringsmægleme place- 
rer forsikringsaftaleme hos de selskaber, der tilbyder hoje etableringspro- 
visioner til forsikringsmægleme. Nogle forsikringsselskaber har ved 
hjælp af konkrete eksempler sogt at illustrere overfor Finanstilsynet, at de 
forsikringsselskaber, der ikke tilbyder de hoje etableringsprovisioner i 
stigende grad forbigás af forsikringsmægleme med usaglige begrundel- 
ser.

Forsikringsmæglerforeningen i Danmark har hertil anfort, at der ikke er 
nogen sammenhæng mellem udbetaling af provision og de forsikrings-
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ordninger, der anbefales kunden. Nár nogle forsikringsselskaber ikke 
modtager sá stor en andel af afitaleme som tidligere, skyldes det den 0ge- 
de konkurrence fra andre selskaber, der har udviklet konkurrencedygtige 
produkter, som kundeme eftersporger.

Finanstilsynet har i anledning af forsikringsselskabemes kritikpunkt mod- 
taget oplysninger fra Forsikringsmæglerforeningen i Danmark om, hvor- 
dan udbudte pensionsordninger er blevet placeret i árene 2002, 2003 og 
2004, jf. tabel 2. Samtidig har Finanstilsynet anmodet forsikringsselska- 
beme om at kommentere Forsikringsmæglerforeningen i Danmarks op- 
lysninger.

Anm.: Udbudene er gennemfort af mæglere med en samlet markedsandel over 
90 % af det samlede mæglerbetjente marked. Tallene omfatter 353 stor- 
re eller mindre virksomheders (forsikringsmæglerkunders) udbudte pen- 
sionsordninger.
De tal, der i næstsidste linie indgár i rubrikken “Afventer” for 2004, for- 
ventes fordelt i 2005.
Kolonne 1: Viser, hvor mange udbud det enkelte forsikringsselskab har 
vundet ud af det totale antal udbud, dvs. udbud for báde eksisterende og 
nye kunder.
Kolonne 2: Viser, hvor mange af de vundne pensionsordninger i forvejen 
var placeret i samme forsikringsselskab. Differencen mellem kolonne 1 
og 2 svarer sáledes til den reelle nytilgang pá mæglerbaserede pensi- 
onsordninger.
Kolonne 3: Viser udbud for nye kunder hos mægleren. Tallene i kolonne
3 er sáledes indeholdt i tallene i kolonne 1.

Det har vist sig meget vanskeligt at foretage en sammenligning af de to 
parters oplysninger.



Báde forsikringsselskabeme og Forsikringsmæglerforeningen i Danmark 
har oplyst, at det er ikke muligt at ía en præcis bekræftelse pá, om Forsik- 
ringsmæglerforeningens tal er korrekte, da der blandt de forskellige for- 
sikringsselskaber og forsikringsmæglerselskaber kan være forskelle pá, 
hvilken máde skæringstidspunktet for opsigelsen/tilgangen af en pensi- 
onsordning opgores.3

Dog bekræfiter begge parters oplysninger, at to ud af de fire selskaber, der 
fortsat benytter etableringsprovisioner, jf. tabel 1, har oplevet en frem- 
gang i nye pensionsordninger i perioden 2003 til 2004. De resterende to 
selskaber har enten haft en tilbagegang eller en næsten uændret andel i 
nye pensionsordninger i samme periode.

Forskellen mellem kolonne 1 og kolonne 2 i tabel 2 viser forsikringssel- 
skabemes tilgang af nye kunder. For de tre forsikringsselskaber, som har 
afskaífet etableringsprovisionen, har der været en tilbagegang i nye pen- 
sionsordninger fra 2003 til 2004. Dvs. den samme periode, som disse for- 
sikringsselskaber afskaffede etableringsprovisionen.

Derudover fremgár det af forsikringsselskabemes oplysninger, at de sel- 
skaber, som har afskaffet etableringsprovisionen, har mistet flere eksiste- 
rende ordninger end de selskaber, som fortsat benytter sig af etablerings- 
provisionen.

Seks forsikringsselskaber har givet oplysninger om antallet af afgivne til- 
bud i perioden 2003 til 2004. Finanstilsynet kan af disse oplysninger ud- 
lede, at de forsikringsselskaber, der har afskaffet etableringsprovision, har 
afgivet færre tilbud end de forsikringsselskaber, som fortsat benytter sig 
af etableringsprovision.

Finanstilsynets vurdering:

Finanstilsynet skal pápege, at placeringen af pensionsordninger som 
mægleme anfbrer, kan skyldes, at nogle forsikringsselskaber ikke er til- 
strækkelig konkurrencedygtige i forhold til andre forsikringsselskaber el- 
ler ikke har de firmapensionsordninger, som kundeme eftersperger.

Imidlertid kan det ikke afvises, at ogsá etableringsprovisionens st^rrelse 
indgár som et element i forsikringsmæglerens overvejelser, nár págæl- 
dende skal anbefale en pensionsordning til en kunde, specielt hvis der er 
flere pensionstilbud at vælge imellem, og tilbuddene er nogenlunde ens.

3 Man skal samtidig være opmærksom pá, at sammenligningsperioden for de ovennævn- 
te tal er meget lille, hvorfor udsving i de faktorer der pávirker pensionsselskabers salg 
kan have en stor betydning.
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En endelig konklusion pá disse modsatrettede synspunkter vil forudsætte, 
at ogsá de enkelte kunder hos forsikringsmægleme blev inddraget, herun- 
der hvilke præferencer den enkelte kunde har haft i forbindelse med val- 
get af den págældende pensionsordning. Det kan heller ikke udelukkes, at 
det for kunden ogsá har spillet en rolle, om kunden selv skulle betale 
mægleren direkte for arbejdet med at etablere en pensionsordning frem 
for, at forsikringsselskabet finansierede mæglerens arbejde med en etab- 
leringsprovision pá 12 pct. af det árlige præmiebelob.

Finanstilsynet finder det afgorende, at der fira kundens side er tillid til, at 
forsikringsmægleme alene handler i kundens interesse, hvilket i endnu 
hojere grad sikres med Finanstilsynets forslag under afsnit 3.1. end med 
den nuværende ordning.

Finanstilsynets forslag medf^rer, at forsikringsmægleren ikke tilskyndes 
til at placere pensionsordninger hos forsikringsselskaber, under hensynta- 
gen til forskellige afl^nningsordninger. Aflenningen og forsikringsmæg- 
lerens eventuelle servicering er aftalt med kunden, og er en del af udbu- 
det. Betingelseme er derfor de samme, uanset hvilket selskab kunden i 
sidste ende kontraherer med.

3.3. Forsikringsselskaberne kritiserer forholdene omkring forsik- 
ringsmæglernes udbudsrunde

Nogle forsikringsselskaber har rettet kritik af forsikringsmæglemes ud- 
bud. Det er f.eks. blevet pápeget, at nár en pensionsordning kommer i ud- 
bud, skal forsikringsselskabeme betale 75.000,- kr. plus moms til forsik- 
ringsmægleren som betingelse for at deltage i en udbudsrunde.

Forsikringsmæglerforeningen i Danmark har oplyst, at der ikke er tale 
om, at alle der deltager i udbudet skal betale for deltagelsen, men kun det 
vindende selskab, og at det er efíer onske fra kunden.

Det er ligeledes anfiart, at forsikringsmægleme undlader at medtage de 
forsikringsselskaber i udbudsrunden, der ikke anvender et af mægleren 
udviklet investeringskoncept. Endelig anfarer visse forsikringsselskaber, 
at endelig prissammenligning mellem de forskellige indkomne tilbud, ik- 
ke sker pá et reelt grundlag, idet kunden eksempelvis ikke oplyses korrekt 
om de ulemper en flytning af en pensionsordning kan medf^re, herunder 
om tab af ydelsesgarantier og tilbagebetaling af risikopræmie.

Finanstilsynets vurdering:

Finanstilsynet finder, at det er afgorende for forsikringsmæglerens rolle 
som kundens rádgiver, at der ikke kan rejses kritik om forholdene om-



kring udbudets gennemferelse. Derfor giver det anledning til betænkelig- 
heder, at udbudet kritiseres for at være uigennemsigtigt og ikke bidrager 
til at give kunden et relevant grundlag for at vurdere de indkomne tilbud.

Det skal tilstræbes, at forholdene omkring udbudet sikrer transparens og 
gennemsigtighed, sáledes at der kan skabes tillid til, at udbudsrunder fo- 
regár redeligt og loyalt for alle involverede parter.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at etiske regler og retningslinjer for, 
hvordan et udbud bor gennemfores, med fordel kan udarbejdes i samar- 
bejde mellem forsikringsbranchen, forsikringsmæglerbranchen samt de 
brancheorganisationer, der repræsenterer kundens interesser.

Finanstilsynet finder, at det er vigtigt, at der kan skabes et fælles funda- 
ment for udbudet, sá kundens forsikringsbehov varetages optimalt i for- 
bindelse med et udbud. Hvis markedets parter ikke kan ná til enighed om 
udarbejdelse af fælles etiske retningslinjer, vil der være behov for, at der 
fastsættes regler herfor pá administrativt niveau.

Finanstilsynet foreslár derfor, at der i lov om forsikringsformidling tilde- 
les Finanstilsynet en adgang til at udstede regler om udbudet. Hjemmels- 
bestemmelsen skal udformes sáledes, at Finanstilsynet kan fastsætte reg- 
ler for udbuddet, hvis der sk^nnes at være behov herfor, hvilket kun vil 
være tilfældet, hvis der ikke i fællesskab kan fastsættes retningslinjer.

3.4. Forsikringsmæglerne opfordrer kunderne til at skifte pensions- 
ordning for, at forsikringsmægleren kan honoreres med en etable- 
ringsprovision i forbindelse med skift til anden pensionsleverander

Den traditionelle vederlagsmodel er endvidere blevet m0dt med den kri- 
tik, at de hoje etableringsprovisioner medf^rer, at forsikringsmægleme 
opfordrer kunden til at skifte pensionsordning, sáledes at en etablerings- 
provision kan udl^ses i forbindelse med skift til anden pensionsleveran- 
dor.

Heroverfor har Forsikringsmæglerforeningen i Danmark oplyst, at den 
ogede hyppighed i flytning af pensionsordninger, skal vurderes i lyset af 
Regeringens indsats for at reducere de tidligere meget store flytteomkost- 
ninger. Tidligere kostede det op til 7 pct. a f indestáendet at flytte et depot. 
En kunde kunne sáledes komme ud for at betale 50.000 kr. i flyttegebyr. 
Denne udgift ligger efter mæglerforeningens oplysninger i dag i niveau 0 
-  1.500 kr. Dette har efter foreningens opfattelse skabt mere konkurrence 
og langt st0rre mobilitet pá pensionsmarkedet, hvilket er til fordel for 
kundeme.



Forsikringsmæglerbranchen har endvidere oplyst til Finanstilsynet, at for- 
sikringsselskaberne i stigende grad retter uopfordret henvendelse direkte 
til pensionskunder, og præsenterer kundeme for forsikringsselskabets 
produkter. Denne udvikling forklarer forsikringsmæglerbranchen med, at 
markedet for etablering af pensionsordninger er tæt pá at være mættet, og 
at en ogning af et forsikringsselskabs markedsandel derfor i stigende grad 
sker via flytning af pensionsordninger fra et andet forsikringsselskab.

Sádanne uopfordrede henvendelser direkte til pensionskundeme anime- 
rer, ifolge forsikringsmæglerbranchen, kundeme til at anmode forsik- 
ringsmægleren om at gá i udbud pá kundens pensionsordning.

Finanstilsynets vurdering:

Finanstilsynet fmder, at forsikringsmæglerbranchens synspunkter kan væ- 
re en god forklaring pá, at pensionsordninger flyttes oftere end tidligere.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at de l^sningsforslag som er redegjort 
for under punkt 3.1. bidrager til at give kunden et godt beslutningsgrund- 
lag for at vurdere, om det er hensigtsmæssigt for kunden at flytte sin pen- 
sionsordning.

Dette skyldes, at nár det er kunden og forsikringsmægleren, der aftaler 
forsikringsmæglerens honorar, er der intet incitament til for forsikrings- 
mægleren at flytte ordningeme hyppigere, end kunden onsker. Det er 
kunden selv, der betaler for at fa ordningen flyttet. Kunden kan sáledes 
vurdere hensigtsmæssigheden i en flytning af sin pensionsordning i lyset 
af de omkostninger, der er forbundet med at lade ordningen gá i udbud.



Bilag 1: Hvordan er reglerne for aflenning af forsikringsmæglere i 
Danmark 

Regelgrundlag i medfor af gældende lov om forsikringsformidling 
nr. 362 af 19. maj 2004.
Med virkning fra den 1. januar 2005 er bestemmelsen om forsikrings- 
mæglemes oplysningspligt om provision ændret.

Det gælder nu, at forsikringsmægleren skriftligt skal meddele kunden, at 
der modtages provision og at kunden pá anmodning kan fá oplyst provi- 
sionens storrelse.

§ 14, stk. 2
Modtager forsikringsmœglervirksomheden provision eller andet vederlag 
som folge a f  forsikringsformidlingen, skal kunden gores bekendt hermed. 
Endvidere skal forsikringsmæglervirksomheden gere kunden bekendt med 
adgangen til at fá  oplyst provisionens eller vederlagets starrelse og pá  
foresporgsel oplyse denne.

Af bekendtg^relse om god forsikringsmæglerskik § 5 fremgár, at forsik- 
ringsmœgleren skal udarbejde en skriftlig samarbejdsaftale med kunden 
og at aftalen skal indeholde oplysninger om hvilken type honorering 
forsikringsmœgleren modtager.

0nsker kunden sit behov for forsikringsdækning sendt i udbud hos flere 
forskellige forsikringsselskaber inden kunden træffer sit endelige valg, 
præciseres det i § 8 i bekendtgorelsen om god forsikringsmæglerskik, at 
forsikringsmœgleren skriftligt skal oplyse kunden om storrelsen a f  den til 
hvert enkelt tilbud knyttede provision eller andet vederlag, der tilfalder 
forsikringsmœgleren.

Regelgrundlag indtil 1. januar 2005
Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtg^relse nr. 983 af 5. decem- 
ber 2003 indeholdt f^lgende bestemmelse om forsikringsmæglemes op- 
lysningspligt:

§ 13, stk. 3
En forsikringsmægler skal skriftligt og uopfordret oplyse forsikringstage- 
ren om storrelsen a f  den a f mœgleren aftalte provision eller andet veder- 
lag, som er knyttet til de tilbud fra  forsikringsselskaberne, som forelœg- 
ges kunden.

Baggrund for lovændringen
I direktiv om forsikringsformidling lægges vægt pá forsikringsmæglerens 
generelle oplysningspligt over for kunden om alle relevante forhold, der 
kan have betydning for kundens valg af forsikringsselskab. Forsikrings-



mæglerens aflenning er ikke i direktivet specifikt nævnt som et emne, der 
omfattes af oplysningspligten. •

Den gældende lov opretholder alligevel reglen som en relevant oplysning, 
der skal meddeles kunden. Men reglens indhold er formuleret, sá den er i 
overensstemmelse med de gældende regler for forsikringsagentvirksom- 
heder og ejendomsformidleres oplysningsforpligtelser i relation til mod- 
tagelse af provision eller andet vederlag i forbindelse med forsikrings - 
eller ejendomsformidlingen.

Bekendtgorelsen om god forsikringsmæglerskik opretholder ligeledes 
forsikringsmæglerens skærpede oplysningspligt om forsikringsmæglerens 
aflonning, nár kunden har onsket at fa sit forsikringsbehov sendt i udbud 
hos flere forsikringsselskaber.

Kunden har i denne situation vist, at samtlige forhold omkring valg af 
forsikringsleverand^r, har betydning.
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Bilag 2: Nordisk lovgivning for mæglerprovision

Nedenfor er der foretaget en beskrivelse af henholdsvis Sverige, Norge 
og Finlands implementeringen af Rádets direktiv nr. 2002/92-EF af 9. de- 
cember 2002 om forsikringsformidling.

Ingen af de tre nordiske lande har endnu vedtaget deres respektive love 
om forsikringsformidling.

Sverige
Det svenske "Förslag till lag (2005:000) om försakringsfÖrmedling" in- 
deholder i kap. 6, § 1, stk. 5 felgende bestemmelse:

Försákringsförmedlaren skall snarast och senast innan ett 
försakringsavtal ingás lamna information till kunden om
5. priset för försákringsformedlingen.

Forsikringsmægleren skal altsá alene oplyse kunden om prisen for den 
págældende ydelse. Lovforslaget indeholder ikke noget krav om, at for- 
sikringsmægleren ikke má modtage provision fra forsikringsselskabet

I Sverige skal loven træde i kraft d. 1. april 2005, om end der má forven- 
tes en vis udskydelse.

Norge
Det norske "lovforslag om forsikringsformidling" indeholder i § 5-4, nr. 4 
folgende bestemmelse:

For inngáelse av en forste forsikringsavtale og om nodven- 
dig ved erindring eller fomyelse av avtalen, skal en for- 
sikringsmegler minst gi kunden informasjon om folgende:
4. storrelsen pá provisjon og/eller annen godtgjorelse som 
forsikringsmeglerforetaket mottar fra forsikringsgiveren for 
angjeldende forsikring, og den provisjon eller vederlag som 
forsikringsmeglerforetaket vil kreve fra oppdragsgiver.

Forsikringsmægleren skal ifelge lovforslaget dels oplyse kunden om st0r- 
relsen pá det vederlag kunden skal betale forsikringsmægleren, og dels 
oplyse om st^rrelsen pá den provision forsikringsmægleren modtager fra 
forsikringsselskabet.

Derudover er der udarbejdet en branchenorm mellem det Norske For- 
sikringsmegleres Forening og Finansnæringens Hovedorganisasjon, der 
indeholder en aftale om, at forsikringsmægleme kun má opkræve veder- 
lag af kunden.
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Loven forventes forst at træde i kraft i juni/juli 2005.

Finland
Det fínske "lagförslag om försákringsförmedling" indeholder i § 26 fol- 
gende bestemmelse:

Försakringsmáklaren far ta emot arvode endast frán upp- 
dragsgivaren.

I modsætning til Norge og Sverige, má forsikringsmægleme i Finland 
kun modtage vederlag fra kunden.


