
Forsikringsmæglerforeningen har 
fredag den 8. april møde med 
Finanstilsynet efter at have indgivet 
klage over, at pensionsselskaber 
anbefaler deres kunder at anvende 
bestemte forsikringsmæglere, når 
kunderne ønsker at afprøve marke-
det ved gennemførelse af udbud.

I de tilfælde, hvor kunden har valgt den 
anbefalede mægler, har pensionsselska-

bet som modydelse betalt mæglerens 
omkostninger ved udbuddet, hvilket efter 
FMF’s opfattelse er i strid med god skik 
for forsikringsselskaber. 
Økonomisk Ugebrev har efterfølgende 
skrevet om sagen og har fremhævet, at 
denne mulighed bortfalder til sommer, 
men at det forventes, at kunden i stedet 
”vil blive betalt” gennem en særlig rabat. 
- Anbefalingerne skaber en forbind-
else mellem pensionsselskab og for-

sikringsmægler, som ifølge forsikringsfor-
midlingsloven ikke må eksistere på grund 
af risikoen for interessekonflikt, fortæller 
Flemming Kosakewitsch, direktør i FMF.
PFA har erkendt, at selskabet anbefaler 
enkelte konkrete forsikringsmæglere, 
fordi man vil være sikker på, at kunden får 
reel uvildig rådgivning.
- Men det er ikke holdbart. Jeg håber, at 
vi finder en løsning med Finanstilsynet, 
siger FMF-direktøren.

Erhvervs- og økonomiminister Brian 
Mikkelsen har i hele sin embedsperi-
ode besøgt mange virksomheder, og 
hans reaktion på en henvendelse om at 
besøge Willis i maj var da også positiv. 

Den slags besøg har utrolig stor betyd-
ning for branchen, fordi toppolitikerne 
får et førstehåndsindblik i, hvordan 
forsikringsmæglerne arbejder, og hvilke 
udfordringer, de møder.

Willis har også haft besøg af SFs er-
hvervsordfører, Pia Olsen Dyhr, der fik 
en indføring i principperne i mæglernes 
virksomhed. 
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FMF hos Finanstilsynet

FMFs bestyrelse 2011
Formand:  Direktør Søren Lindbo, Aon Denmark A/S

Næstformand:  Direktør Kent Risvad, Willis I/S

Direktør Jens Brandum, Marsh A/S

Direktør Lone Hertz, Hertz & Co. I/S

Direktør Knud A. Jensen, TimeAssurance A/S

Direktør Torben Jensen, Aon Denmark Pension A/S

Direktør Peter Krogh, De Frie Forsikringsmæglere A/S

Direktør Michael Olsson, Dansk System Assurance  A/S

Direktør Søren Stæhr, Chami Forsikringsmægler

Direktør Steen Søndergaard, V-R Gruppen A/S

Jens Brandum, Torben Jensen og Søren Stæhr er ikke 

med på billedet. Yderst til venstre ses FMF’s direktør 

Flemming Kosakewitsch

FMF repræsenteret af næstformand Kent 
Risvad og direktør Flemming Kosake-
witsch havde et timelangt møde med for-
manden for HK Privat Karen Retvig, der jo 
er repræsentant for mange af de ansatte, 
der er omfattet af mæglerformidlede 
aftaler mellem virksomheder og ansatte. 

Dialogen var nyttig og spændende og 
ligger i forlængelse af den dialog, FMF 
havde med FTFs formand Bente Sorgen-
frey tidligere på året. 

Begge de kvindelige repræsentanter for 
fagbevægelsen har i efteråret og vinteren 

været kritiske overfor mæglernes rolle 
omkring virksomhedernes forsikringsaftal-
er, men kritikken havde baseret sig på 
misforståelser. De er nu ryddet af vejen, 
og parterne er enige om ved fremtidige 
uenigheder ikke at bruge medierne som 
mellemmænd.

Besøg hos HK Privat
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Uvildig rådgivning er nøgleordet
FMF medlemskreds er bred. Fra 
den store internationale koncern 
i den ene ende til den lille lokale 
mægler i den anden. De har sam-
lende interesser omkring lovgivning 
og marked. Men de har også vidt 
forskellige betingelser for at drive 
mæglervirksomhed. 

Nyhedsbrevet vil i de kommende numre 
portrættere nogle af de mindre mæglere.
Denne gang har vi været i Bellinge - en 
landsby i udkanten af Odense Kommune - 
hvor Steen Søndergaard driver V-R Grup-
pen, der rummer både forsikringsagentur 
og mæglervirksomhed. Adskilt med hver 
sin markedsføring og hver sin form for 
rådgivning, som lov og etik kræver det.

V-R Gruppen har 14 medarbejdere, og 
Steen Søndergaards virksomhed hører 
derfor ikke til de helt små.
- Der er jo mange, der er mindre. Endda 
nogle, som klarer arbejdet hjemme fra 
dagligstuen. Men vi skal alle leve op til 
den fælles lovgivning, og vi har fælles 
interesser i forhold til lovgiverne i Folke-
tinget, regeringen og EU. Vi opnår kun 
indflydelse ved at stå sammen og styrke 
vores stand. Den verden, vi skal agere i, 
består af meget store og gennemslags-
kraftige aktører med milliarder i formuer 
og omsætning, forklarer han.
Steen Søndergaard har søgelyset rettet 
mod, at der ikke skal kunne sættes en 
finger på forsikringsmæglerstanden.

- Den vigtigste sag for mæglerne er den 
uvildige rådgivning. Kunderne skal kunne 
stole på, at vi ikke går enkelte forsinkring-
selskabers eller pensionkassers ærinde. Vi 
skal alene varetage kundens interesser.
I den forbindelse peger Steen Sønder-
gaard på, at det er nødvendigt at udøve 
selvkritik.
- Det er et værn mod at lande i den for-
kerte grøft. Vi skal være på vagt over for 
sammenblanding af mæglervirksomhed 
og forsikringsagentur. Vi skal være parate 
til åben snak, fordi det er den bedste 
måde at sikre, at vi alle overholder etik og 
lovgivning.  
Steen Søndergaard vil også gerne have, 
at FMF synliggør medlemmernes uvildig-
hed i rådgivningsfasen.
- Uvildig rådgivning skal være den pri-
mære grund til at søge en mægler. Des-
værre er der eksempler på, at kolleger 

har et nært økonomisk samarbejde med 
vores modparter, pensionskasserne. Det 
er uacceptabelt. Men det er også vigtigt, 
at vi videreuddanner os. Vi skal hele tiden 
dygtiggøre os, så kunderne kan vide, 
at de får de bedste råd og den bedste 
vejledning. Sigtet skal hele tiden være 
at hæve det faglige niveau, slutter Steen 
Søndergaard.

Steen Søndergaard driver V-R Gruppen på Fyn 

Blå bog - Steen Søndergaard

44 år, oprindeligt udlært gartner, for-
sikringsmægler siden 1990, har drevet 
selvstændig mæglervirksomhed siden 
2004 , har i dag 14 ansatte, 3000 
kunder og en samlet forsikringsporte-
følje på 60 millioner kroner. 
Bosat i Tommerup - naboby til Bell-
inge, hvor V-R Gruppen har til huse.

Vissenbjerg Storkro igen ramme om medlemsmøde 
og generalforsamling
Medlemsmødet den 14. april holdes som altid dagen før generalforsamlingen på Vissenbjerg Storkro. 
Adm. direktør for Waterfront Communications A/S, Lars Poulsen, vil holde oplæg til debat om mæglernes profil og samarbejdet mel-
lem Waterfront og FMF.  Lars Poulsen er tidligere europaparlamentariker og har drevet sin virksomhed i 18 år.

Mægler træd varsomt...

Efter generalforsamlingen i FMF fredag den 15. april og før dagens frokost vil tidligere politisk kommentator og mangeårig 
chefredaktør på en række danske aviser, Karsten Madsen, holde foredrag om den politiske situation og ikke mindst mæglernes 
situation nu og i fremtiden - under titlen: ”Mægler træd varsomt - for Borgen er farefuld”.


