
FMFs ledelse vil direkte overfor 
politikerne tilbagevise vedvarende, 
udokumenterede beskyldninger om at 
medvirke til misbrug af pensionsmidler.

FMF`s bestyrelse får foretræde for Folke-
tingets Erhvervsudvalg for at forklare sin 
opfattelse af en kampagne i medierne 
mod pensionsmæglerne med påstande 
om, at standen aktivt hjælper virksom-
heder med at tilrane sig pensionsmidler. 
Foretrædet ventes programsat kort efter, 
at Folketinget mødes efter juleferien.
I et brev til udvalget begrunder for-  
mand Søren Lindbo og direktør Flem-
ming Kosakewitch henvendelsen med, at 
Finanstilsynet to gange har iværksat en 
undersøgelse af beskyldningerne.

Den første undersøgelse - omfattende 
både pensionsmæglere og pensions-    
selskaber - afdækkede, at klientkonto-
modellen kun er ganske lidt udbredt. 
Fortsatte angreb i medierne mod 
pensionsmæglerne fik imidlertid Finanstil-
synet til at gennemføre en ny og dybere 
undersøgelse alene af mæglerne - efter 
sigende som en stikprøvekontrol, men 
reelt som en bred undersøgelse, idet den 
omfattede pensionsmæglere, der samlet 
repræsenterer 70 % af mæglermarkedet, 
hedder det. FMF kalder den valgte frem-
gangsmåde ”uforståelig”, fordi den sidste 
undersøgelse kun omfatter mæglerne, 
hvor der ikke er fundet eksempler på 
misbrug:
- Selvom medierne har afdækket flere 
eksempler på et pensionsselskabs forsøg 

på misbrug, er det aldrig blevet under-
søgt. Det er vi meget forbavsede over. 
Nu ønsker vi at få Erhvervsudvalget til 
at opfordre Finanstilsynet at undersøge 
pensionsselskabet på samme måde, som 
mæglerne er blevet undersøgt, forklarer 
FMF`s direktør Flemming Kosakewitch, 
der understreger, at selv om Finanstilsyn-
ets seneste undersøgelse har medført et 
særdeles stort ressourceforbrug hos de 
involverede pensions-mæglervirksomh-
eder, har FMF naturligvis ingen indvend-
inger mod beslutningen om en grundi-
gere undersøgelse.
 
- Men vi vil blot have ligebehandling af 
Finanstilsynet, siger han. I mediesagerne 
har netop det pensionsselskab, der 
fremførte kritikken tilbudt at ”forbedre” 

nogle virksomheders eget overskud ved 
tilbagebetaling direkte til virksomhederne 
- et tilbud, som virksomhederne ganske 
klogt gav afslag på, fremhæver FMF i sit 
brev til Folketingets Erhvervsudvalg.
 
Det kalder FMF-direktøren for ”barokt” 
og peger også på, at klientkontosys-
temet bl.a. er oprettet, fordi samme 
pensionsselskab ikke har været i stand til 
at administrere efter loven. - Også derfor 
er det uforståeligt, at Finanstilsynet kun 
ønsker at gå dybere ned i en mindre del 
af markedet, mens den store andel ikke 
skal undersøges, mener FMF.

Foreningen peger på, at der er selska-
ber, hvor samarbejdet med mæglerne 
er vanskeligt, fordi mæglerne kan virke 
som en torn i øjet. - Mægleren hjælper 
jo sine kunder til at få forbedret deres 
vilkår og til at få mere i erstatning, og det 
er indlysende, at nogle selskaber hel-
lere ville være i en position, hvor de selv 
rådgiver kunderne og dermed om deres 
egne produkter frem for at acceptere, at 
kunderne har adgang til uvildig ekspertbi-
stand, skriver FMF til erhvervspolitikerne.
 
Når FMF er skredet til det relativt dras-
tiske skridt at søge fortræde for hele ud-
valget skyldes det, at en henvendelse til 
Finanstilsynet om at udvide den seneste 
undersøgelse til at omfatte relevante dele 
af pensionsselskabssektoren er sluttet 
resultatløst. Nu håber FMF, at politikerne 
kan hjælpe med at trænge gennem til 
Finanstilsynet.

Af Kent Risvad, næstformand i FMF 

Økonomi- og erhvervsministeren bad i 
efteråret 2009 Forbrugerstyrelsen om at 
undersøge markedet for tillægsforsikring-
er i Danmark. Tillægsforsikringer er en 
særskilt forsikring, der dækker de skader, 
der måtte opstå på et bestemt produkt, 
købt hos en bestemt forhandler. F.eks. 
i forbindelse med køb af TV eller hårde 

hvidevarer. Formålet med undersøgelsen 
har i forlængelse af den politiske debat 
om tillægsforsikringer i efteråret 2009 
været at sikre en fuldstændig afdækn-
ing af alle relevante aspekter af marke-
det for tillægsforsikringer i Danmark, 
herunder om forbrugerne f.eks. er godt 
nok stillet. Konkurrence- og forbruger-
styrelsen har i perioden november 2009 
til november 2010 undersøgt markedet. 

Undersøgelsen blev ledsaget af en følge-
gruppe, bestående af repræsentanter fra 
Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbruger-
rådet, HK, Forsikring og Pension samt 
Forsikringsmæglerforeningen.
Følgegruppen har bistået med viden og 
inputs til de forskellige delundersøgelser.
Forsikringsmæglerforeningen ser frem 
til en debat, når rapporten foreligger, 
forventeligt i starten af 2011.
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I nogle skadesforsikringsselskaber 
får kunderne ikke glæde af bortfald 
af provision.

Til sommer træder forbuddet mod pro-
vision i kraft. Det skulle egentlig være 
kommet forsikringstagerne til gavn. Den 
afskaffede provision skulle trækkes fra 
deres regning. Men nogle af de selskaber, 
der efter 2003 fortsatte med at betale 
provision, oplyser, at den besparelse, de 
opnår, ikke vil påvirke kundens præmie. 

Sagt på godt dansk: de stryger selv 
gevinsten.

FMF har taget sagen op med Forsikring 
& Pension. 
- Vi finder det oplagt, at kunden skal vars-
les af forsikringsselskabet, hvis der ikke 
sker reduktion af præmien i fuldt omfang. 
Kunden skal med andre ord være fritstillet 
fra den dag, hvor han får en merudgift, 
siger FMFs direktør Flemming Kosake-
witch.

- Desværre har Forsikring & Pension ikke 
ønsket at udsende orientering til forsik-
ringsselskaberne om, hvordan situationen 
skal håndteres. Det er derfor FMF nu har 
henvendt sig til Finanstilsynet for at få 

afgjort, om manglende varsling og fritstil-
ling vil være i overensstemmelse med 
god forsikringsskik., forklarer FMF-direk-
tøren. FMF finder det besynderligt, at 
de pågældende forsikringsselskaber ikke 
hørte efter, hvad daværende erhvervs- og 
økonomiminister, Bendt Bendtsen, sagde 
på Forsikring & Pensions årsmøde for 
nogle år siden:

- Her understregede den daværende 
minister, at kunderne skal vide, hvad de 
betaler for, og de skal ikke betale for det 
samme to gange. Og det vil de jo komme 
til nu, siger Flemming Kosakewitch.
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Selskaber putter sparet provision i egen lomme

Baggrund: I 2003 gik en række forsikringsselskaber over til et nyt system. Forud havde disse forsikringsselskaber opkrævet det, 
man kan kalde en bruttopræmie hos kunderne og betalt en forsikringsmægler en del deraf i provision for dennes ydelser til for-
sikingstageren. De pågældende selskaber gjorde gældende, at det var naturligt og logisk, at den forsikringstager, der ønsker 
at gøre brug af en forsikringsmægler betaler direkte til mægleren, og derfor nedsatte en del af dem kundens præmie med den 
provision, der hidtil var betalt til forsikringsmægleren. Kunden kunne altså herefter nøjes med at betale en nettopræmie, men 
måtte til gengæld så selv afholde mæglerens vederlag. 
Så langt så godt. Men af de selskaber, som skiftede system, var det desværre ikke alle, som nedsatte præmien med den fulde 
provision. Enten beholdt selskabet en del til sig selv eller lod helt være med at gøre forskel på brutto- og nettopræmie, således at 
kunden alt i alt fik en merudgift svarende til mæglerens vederlag. Det gav selvfølgelig anledning til megen diskussion og offentlig 
kritik af de pågældende selskaber, og i mange tilfælde lykkedes det da også at få selskabet på plads. Hvis ikke selskabet ville 
medvirke, havde mægleren kun den mulighed at aftale med kunden, at forsikringsforholdet skulle flyttes til et andet selskab.

Styrket tryghed for forbrugerne
EU vil harmonisere informationsreg-
lerne i forbindelse med forsikrings- 
aftaler.

EU-Kommissionen er i gang med en revi-
sion af forsikringsmæglerdirektivet, som 
vil indebære øget harmonisering på dette 
område. Kommissionen holdt derfor for 
nylig i Bruxelles en offentlig høring om 
det nye forsikringsmæglerdirektiv, og 
FMF var repræsenteret af foreningens 
direktør, Flemming Kosakewitsch.

Han fortæller, at det gældende direktiv er 
et såkaldt minimumsdirektiv, der ikke har 
skabt et reelt indre marked for forsikrings-
formidling. - Et af målene med revisionen 
er at forbedre forbrugerbeskyttelsen ved 
at harmonisere kravene til f.eks. informati-
on af forbrugerne. Et andet er ændringer 
i lyset af de kommende regler vedrørende 

sammensatte investeringsprodukter, der 
er kendt under forkortelsen PRIPs. 
- Det drejer sig om produkter, hvis afkast 
afhænger af en gruppe af underliggende 
værdipapirer. Reglerne skal sikre, at 
forbrugerne får den rette information og 

behandling i forhold til de forskellige pro-
duktoplysninger inden det egentlige salg. 
- Reglerne vil også være gældende for 
forsikringsmæglere, som i forbindelse 
med pensionsrådgivning ofte kommer ind 
på investeringer, forklarer FMFs direktør.
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