
Danske forsikringsselskaber har 
inden for det sidste årti gjort en 
betydelig indsats for at få aflivet den 
provisionsordning, som i over 100 år 
har været anvendt overalt i verden 
til honorering af forsikringsmæglere. 

Det arbejde er i høj grad lykkedes, og 
fra 1. juli 2011 må kunder og mæglere i 
Danmark derfor selv ordne deres mellem-
værende for mæglernes arbejde. 
Som modydelse for den sparede pro-
vision burde forsikringsselskaberne 
naturligvis yde kunderne en tilsvarende 
nedsættelse af præmien. Men dette er 
langtfra sket. På forbrugerområdet anslås 
det, at skadesforsikringsselskabernes 
præmieindtægt overstiger 25 milliarder 
kr. årligt, hvoraf vel omkring 10 %, eller 
2,5 milliarder kr. går til rådgivning og 
service. 
De fleste selskaber på dette område 
- herunder de tre største med en samlet 
markedsandel på over 60 % - har imidler-
tid valgt at holde præmien uændret, 
således at kunderne skal betale to gange 
for rådgivning og service, hvis de ønsker 
betjening af en uafhængig rådgiver. 

Også på erhvervsområdet og i liv- og 
pension har det vist sig, at kunderne 

bliver tabere, fordi en del af selskaberne 
ikke har foretaget reduktioner i forhold til 
deres besparelser.
De danske forsikringsselskaber har 
som baggrund for kampen mod provi-
sion fremhævet, at det sker i kundernes 
interesse, idet man med et provisionsfor-
bud opnår gennemsigtighed og undgår 
interessekonflikter. Men det klinger 
hult, når en række forsikringsselskaber 
benytter provisionsforbuddet til at tjene 

egne interesser uden hensyn til netop 
kunderne. FMF opfordrer derfor politik-
erne til at sikre, at kunderne får glæde af 
forsikringsselskabernes besparelser, så 
de ikke på ny bliver sorteper, når loven 
skal ændres som følge af nye regler fra 
EU. Man kan sagtens forebygge inter-
essekonflikter og sikre transparens, hvis 
markedets parter har vilje dertil. Og ingen 
ønsker mere end forsikringsmæglerne at 
vise denne vilje.

Søren Lindbo blev på generalforsamlin-
gen valgt som formand for en ny 3-årig 
periode. 
De fremmødte genvalgte også besty-
relsesmedlemmerne Knud A. Jensen, 
Kent Risvad og Søren Stæhr for en 1-
årig periode. Ligeledes var der genvalg 
af Bent Anker Christiansen og Michael 
Kofoed som suppleanter. 
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Kunderne skal ikke betale to 
gange for rådgivning og service

En politisk opgave:

Politikerne skal sikre, at provisionen kommer tilbage til kunderne, når loven skal ændres som følge af nye regler 
fra EU. Man kan sagtens forebygge interessekonflikter, hvis markedets parter har viljen. 
- Og ingen ønsker mere end forsikringsmæglerne at vise denne vilje, fastslår Flemming Kosakewitsch, direktør 
i FMF. Her har Folketingets erhvervsudvalg besøg af repræsentanter fra FMF. De gode kontakter på Christians-
borg vil der igen blive brug for efter valget, når Folketinget skal drøfte den ny lov.

Valg til etisk udvalg
Etisk udvalg består af tre medlemmer, 
hvoraf et medlem vælges af besty-
relsen, mens de to øvrige medlemmer 
vælges af generalforsamlingen efter 
indstilling af bestyrelsen. Bestyrelsen 
genvalgte Lone Hertz til etisk udvalg, 
og indstillede til genvalg af Kent Risvad 
og nyvalg af Knud A. Jensen. General-
forsamlingen fulgte indstillingen.

  
      

    

Søren Lindbo blev 
genvalgt for tre år

Lone Hertz er for-
mand for etisk udvalg
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Kritik af Forsikring & Pension
- Løb fra aftale, sagde formand 
Søren Lindbo på generalforsamlin-
gen på Vissenbjerg Storkro.

Søren Lindbo pegede på, at der allerede 
på generalforsamlingen sidste år var 
rygter - og også en vis omtale i pressen 
- om, at provisionsforbuddet var i strid 
med EU-reglerne. 

- Denne sag har bestyrelsen naturligvis 
fulgt løbende, fordi den er vigtig for 
erhvervet, og fordi en række medlemmer 
vil få det svært – især, hvis de selskaber, 
der har udbetalt provision i overgangs-
perioden ikke sørger for, at den sparede 
provision kommer kunderne til gode 
gennem ”ægte” nettopriser, sagde han 

til de fremmødte medlemmer.

Søren Lindbo oplyste, at FMF på et 
møde med F&P diskuterede problemstil-
lingen om ægte nettopriser og fik tilsagn 
om, at kunderne skulle varsles, såfremt 
kunden som følge af systemændringen 
fik en merudgift.
 
- Efterfølgende løb F&P beklageligvis fra 
sit tilsagn, og denne situation må man 
naturligvis have i baghovedet, når der 
i fremtiden skal forhandles andre sager 
med forsikringsselskabernes interesseor-
ganisation, fastslog han.

Omstilling til fremtiden
For at være på forkant med den ændrede kontingentstruktur, der vil give færre indtægter til FMF, har foreningen allerede i 2010 
omstillet sig til fremtiden. Med flytningen af sekretariatet valgte FMF at ændre organisationsstrukturen og bemandingen, hvilket vil 
resultere i færre omkostninger fremover. I forbindelse med organisationsændringen gennemførtes en personalereduktion, hvilket 
sammen med foreningens flytning til Hellerup gav ekstraordinære udgifter i en periode. Regnskabet for 2010 viser derfor et mindre 
underskud. 

FMF’s politiske pres lykkedes
En undersøgelse fremtvunget af 
bla. PFA om praksis hos mæglerne 
resulterede i en ren frifindelse 
af mæglerne, men pga. pres fra 
politikere, fagforeninger og medier 
besluttede Finanstilsynet alligevel 
at foretage en yderligere under-
søgelse af sagen.

Det fortalte Søren Lindbo i sin formands- 
beretning på generalforsamlingen.

Formanden oplyste, at kun de tre største 
pensionsmæglere var omfattet af den 
supplerende undersøgelse, som indebar, 
at virksomhederne skulle gennemgå alle 
pensionsaftaler og indberette, i hvilket 

omfang og på hvilke enkeltordninger, 
udbetaling havde fundet sted.

- Dette kæmpearbejde blev ensidigt 
pålagt forsikringsmæglerne, men ikke 
nogen pensionsselskaber til trods for, 
at det i medierne var kommet frem, 
at et pensionsselskab havde tilbudt at 
”forbedre” nogle virksomheders eget 
overskud ved tilbagebetaling direkte 
til virksomhederne, lød det fra Søren 
Lindbo

Formanden fortalte, at FMF klagede til 
Finanstilsynet over, at det kun var mæg-
lerne, der skulle udsættes for en så stor 
undersøgelse. 

- Vi rettede samtidig henvendelse til 
ministeren og til Folketingets erhvervs-
udvalg for derved at presse Finanstilsy-
net til at udvide undersøgelsen til også 
at omfatte pensionsselskaberne. Det 
lykkedes. I januar i år besluttede Finans-
tilsynet at involvere pensionsselskaberne 
i den anden undersøgelse. 

Søren Lindbo slog fast at på baggrund af 
undersøgelserne af pensionsselskaberne 
og forsikringsmæglerne, vil Finanstilsynet 
udarbejde en samlet rapport, der kort-
lægger et evt. misbrug af pensions-
opsparernes penge i strid med lovgiv-
ningen. Det vides ikke, hvornår arbejdet 
med rapporten er færdiggjort. 

Søren Lindbo: F&P løb fra aftalen


