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Alle har ret til uafhængig rådgivning
Folketingets Erhvervs-,Vækstog Eksportudvalg har i årevis
arbejdet for at øget transparens
og konkurrence på forsikringsområdet. Der er almen politisk
enighed om, at alle bør have ret
til uafhængig rådgivning.

”Det er tankevækkende, at prisstigningen på erhvervsforsikringer, hvor forsikringsmæglerne står stærkt, har været
ganske lav, mens den tilsvarende
prisudvikling på privatforsikringsområdet,
hvor forsikringsmæglerne står svagt, har
været særdeles voldsom,” udtalte Hans
Kristian Skibby efter mødet med FMF.

”Uafhængig rådgivning forudsætter, at
der værnes om forsikringsmæglernes
høje faglige niveau, troværdighed og
uafhængighed.
Hans Kristian Skibby er DF’s erhvervsordfører.

Det forudsætter også, at de finansielle
og juridiske rammebetingelser for vores
erhverv sikres gode arbejdsvilkår,” forklarer FMF’s formand Kent Risvad.
Derfor er FMF løbende i dialog med
Folketingets erhvervsordførere, europaparlamentetsmedlemmer og embedsmænd, som kan hjælpe os med at løse
den komplicerede opgave.
Forleden havde vi møde med Dansk
Folkepartis
erhvervsordfører
Hans
Kristian Skibby.

Vi ses i Svendborg
FMFs bestyrelsesformand glæder
sig over de mange tilmeldte til
medlemsmødet og generalforsamlingen i Svendborg den 28. og
29. april.
Medlemsmødet handler hovedsageligt
om FMF’s efteruddannelsesprogram.
”Vi har længe vidst, at der ville blive stillet
krav til mæglerne om højere kvalitet i
uddannelse og efteruddannelse, så vi kan
være tilfredse med, at vi bringer FMF’s
medlemmer på forkant med fremtidens
krav. Vi skal ikke til først at opbygge

et efteruddannelsesprogram, og vi har
lagt et program af høj kvalitet og til en
brugerbetaling, som ligger i et helt andet
niveau sammenlignet med det, vi tidligere
har måttet leve med. Derudover har vi
udvist ansvarlighed i forhold til politikere,
myndigheder og samarbejdspartnere,”
fortæller Kent Risvad.
Torsdagen afrundes med et indlæg om
fremtiden for den finansielle sektor.
”Vi har inviteret Jesper Bo Jensen fra
Center for fremtidsforskning til at give
os et kig ind i fremtiden, og fredag efter

FMF’s bestyrelsesformand Kent Risvad ser frem til at
møde medlemmerne i Svendborg.

generalforsamlingen kommer Ulla Brøns
Petersen fra Finanstilsynet for at gøre
os klogere på det nye EU-direktiv om
forsikringsdistribution,” slutter Kent Risvad.
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Dialog med forsikringsselskaberne
Tidligere mødtes FMF med
forsikrings- og pensionsselskaberne årligt. Den ordning forsøges nu genoptaget.

det mellem mæglerne og det pågældende
selskab, hvilket var særdeles nyttigt og ofte
førte til forbedrede muligheder for kunderne.

”FMF og de væsentligste aktører blandt
forsikrings- og pensionsselskaberne havde
før i tiden en ordning, hvor man i alt fald en
gang om året mødtes med de enkelte selskaber,” fortæller FMFs direktør Flemming
Kosakewitch.

Ordningen gled imidlertid ud i sandet, men
FMF har nu opfordret selskaberne til at
genoptage disse samtaler, og dette er blevet accepteret af alle de selskaber, som vi
har henvendt os til.
Foreløbig har vi holdt meget konstruktive
møder med Tryg og Zürich. På de to møder har vi drøftet markedsudvikling, selska-

”Formålet var at gøre status på samarbej-

bernes konkrete interesseområder eller det
modsatte samt ikke mindst det oplæg, som
FMF har udarbejdet til administrative retningslinjer for udbud mm. på skadeforsikringsområdet på samme måde, som vi har
det på liv- og pensionsområdet,” forklarer
Flemming Kosakewitch.
Der vil inden sommerferien blive holdt møder med Alm. Brand og Codan på skadeområdet og med AP Pension og Skandia
på liv- og pensionsområdet.

Salg af forsikringer bliver mere transparent
Insurance Distribution Directive
(IDD) er det nye direktiv, som
skal regulere forsikringsmæglernes arbejde.
Ligesom forgængeren er det direktivets
formål at beskytte forbrugerne, men til forskel fra tidligere stilles der nu krav til salgsindsatsen hos både forsikringsmæglere,

agenter og selskaber.
”Det er nyt, at nu også forsikringsselskaberme er kommet med og er blevet underlagt øgede oplysningskrav bl.a. for så vidt
angår aflønningsforholdene i forbindelse
med forsikringssalg,” fortæller Kent Risvad.
Derudover øges oplysningskravene ganske
meget, idet det fremadrettet er lovkrav at

udlevere oplysninger, som i højere grad beskriver dækning m.v. - et såkaldt produktinformationsdokument (PID).
Direktivet bliver, som nævnt, yderligere belyst af kontorchef Ulla Brøns Petersen fra
Finanstilsynet for de delegerede efter generalforsamlingen i Svendborg.

Møder med medlemmerne
Næste rundtur til medlemmerne finder sted i dagene 8. - 10. juni 2016, og møderne programlægges umiddelbart
efter generalforsamlingen.
”Det er meget nyttigt at have dialogen hos medlemmerne, sådan at det billede, vi præsenterer for beslutningstagere
og andre, altid bygger på den virkelighed, som vores medlemmer oplever,” forklarer FMF’s direktør,
Flemming Kosakewitsch.
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