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Remissvar (Ju2013/3706/L2) 

Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal Ds:2013:25 

 

Promemorian behandlar frågeställningen om skriftlig bekräftelse bör 

krävas, i syfte att stärka konsumentskyddet, när avtal sluts i telefon om 

förvaltnings- och rådgivningstjänster beträffande premiepensioner. I 

promemorian diskuteras även frågan om ett motsvarande formkrav också 

bör gälla vid andra telefonavtal än sådana som rör premiepensioner.  

 

Utredarens bedömning är att det finns ett behov av att stärka 

konsumentskyddet genom krav på skriftligt bekräftelse från konsumenten 

efter det att konsumenten har kunnat ta del av villkoren för avtalet 

elektroniskt eller tillsänt via brev, för att ett telefonavtal som avser 

förvaltningstjänster och återkommande rådgivningstjänster ska vara 

bindande för konsumenten. I promemorian lämnas två alternativa förslag. 

Alternativ 1 innebär att skriftlig bekräftelse krävs vid telefonavtal som rör 

premiepensioner, oavsett om det är konsumenten eller näringsidkaren som 

initierat telefonsamtalet. Alternativ 2 vidgar kravet till att även omfatta 

andra finansiella tjänster men då bara om telefonsamtalet tillkommit på 

näringsidkarens initiativ. Vidare görs i alt. 2 undantag för vissa finansiella 

tjänster som t ex försäkringar. Utredaren anser i båda alternativen att 

nuvarande regler avseende information och ångerrätt alltjämt ska gälla 

samt att, vad avser näringsidkarens ställning, denna ska bli bunden av det 

muntliga telefonavtalet, dock endast i 14 dagar efter det att avtalsvillkoren 

översänts enligt nu gällande regler.  

 

Sacos ställningstagande 

 

Saco delar utredarens bedömning att det finns ett behov att stärka 

konsumentskyddet vid telefonavtal som rör förvaltnings- och 

rådgivningstjänster om premiepensioner. Dessa avtal rör ofta komplexa 

frågor som i många fall kan vara svåra att bedöma och ta ställning till 

endast baserat på muntlig information per telefon. Det är också beslut som 

kan ha betydande och långsiktiga ekonomiska konsekvenser för individen. 

Den utveckling vi nu ser på marknaden visar tydligt på ett ökat behov av ett 

stärkt konsumentskydd. Som framkommer av promemorian bekräftas detta 

bl a av uppgifter från Pensionsmyndigheten, Konsumentverket och Post- 

och telestyrelsen. Ofta är det oklart för konsumenten om något avtal har 



 

 

  2/2 

 

kommit till stånd, och man har också påtalat andra missförhållanden, bl.a. 

oseriös och aggressiv telefonförsäljning. Den självsanering som pågår på 

området har inte varit tillräcklig för att motverka detta.  

 

Saco kan således tillstyrka utredarens förslag om att införa krav på skriftlig 

bekräftelse efter det att konsumenten har kunnat ta del av avtalsvillkoren 

elektroniskt eller via brev samt att detta bör gälla oavsett om det är 

konsumenten eller näringsidkaren som har initierat telefonsamtalet. Av 

kostnads- och effektivitetsskäl bör bekräftelsen kunna ske elektroniskt. 

 

Saco anser vidare att ett förstärkt konsumentskydd, i enlighet med 

utredarens förslag, även bör övervägas för tjänster som rör kollektivavtalade 

avgiftsbaserade pensionsförsäkringar samt privata pensionsförsäkringar. 

Saco tar dock inte ställning till om förslaget bör omfatta andra finansiella 

tjänster eller annan telefonförsäljning av varor och tjänster.  

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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