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Saco har tagit del av Europeiska Kommissionens förslag 
till direktiv om försäkringsförmedling, IMD2. 

 

Saco bejakar Europeiska Kommissionens ambition att stärka 

konsumentskyddet i samband med försäljning av försäkringar. Saco 

anser att förslaget som helhet stärker principen att förmedlare ska agera 

i kundens intressen. Förslaget innebär bland annat att 

försäkringsförmedlare, innan en försäljning av en 

livförsäkringsprodukt, ska redogöra för provisioner, andra ersättningar 

samt varifrån de erhålls. Saco menar att denna transparens är viktig för 

att synliggöra förmedlares eventuella beroendeförhållanden. Den 

ökande transparensen kommer att medföra långsiktigt sundare 

försäkringsmarknader, vilket på sikt kan bidra till ett ökat förtroende för 

försäkringsförmedling som sådant.  

 

Den försäkringsinformation som ges inom ramen för de 

kollektivavtalade livförsäkringarna idag ger en god 

konsumentinformation om villkor, avgifter mm. Saco bedömer att 

denna information inte påverkas av föreslagna förändringar. Detta 

eftersom det inte är frågan om försäljning, att ge råd om eller föreslå 

lämpliga val utan endast att tillhandahålla neutral information om olika 

valbara försäkringsprodukter som anställda har möjlighet att välja 

bland.  

 

Saco önskar att regeringen i det fortsatta har i åtanke att direktivet inte 

bör förändras i en riktning som försvårar eller fördyrar parternas arbete 

med att tillhandahålla neural och saklig information till stöd för 

anställdas val av exempelvis pensionsbolag. Parterna har gemensamma 

intressen i att kollektivavtalade premier tillvaratas så bra det bara går. 

Bra förutsättningar för parterna att stödja anställda i deras pensionsval 

är därför ett bra sätt att gynna det konsumentintresse som direktivet 

syftar till.  

 

Med anledning av detta anser Saco att det är önskvärt att regeringen 

bevakar direktivets fortsatta utveckling med detta svenska intresse i 

åtanke. I det fall regeringen finner det lämpligt ställer Saco gärna upp 

ett eventuellt partssamråd med syftet att verka för att direktivet får en 

utformning som så väl som möjligt passar svenska förhållanden.   
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Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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