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Promemorian Avgifter vid Sterkop och flytt av fond- 
och depSfbrsakringar (Fi2020/01016/FPM)
Svensk Forsakring har beretts tillfalle att yttra sig over Finansdepartementets 
promemoria Avgifter vid aterkdp och flytt av fond- och depaforsakringar och vill 
framfdra foljande synpunkter.

Det som sags i det foljande om flytt (overforing av en forsakrings varde) galler 
ocksa aterkdp, om inte annat sarskilt anges.

Flandelsbanken Liv och Nordea Liv & Pension reserverar sig mot delar av 
remissvaret, se s. 6.

Avgiftsuttag for kvarstSende anskaffningskostnad
Svensk Forsakring bidrar pa manga olika satt till ett hdgt konsumentskydd pa 
fdrsakringsmarknaden. Vi vill i linje med detta inledningsvis framhalla att vi delar 
uppfattningen att avgifter vid flytt ska vara skaliga och transparenta. Ett syfte med 
den nuvarande avgiftsregleringen ar att fdrhindra fdrekomsten av skdnsmassiga 
avgiftsstrukturer (prop. 2018/19:124 s. 36). Vi stdder fullt ut lagstiftarens ambition 
i detta avseende och vill bidra till att den fdrverkligas. Samtidigt vill vi redan 
inledningsvis framhalla betydelsen av principen om att lagstiftning inte ska ges 
retroaktiv verkan.

For narvarande far fdrsakringsfdretag kompensera sig for kvarstaende anskaff- 
ningskostnader som ar direkt hanfdrliga till den forsakring som flyttas. Avgiften far 
dock, enligt den lagstiftning som tradde i kraft sa sent som vid arsskiftet, inte tas 
ut senare an 10 ar efter det att fdrsakringen tecknades. Den nuvarande regleringen 
innebar saledes att forsakringsfdretaget inom vissa ramar far kompensera sig for 
de anskaffningskostnader som foretaget har haft, men som annu inte har hunnit 
tas ut vid tidpunkten for flytten. Det kan noteras att lagstiftaren i samband darmed 
uttalade att en flytt varken ska missgynna den som flyttar eller det kvarvarande 
forsakringskollektivet (jfr prop. 2018/19:124 s. 31 och 32).

Ett av den remitterade promemorians forslag innebar att nagot avgiftsuttag inte 
ska fa ske for kvarstaende anskaffningskostnader vid flytt av fond- och depa- 
forsakring.
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Anskaffningskostnader ar ett naturligt inslag i ett forsakringsforetags verksamhet. 
Det handlar i grunden om kostnader som forsakringsforetagen har haft for att 
teckna forsakringsavtal, sasom t.ex. kostnaden for radgivning till forsakrings- 
tagaren. Vidare ar det grundlaggande for forsakringsverksamhet att alia forsak- 
ringar, aven fond- och depaforsakring, bygger pa riskdelning (aven ekonomisk 
sadan) aven om detta inslag kan variera. Om ett forsakringsforetag inte har 
mojlighet att kompensera sig genom att de som flyttar star for sin andel av 
kostnaderna kan det kvarvarande forsakringstagarkollektivet drabbas av kostnads- 
hojningar i andra avseenden. Detta galler oavsett foretagets verksamhetsform. Ett 
borttagande av nuvarande mojlighet till kostnadsfordelning innebar saledes en risk 
for att kvarvarande forsakringstagarkollektiv kommer att fa bara kostnader 
hanforliga till forsakringstagare som lamnat bolaget.

En sa langtgaende atgard som att, i enlighet med promemorians forslag, belt fdr- 
bjuda avgiftsuttaget for anskaffningskostnader behover overvagas och analyseras 
noga, inte minst som denna forandring foreslas fa retroaktiv tillampning. Svensk 
Forsakring ifragasatter darfor det lamnade forslaget och anser att den utredning 
som gjorts harvidlag inte ar tillracklig.

En fraga som inte belyses narmare i promemorian ar hur forslagen paverkar 
forsakringsforetagens finansiella stallning. Avgiftsbegransningar som foreslas i 
promemorian innebar att forsakringsforetagens solvens paverkas. Kapitalbasen 
minskar och kapitalkravet okar som ett resultat av de lagre avgifterna. Utover detta 
sa kan aven annullationsfrekvenserna paverkas, vilket innebar att det fria egna 
kapitalet minskar ytterligare.

Att forsakringsforetagen har mojlighet att kompensera sig for anskaffningskostna
der ger bl.a. mojlighet att fordela uttag av provisionskostnader for distribution via 
externa forsakringsformedlare och kostnader for egen saljkar over forsakringens 
loptid. I promemorian berors inte narmare vilka konsekvenser forslaget far for 
distributionen pa forsakringsmarknaden, t.ex. nar det galler distribution via egen 
saljkar eller forsakringsformedlare. Inte heller berors hur en kringskuren mojlighet 
att fordela anskaffningskostnader over tid kan komma att paverka kostnadsuttaget 
vid avtalets tecknande. Detta ar en allvarlig brist i utredningen. Att forslaget 
foreslas fa retroaktiv tillampning innebar ocksa att forutsattningarna for nuvarande 
ersattningsmodeller kan andras i efterhand och att kvarvarande forsakringstagare 
darmed kan fa bara kostnader som annars skulle ha burits av den som flyttar.

Provisionsfragor regleras i den nya lagen om forsakringsdistribution. Hur forslaget 
forhaller sig till detta komplexa regelverk berors inte i promemorian. En 
grundlaggande fraga ar t.ex. vad de nya distributionsreglerna innebar for behovet 
av att reglera avgiftsuttaget vid flytt. De nya distributionsreglerna, som galler for 
forsakringar tecknade efter den 1 oktober 2018, bor rimligen paverka anskaffnings- 
kostnadernas storlek och darmed ocksa ge lagre flyttavgifter framover (jfr prop. 
2018/19:124 s. 36).

Vidare kan forslaget i praktiken fa konsekvenser som liknar effekterna av ett 
provisionsforbud. En aspekt som har diskuterats ar bl.a. om ett provisionsforbud 
skulle kunna leda till s.k. radgivningsbrist, dvs. att radgivning inte langre skulle 
erbjudas till konsumenter med begransade tillgangar.
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Ett viktigt skal till att det maste stallas hoga krav pa analys och dvervaganden ar 
att lagstiftaren valde att inte infora nagot generellt provisionsforbud for forsakrings- 
baserade investeringsprodukter nar de nya fdrsakringsdistributionsreglerna togs 
fram. Som skal anfordes I det lagstiftningsarendet att det I ett slag skulle andra 
marknadsforutsattningarna pa ett mycket svarforutsebart satt samt att det skulle 
kunna bli svart att senare hantera eventuella negativa och oforutsedda marknads- 
konsekvenser av forbudet (prop. 2017/18:216 s. 330). Mot bakgrund av det 
anforda ar det ytterst anmarkningsvart att det I promemorian inte fdrs nagot 
resonemang overhuvudtaget om konsekvenserna av att infora ett indirekt 
provisionsforbud. Promemorians forslag far med andra ord inte riskera att i detta 
avseende innebara ett grundskott mot uppratthallandet av ett hogt 
konsumentskydd pa den svenska forsakringsmarknaden.

Om ytterligare lagstiftningsatgarder anda skulle bedomas vara pakallade anser vi 
ocksa att det ar naturligt att I fdrsta hand overvaga mindre ingripande alternativ an 
att belt forbjuda flyttavgifter for kvarstaende anskaffningskostnader. Vi vill 
poangtera att om det bedoms nodvandigt att pa sikt slopa avgiftsuttag for sadana 
kostnader vid flytt sa maste en sadan nyordning inforas med respekt for rimlig 
omstallningstid for foretagen och utan retroaktiv verkan.

VI vill darfor framhalla mojligheten att som ett alternativ till promemorians forslag 
t.ex. overvaga en losning som innebar att forsakringsforetagen ges mojlighet att 
stalla om avgiftsuttaget under en period om t.ex. fern ar. Det skulle saledes konkret 
innebara att for avtal tecknade fran den 1 januari 2021 far avgiften for kvarstaende 
anskaffningskostnader endast tas ut enligt en viss procentsats och med ett hogsta 
belopp i kronor per ar som "trappas av", dvs. minskas, under femarsperioden. 
Forslaget skulle darmed innebara att efter den 31 december 2025 far avgiften vid 
flytt inte innefatta kvarstaende anskaffningskostnader.

Avgiftsuttag for administrationskostnader
Forsakringsforetagen ser ett varde i att avgiftsregleringen ar sa enkel och tydlig 
som mojlig. Okad transparens ar en viktig fraga for var bransch. Svensk Forsakring 
hart.ex. antagit en rekommendation till medlemsforetagen om information vid 
flytt. Den syftar till att starka konsumentskyddet vid flytt genom enkel, tydlig och 
jamfbrbar information.

En sa ingripande atgard som ett pristak kan ifragasattas principiellt, men har 
praktiska fordelar for konsumenterna. Oavsett hur avgiftsregleringen rent faktiskt 
utformas bor det, enligt var mening, vara grundlaggande att forsakringsforetagen 
ges mojlighet att kompensera sig for de administrativa kostnader som de faktiskt 
har vid flytt. Forslaget om pristak har inte belt utformats pa det sattet.

Det kan vidare noteras att promemorians takniva klart understiger den niva som 
Konkurrensverket varit inne pa, namligen 0,017-0,051 prisbasbelopp, vilket f.n. 
motsvarar mellan 800 kr och 2 400 kr (se Konkurrensverkets rapport Flyttavgifter 
pa livforsakringsmarknaden, s. 76).

Syftet med ett pristak maste rimligen vara att motverka omotiverat hoga flytt
avgifter, inte att bestamma ett enhetligt pris pa marknaden. Nivan bor darfor 
justeras uppat i forhallande till promemorians forslag sa att forsakringsforetagen
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ges en reell mojlighet att kompensera sig for de administrativa hanteringskostnader 
de faktiskt har.

Vi ar ocksa kritiska till fdrslaget om fribelopp. Fdrslaget ar inte forenligt med 
utgangspunkten att forsakringsforetagen ska ges mojlighet att kompensera sig for 
de faktiska kostnaderna vid flytt. Det beror pa att kostnaderna for den administra
tiva hanteringen inte ar knutna till kapitalbeloppets storlek. De ar alltsa inte nod- 
vandigtvis lagre om flytten avser ett kapital som understiger ett prisbasbelopp.

Automatisk flytt av individuell tjanstepension
Svensk Forsakring instammer i promemorians bedomning.

Ikrafttradande- och dvergSngsbestammelser m.m.

Ikrafttradande

Lagandringarna foreslas trada i kraft den 1 januari 2021. Som framgatt kan inte 
minst de fdrandringar som foreslas vad galler mojligheterna for forsakringsforetag 
att kompensera sig for anskaffningskostnader fa betydande aterverkningar pa 
fdrsakringsmarknaden, bade ekonomiskt och organisatoriskt. Om forslagen i dessa 
delar skulle bli verklighet innebar det en stor paverkan pa distributions- och 
affarsmodeller i forsakringsbranschen. Allt detta ar stora och grundlaggande 
verksamhetsfragor dar tillracklig tid for intern analys hos foretagen maste ges. 
Anpassningstiden ar darfor alitfdr kort.

Rimliga anpassningstider ar en viktig fraga for forsakringsforetagen, som under se- 
nare ar har gjort mycket stora anstrangningar for att anpassa verksamheten till 
aterkommande regelandringar. Det har da inte sallan handlat om regiering med en i 
EU-ratten fastlagd genomfdrandetid. I detta fall finns inte nagra sadana begrans- 
ningar. Motiveringen till den korta anpassningstiden - att forslagens huvuddrag 
varit kanda sedan riksdagen antagit ett tillkannagivande om flyttavgifterna - ar 
oegentlig. Ett tillkannagivande ar inte rattsligt bindande. Dessutom utgor det riks- 
dagens korthuggna mening i en fraga snarare an ett konkret forslag. Ett tillkanna
givande kan darfor sjalvfallet inte ligga till grund for den anpassning av forsakrings- 
fdretagens verksamhet som kan komma att kravas vid en framtida, okand tidpunkt.

For ett senare ikrafttradande talar ocksa det behov av ytterligare analys och over- 
vaganden som finns i lagstiftningsarendet och som vi har patalat i det foregaende.

dvergSngsbestammelser

Nar det sedan galler dvergangsbestammelser innebar promemorians forslag att 
lagandringarna om avgiftsuttag for administrationskostnader och anskaffnings
kostnader ska tillampas retroaktivt. Svensk Forsakring motsatter sig starkt en 
retroaktiv tillampning.

Ett forsakringsforetag maste gora en rad antaganden om hur verksamheten kom- 
mer att utvecklas over tid. Olika regelverk har givetvis mycket stor betydelse for 
dessa antaganden. Det finns darfor ett grundlaggande intresse av att regelverket ar 
robust. Sarskilt betydelsefullt ar att forsakringsforetagen i stor utstrackning kan
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utga fran att de rattsliga fomtsattningar som galler nar en forsakring tecknas ocksa 
galler fortsattningsvis. Ur vart perspektiv ar det darfdr centralt att varna den 
grundlaggande principen att lagandringar inte ska ges retroaktiv verkan.

Som konstateras i promemorian ar den overskuggande principen att retroaktiv lag- 
stiftning bor undvikas inom det formogenhetsrattsliga omradet, men att tungt 
vagande skal kan motivera avsteg fran den grundsatsen. Lagstiftaren bar i flera 
sammanhang aterkommit till denna grundlaggande utgangspunkt och uttalat att 
forsiktighet ar pakallad nar det galler att infora regler med retroaktiv verkan (jfr 
t.ex. SOU 1975:75 s. 158 f., KU 1974:60 och prop. 2003/04:5 s. 31 ff.) For Svensk 
Forsakring ar det uppenbart att det i promemorian inte redovisas tillrackliga skal for 
avsteg.

Nar det galler skalen for en retroaktiv tillampning upprepas i promemorian i stort 
sett samma formuleringar som anvandes for att motivera en retroaktiv tillampning 
av nuvarande bestammelser om avgiftsuttag for anskaffningskostnader (se prop. 
2018/19:124 s. 52 och 53). De innehaller bl.a. en tioarig begransningsregel for 
avgiftsuttaget. Promemorians forslag gar emellertid betydligt langre och innebar 
bl.a. att forsakringsforetagen inte alls far kompensera sig for kvarstaende anskaff
ningskostnader. Detta bor sjalvfallet avspegla sig i motiveringen. Om inte en nog- 
grann avvagning gors i varje enskilt lagstiftningsarende riskerar den overgripande 
principen som galler ifraga om retroaktiv lagstiftning att urvattnas. I promemorian 
motiveras inte heller narmare varfor de foreslagna begransningarna av avgiftsut
taget for administrativa hanteringskostnader - till skillnad fran de lagandringar i 
denna del som tradde i kraft vid arsskiftet - ska tillampas retroaktivt.

For forsakringsforetagen ar det centralt att regelverken ar robusta och i synnerhet 
att det ar mojligt att i stor utstrackning utga fran att de rattsliga forutsattningar 
som galler nar en forsakring tecknas ocksa kommer att fortsatta galla. 
Promemorians resonemang om att det inte ar onskvart att ha olika regler gallande 
vid sidan av varandra under langre tid ar enligt var mening ett argument som 
maste anvandas med stor forsiktighet pa forsakringsomradet. Med tanke pa att 
forsakringsavtal ofta ar langvariga skulle det annars regelmassigt kunna anvandas 
som skal for retroaktiv lagstiftning. Vid bedomningen av det konsumentintresse 
som finns av att de nya regler som nu foreslas far omedelbart genomslag bor vagas 
in att kvarvarande forsakringstagare kan komma att drabbas t.ex. av hojda 
forsakringsavgifter. Det ar bara i fraga om framtida avtal som forsakringsforetag 
har mojlighet att fullt ut ta hansyn till att de rattsliga forutsattningarna andras, 
t.ex. nar det galler provision och radgivning. Sammantaget har det inte forts fram 
sadana tungt vagande skal som motiverar ett avsteg fran principen om att 
lagstiftning inte ska ges retroaktiv verkan.

Overgangsbestammelserna galler inte aldre avtal som har fornyats efter ikrafttra- 
dandet. I praktiken forekommer inte fornyelse av de aktuella forsakringarna efter- 
som de avtalas pa livstid. Utformningen av bestammelserna i denna del bor darfor 
overvagas narmare.

I sammanhanget vill Svensk Forsakring ocksa uppmarksamma tva fragor om 
tillampningsomradet. De remitterade lagforslagen avser fond- och depaforsakring 
och inte traditionell forsakring. For att sakerstalla att det inte i framtiden kan
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uppkomma diskussioner om denna avgransning foreslas att det i lagtexten eller pa 
annat satt fortydligas att de fdrsakringar som avses ar fond- och depaforvaltade 
forsakringar dar forsakringstagarna eller andra ersattningsberattigade bar 
placeringsrisken, I promemorian foreslas vidare inte nagra andringar i lagen om 
utlandska forsakringsgivares och tjanstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Vi 
vill darfor vacka fragan om utlandska forsakringsgivare ska omfattas av den 
foreslagna regleringen.

Svensk Forsakring Svensk Forsakring

Anmarkning: Flandelsbanken Liv och Nordea Liv & Pension ar positive till 
promemorians forslag angaende kvarvarande anskaffningskostnader och retroaktiv 
tillampning och reserverar sig mot remissvaret i dessa delar mot bakgrund av 
konsumentskyddsperspektiv samt att forslaget kompletterar den retroaktiva 
regiering som redan ar ikraft. En annan ordning skulle innebara olikbehandling av 
kunder med fond- och depaforsakring i forhallande till ovrig livforsakring med 
flyttratt.
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