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Tjänstepensionsförbundet
Member

Remissvar

of I-'ensionsEuiope

FI Dnr 18-1154

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
finansinspektionen@fi.se

Yttrande

över

allmänna

Finansinspektionens

föreskriftsförslag.

(förbundet)

Förbundet

bestämmelserna

tyvärr

medlemmar

kommer

har beretts

efter

Förbundets

tillfälle

att yttra

yttrandet

omvandling

uppfattning

till den del av förslaget

Den föreslagna

anpassningar

också behöva

föreskriftstexten

av vissa bestämmelser

förtydligas.

till regler som är

för en

för tjänstepensionsföretagen

Det kan exempelvis

tydliggöras

vad som

avses med försäkringsdistribution.

Angående

tillämpningsområdet

för lagen om försäkringsdistribution

punkterna

2 och 3 LFD att med försäkringsdistribution

försäkringsavtal"
med det senare

eller "bistå
är oklart

efterfrågar
eftersom

vid förvaltning

- speciellt

avses inte heller

Finansinspektionens

att yrkesmässigt

det annars
föreskrifter

tolkningsproblem

direkt deItaridistributionen

handlägga,

värdera

innebörden

Givet otydligheten

av försäkringal'

Vad som avses
försäkrings-

ska tolkas för förbundets

av vissa bestämmelser

(FFFS 2018:10),

i

hädanefter

avses med distribution

vad som avses med uttrycket"sådana

i4 kap 2

ett

eller reglera försäkringsfall".

kring vad som egentligen

rörande

i att "ingå

i2 EIsom anger "Med

kring hur dessa bestämmelser

blir svårt att tolka

av 1 kap 1 E3

som består

av ett försäkringsavtal".

till förtydligandet

om försäkringsdistribution

exempelvis

(LFD) framgår

avses verksamhet

eller fullgörande

iförhållande

ett förtydligande

distributionsföreskrifterna.
det uppstå

att omfattas

hänvisar

passar in på förutsättningarna

distribution

medlemmar

som rör

till tjänstepensionsföreningar

Vad som avses med begreppet

Förbundet

sig över rubricerat

är att det ska vara lätt att göra rätt och det är det

och som inte alltid

Utöver

skulle vissa bestämmelser

slutförd

regleringen.

för försäkringsföretag

tjänstepensionsförening.

distribution

och

FI Dnr 18-1154

har valt att begränsa

inte med den föreslagna

egentligen

föreskrifter

om distribution.

av distributionsregIerna.

framtagna

till ändrade

råd om tjänstepensionsföretag,

Tjänstepensionsförbundet

Förbundets

förslag

kan

anstäHda

som

E)i distributionsföreskrifterna.

I

Tjänstepensionsförbuntjet
Ivlembet

Något som försvårar
försäJning,

tolkningen

rådgivning

på tolkningsproblem

medlemmar

sig lite åt, men som exempel
medlem

i föreningen

vare sig har

saknar någon eller några av dessa delar.

som kan uppstå

till följd av detta:

medlemskap
åtgärder
kraven

har inte någon försäljning.

kan arbetsgivaren

för att trygga

med medlemskapet

av samma

i föreningen

villkor

ha möjighet

ska tolkas.

tillfället

som en enskild

anställd

att efter ansökan

är oklart,

att bli

och det är även oklart

Vilka
hur t ex

dokumentation

av vad

av denna dokumentation

anställd

till kunden

till arbetsgivaren

både vad som ska anses ha förekommit

fall som anges ovan och vilken

i och

Det är också genom

ska kravet gälla både vid distribution

men det är oklart

skiljer

och omfattas

får del av tjänstepensionsförmånerna.

och överlämnande

Enligt remisspromemorian

beviljas

åt sina anställda

och i5 kap 21 Et LFD rörande

vid distributionstiIIfäIIet

i ett sådant

av verksamheten

som gäller för alla andra arbetsgivare.

i 12 kap i distributionsföreskrifterna

till arbetstagaren,

Uppsättningen

tjänstepensionsförmåner

som i dessa fall ska anses som distribution

som förekommit

och

vid distributions-

som ska anses distribuera

försäkringen.

Om föreningen inte har någon rådgivning
Flera av förbundets
exempelvis
påverkar

*

alternativt

medlemmar

Om föreningen inte har någon försäljning
Flera av förbundets

*

är att flera av förbundets

eller produktutveckling,

Nedan ges några exempel

@

av regelverket

of PerisionsEai

medlemmar

kraven

har inte någon rådgivning

på kunskap

vilka anställda

om, och bedömning

och det är oklart

av, kundernas

behov

hur det ska påverka

respektive

hur det

som ska anses delta i distributionen.

Om föreningen inte har någon produktutveckling
Flera av förbundets
meddelar

kollektivavtalad

eventuella
tillämpa

medlemmar

ändringar

tjänstepension

i regler

och löpande

har inte någon

och villkor

när de beslutar

produktutveckling

rimligen

kostnader

ska tillämpas

avseende

Angående
relevant

som ska tillämpas

kollektivavtalade

tillämpningen
och lämpligt

dock få uppfattningen
kommer

förbundets

distributionsreglerna
produktutveckling

är det oklart

bara

som beslutar

i kollektivavta!et.
ett sådant

om
Kravet att

läge inte relevant.

och ändamålsenlig

i

hur en tjänstepensionsförening

helt utan att kundskyddet
vore det tydligare

och det bör där tydligt

stärks.

överhuvudtaget

Istället

att iföreskriften

framgå

utan

för att ange att

ta in de relevanta

hur bestämmelserna

ska tillämpas

tjänstepensioner.

av bestämmelserna
för verksamheten.

framgår

Baserat

att alla krav måste
medlemmar
vilket

föreningen

ska kunna sätta upp en produktgodkännandeprocess

utan att det leder till onödiga
förordningen

bliri

ska vara proportionerlig

som distribueras

den delegerade
bestämmelser

om ändringar

se över en produktgodkännandeprocess

till de produkter

eftersom

där det är koIIektivavtaIsparterna

Även om 4 kap 10 EI LFD anger att processen
förhållande

produktutveckling

uppfyllas

att få en kostnad

blir väldigt

mycket

på några ställen

i föreskrifterna

på beslutspromemorians
fullt

konsekvensanalys

ut. Enligt skattningar

om i snitt 1,5-2,3

när föreningen

och då utan att bidra till ökat kundskydd.

varken

att den ska vara
kan man

i konsekvensanalysen

mkr för att implementera
har försäljning,

Det måste rimligen

rådgivning

vara skillnad

eller

i kraven
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mellan tjänstepensionsföretag
som

som har försäljning,

rådgivning,

egen produktutveckling

etc. och de

inte har det.

Krav på kunskap

och kompetens

Som nämnts ovan är det i och med otydligheten
för tjänstepensionsföreningar
kompetens

rörande

försäljning,

rådgivning

oklart vilka anställda

försäkringsdistribution,

föreskrifter

förutsättningar

trots att tjänstepensionsföretagen

vore tydligare

med egna kunskapskrav

verksamheter

som inte omfattar

försäljning,

utifrån

inte omfattas

rådgivning

kunskapstest,

om dessa utan väsentliga

anpassningskostnader

den enskilda tjänstepensionsföreningen.
genomgånget
onödigt

fullskaligt

utbildningspaket

resurskrävande

rådgivning

Krav på insikt och erfarenhet

sunt och ansvarsfullt
regleringen

och erfarenhet

är

frågan

per år är relevant

för

krävs ett
blir detta

om kravet i

för en verksamhet

finns en inkonsekvens

som

försäkringsmarknaden

innebär att samtliga

på ett

om kraven i tjänstepensions-

och erfarenheten

som distributionen

att den

för att kunna leda företaget

anser borde vara uppfyllt

ska vara lämplig och tillräcklig

består i. Det finns i4 - 6 fiå dessutom

och försäkringar

kunskap om. I remisspromemorian

i föreskriften

mellan remiss-

Det anges i 5 kap 3 E)distributionsföreskrifterna

och att detta gäller även behovet

från att det är texten
ska omfatta

föreslår

verksamhet

Det kan även diskuteras

fortbildning

I I EIanges vidare att insikten

krav på kunskap om regelverk,

Finansinspektionen

av fristående

för att klara kunskapstestet

ska ha kunskap och praktisk erfarenhet

som har relevant

eller godkänts

Enligt 8 E)

kan anpassas till vad som är relevant och lämpligt

hos ledningen

bestämmelser.

utifrån den verksamhet och de produkter
"någon"

inte är relevanta.

eller produktutveckiing.

sätt, vilket förbundet

är uppfyllda.

ska ligga på en nivå

hos ledningen

och föreslagna

som ska ingå iledningen

tar höjd för

som är anpassade för just tjänstepension

för försäkringsföretag

Vad gäller kraven på insikt och erfarenhet
promemorian

Det

som försäkringsdistributionen

som uppenbart

Om det oavsett föreningens

på minst 15 timmars

varken har försäljning,

som dessutom

och de produkter

utan bidra till ökat kundskydd.

distributionsföreskriften

inte har fått egna

av penningtvättsregIerna.

som ska ha tillhandahållits

I den mån det alls finns test på marknaden

exempelvis

eller produktutveckling.

består i. Det torde därför gå att bortse från kunskapskrav
finns dock krav på obligatoriska

utan innehåller

att kunskap och kompetens

den verksamhet

inte har

i4 kap

ingår också t ex krav på kunskap om

för tjänstepensionsföretagen

av 4 kap 2 E3distributionsföreskrifterna

som är lämplig och tillräcklig

testare.

än högre grad när föreningen

Kraven på kunskap och kompetens

behov. I och med att tjänstepensionsföretagen

anpassade efter verksamhetens

Det framgår

ska avses med distribution

av kraven på kunskap och

är inte anpassade efter en sådan verksamhet,

av kundernas

penningtvättsregler

som omfattas

och detta gälleri

eller produktutveckling.

distributionsföreskrifterna
krav på bedömning

kring vad som egentligen

som det iledningen

ska finnas

anges dock att de bestämmelser

personeriledningen

måste uppfylla

av kunskap om relevanta

är den som föreslås och att skrivningen

regelverk.

kraven på insikt
Förbundet

i konsekvensanalysen

utgår
inte

alla oavsett verksamhet.
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Krav på interna

regler

Av distributionsföreskrifterna
ersättningssystem.
styrdokument
personer

framgår

för ersättningar

konsekvensanalys

bedöms

utgår från att detta
hur de interna

att det ska finnas

I tjänstepensionsregleringen

inte innebär

reglerna

Detta förutsätts

konsekvensanalys

vilka de reglerna

varje dokument
förening

detta

dokument,

med de

men förbundet

utan att varje förening

framgår
kunskap

samt ersättningssystem

ta 80 timmar

att upprätta.

som inte har försäljning,

regler som ska finnas.

är och vad de ska innehålla.

Av dessa anges i föreskriften

och kompetens

kompletteras

I remisspromemorians

per kassa att upprätta

interna

regler om god försäkringsdistributionssed,

kunskap

måste kunna

och

själva kan välja

struktureras.

för tjänstepensionskassor

ersättningssystem.

krav på ersättningssystem

av distributionsregIerna.

krav på ett helt nytt dokument

gälla även för de övriga

i föreskriften

regler för föreningens

utgår från att detta

till följd

det ta 40 timmar

interna

finns det redan

och förbundet

och regler som tillkommer

förtydligas

of PezsioiqsEtnupe

att de interna

ska ha. Förutom

Förbundet

rådgivning

Av remisspromemorians
regler som ska upprättas

och kompetens,

dock bara vilket

Det skulle dock kunna

insikt och erfarenhet

innehåll

de interna

utgår från att de interna

samt

reglerna

för ersättningssystemet

eller produktutgivning

gäller

om

bedöms

reglerna

kan vara väsentligt

för en
mindre

omfattande.

Informationens

form

Det villkor angående att lämna information

på annat

distributionsföreskrifterna

är onödigt

finns

att välja att få information

möjlighet

medium,

och inte vara krav på att kunden

informationens
övrigt.

för kunden

detaljerat.

form

rimmar

I och med att reglerna

de regler

den 1l

som finns i 1l

I dessa digitaIiseringstider
på papper

istället

borde

inte med det som gäller
i LFD har hämtats

kring information

från IDD - ett direktiv
angående

kap 14 E3punkt

varaktigt

sätt. Begränsningen

i tjänstepensionsregleringen
som inte omfattar

informationens

form

2

det räcka att det

för på annat

själv ska välja att få den på annat

som ska gälla för tjänstepensionsföretag

Stockholm

sätt än på papper

i
i

lORPs - borde

kunna justeras.
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