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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2359 

av 21. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav og regler for god 

forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon(1), særlig 

artikkel 28 nr. 4, artikkel 29 nr. 4 og artikkel 30 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv (EU) 2016/97 fastsetter et sett av spesifikke standarder for å håndtere forsikringsbaserte investeringsprodukter, 

som et tillegg til standardene for god forretningsskikk som er fastsatt for alle forsikringsprodukter. 

2) Direktiv (EU) 2016/97 gir Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som nærmere angir kriterier og 

praktiske detaljer for anvendelsen av nevnte sett med regler. Den myndigheten som gis Kommisjonen, gjelder reglene 

om interessekonflikter, om tilskyndelser og om vurderingen av egnethet og hensiktsmessighet. For å sikre en ensartet 

anvendelse av bestemmelsene som vedtas på grunnlag av nevnte myndighet, og for å sikre at markedsdeltakere og 

vedkommende myndigheter samt investorer får en helhetlig forståelse av og enkel tilgang til disse bestemmelsene, er det 

ønskelig at de samles i én enkelt rettsakt. En rettsakt i form av en forordning sikrer en enhetlig ramme for alle 

markedsoperatører og er den best mulige garantien for like konkurransevilkår og en passende standard for 

forbrukervern. 

3) Omstendighetene og situasjonene som skal tas i betraktning ved fastsettelsen av hvilke typer interessekonflikter som kan 

skade kunders eller potensielle kunders interesser, bør omfatte tilfeller der forsikringsformidleren eller forsikrings-

foretaket sannsynligvis oppnår en økonomisk gevinst eller unngår et økonomisk tap på bekostning av kunden. I slike 

tilfeller bør det imidlertid ikke være tilstrekkelig at forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket kan realisere en 

gevinst, dersom dette ikke spesifikt får negative virkninger for kunden, eller at én kunde som forsikringsformidleren 

eller forsikringsforetaket har en forpliktelse overfor, kan oppnå en gevinst eller unngå et tap, uten at det samtidig får en 

negativ virkning for en annen kunde. 

4) For å unngå unødvendige administrative byrder og samtidig sikre et passende forbrukervernnivå bør de organisatoriske 

tiltakene og framgangsmåtene for å håndtere interessekonflikter være nøye tilpasset størrelsen på og virksomheten til 

forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket og det konsernet de eventuelt tilhører, og tilpasset risikoen for å skade 

kundens interesser. En ikke-uttømmende liste over mulige tiltak og framgangsmåter bør fastsettes for å gi 

forsikringsformidlere og forsikringsforetak veiledning om hvilke tiltak og framgangsmåter som vanligvis bør tas i 

betraktning for å håndtere interessekonflikter. På grunn av de mange forskjellige forretningsmodellene vil de foreslåtte 

tiltakene og framgangsmåtene ikke nødvendigvis være relevante for alle forsikringsformidlere og forsikringsforetak. 

Særlig for små forsikringsformidlere med en begrenset forretningsvirksomhet vil de kanskje ikke være hensiktsmessige. 

I slike tilfeller bør forsikringsformidlere eller forsikringsforetak kunne treffe alternative tiltak og framgangsmåter som er 

bedre egnet til å sikre, i deres særlige situasjon, at distribusjonsvirksomheten utføres i samsvar med kundens beste 

interesse. 

5) Selv om direktiv (EU) 2016/97 krever at det opplyses om særlige interessekonflikter, bør dette være en siste utvei som 

bare brukes dersom de organisatoriske og administrative ordningene ikke er tilstrekkelige til at de med rimelig sikkerhet 

kan forhindre risikoen for å skade kundens interesser, ettersom overdreven tillit til slik opplysning om 

interessekonflikter kan føre til mangel på effektivt vern av kundens interesser. Det at forsikringsformidlere eller 

forsikringsforetak opplyser om interessekonflikter, fritar dem ikke fra plikten til å opprettholde og anvende de 

organisatoriske og administrative ordningene, som er den mest effektive metoden for å forhindre at kundenes interesser 

skades.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 20.12.2017, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 304/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 58. 

(1) EUT L 26 av 2.2.2016, s. 19. 
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6) For å lette den praktiske gjennomføringen av standardene fastsatt i direktivet bør kriteriene for vurdering av 

tilskyndelser som betales eller mottas av forsikringsformidlere og forsikringsforetak, fastsettes nærmere. For dette 

formål bør det fastsettes en ikke-uttømmende liste over kriterier som anses som relevante for vurderingen av en mulig 

negativ innvirkning på kvaliteten på tjenesten til kunden, som fungerer som en veiledning for å sikre en passende 

standard for forbrukervern. 

7) Egnethetsvurderingen fastsatt i artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97 og hensiktsmessighetsvurderingen fastsatt i 

artikkel 30 nr. 2 i nevnte direktiv har forskjellige virkeområder med hensyn til distribusjonsvirksomheten de omfatter, 

og de har ulike funksjoner og egenskaper. Det er derfor nødvendig å avklare standardene og kravene som må oppfylles 

ved innhentingen av de nødvendige opplysningene for hver av disse vurderingene og ved gjennomføringen av 

vurderingene. Det bør også presiseres at egnethets- og hensiktsmessighetsvurderingene ikke berører forsikrings-

formidleres og forsikringsforetaks plikt til, før inngåelsen av en forsikringskontrakt, og på grunnlag av opplysninger fra 

kunden, å angi denne kundens krav og behov. 

8) Egnethetsvurderingen bør utføres ikke bare i forbindelse med anbefalinger om å kjøpe et forsikringsbasert investerings-

produkt, men for alle personlige anbefalinger som gis i produktets levetid, ettersom slike situasjoner kan innebære råd 

om finanstransaksjoner som bør bygge på en grundig analyse av den enkelte kundens kunnskap, erfaring og finansielle 

stilling. Behovet for en egnethetsvurdering er særlig sterkt når det gjelder beslutninger om å bytte underliggende 

investeringseiendeler eller å beholde eller selge et forsikringsbasert investeringsprodukt. 

9) Ettersom markedseksponeringen for forsikringsbaserte investeringsprodukter i stor grad avhenger av valget av 

underliggende investeringseiendeler, kan et slikt produkt være uegnet for kunden eller den potensielle kunden på grunn 

av risikoene ved slike eiendeler, på grunn av produkttypen eller produktets egenskaper, eller på grunn av hyppigheten av 

bytte av underliggende investeringseiendeler. Det kan også være uegnet dersom det resulterer i en uhensiktsmessige 

portefølje av underliggende investeringer. 

10) Forsikringsformidlere og forsikringsforetak bør fortsatt ha ansvar for å utføre egnethetsvurderinger når det gis råd om 

forsikringsbaserte investeringsprodukter helt eller delvis gjennom et automatisert eller halvautomatisert system, 

ettersom slike systemer gir personlige investeringsanbefalinger som bør være basert på en egnethetsvurdering. 

11) For å sikre en hensiktsmessig standard for rådgivning med hensyn til produktets langsiktige utvikling bør forsikrings-

formidlere eller forsikringsforetak i egnethetserklæringen inkludere, og gjøre kundene oppmerksomme på, opplysninger 

om hvorvidt det er trolig at de anbefalte forsikringsbaserte investeringsproduktene kommer til å kreve at kunden 

anmoder om en regelmessig gjennomgåelse av sin avtale. 

12) Ettersom hensiktsmessighetsvurderingen i prinsippet skal utføres i alle tilfeller der forsikringsbaserte investerings-

produkter selges uten rådgivning, bør forsikringsformidlere og forsikringsforetak gjennomføre en slik vurdering i alle 

situasjoner der kunden, i samsvar med gjeldende nasjonal rett, krever et salg uten rådgivning, og der vilkårene i artikkel 

30 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/97 ikke er oppfylt. I tilfeller der en egnethetsvurdering ikke kan gjennomføres fordi 

nødvendige opplysninger om kundens finansielle stilling og investeringsmål ikke kan innhentes, kan kunden, i samsvar 

med gjeldende nasjonal rett, velge å inngå avtalen som et salg uten rådgivning. For å sikre at kunden har den 

nødvendige kunnskap og erfaring til å forstå hvilken risiko dette innebærer, bør det imidlertid kreves en 

hensiktsmessighetsvurdering i slike situasjoner, med mindre vilkårene i artikkel 30 nr. 3 i direktiv (EU) 2016/97 er 

oppfylt. 

13) Ved anvendelse av artikkel 30 nr. 3 bokstav a) ii) i direktiv (EU) 2016/97 bør det fastsettes kriterier for vurderingen av 

om et forsikringsbasert investeringsprodukt som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 30 nr. 3 bokstav a) i) i 

direktiv (EU) 2016/97, likevel kan anses som et ikke-komplekst produkt. I denne sammenheng kan garantier som er 

stilt, spille en viktig rolle. Dersom et forsikringsbasert investeringsprodukt stiller en garanti som ved forfall minst 

dekker det samlede beløpet som kunden har betalt, eksklusive berettigede kostnader, vil en slik garanti i stor grad 

begrense i hvilket omfang kunden eksponeres for markedssvingninger. Det kan derfor være berettiget å anse et slikt 

produkt, med forbehold for ytterligere vilkår, som et ikke-komplekst produkt med hensyn til artikkel 30 nr. 3 i direktiv 

(EU) 2016/97.  
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14) Direktiv (EU) 2016/97 har som mål å oppnå en minsteharmonisering og hindrer derfor ikke medlemsstatene i å 

opprettholde eller innføre strengere bestemmelser for å beskytte kunder, forutsatt at slike bestemmelser er forenlige med 

unionsretten. Eventuelle bestemmelser som vedtas av Kommisjonen for nærmere å spesifisere kravene fastsatt i direktiv 

(EU) 2016/97, bør derfor utformes på en måte som gjør det mulig for medlemsstatene å opprettholde strengere 

bestemmelser i sin nasjonale rett. 

15) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter og ansatte i forsikringsbransjen å tilpasse seg de nye kravene i 

denne forordning, bør datoen for anvendelse av denne forordning tilpasses ikrafttredelsesdatoen for de nasjonale 

tiltakene som innarbeider direktiv (EU) 2016/97. 

16) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1094/2010(1), er rådspurt med hensyn til teknisk rådgivning(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på forsikringsdistribusjon i forbindelse med salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter 

gjennom forsikringsformidlere eller forsikringsforetak. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «berørt person» i forbindelse med en forsikringsformidler eller et verdipapirforetak, enten 

a) et styremedlem, en partner eller tilsvarende eller en leder hos formidleren eller i foretaket, alt etter hva som er relevant, 

b) en ansatt hos forsikringsformidleren eller i forsikringsforetaket samt enhver annen fysisk person hvis tjenester stilles til 

rådighet for og er under kontroll av forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket, og som er involvert i 

distribusjonen av forsikringsbaserte investeringsprodukter, eller 

c) en fysisk person som er direkte involvert i yting av tjenester til forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket i 

henhold til en utkontrakteringsavtale med henblikk på formidlerens eller foretakets distribusjon av forsikringsbaserte 

investeringsprodukter, 

2) «tilskyndelse» alle gebyrer, provisjoner eller ikke-monetære ytelser fra eller til slike formidlere eller foretak i forbindelse 

med distribusjon av et forsikringsbasert investeringsprodukt til eller fra enhver part, unntatt kunden som er involvert i den 

aktuelle transaksjonen, eller en person som opptrer på vegne av denne kunden, 

3) «tilskyndelsesordning» et sett av regler for betaling av tilskyndelser, herunder vilkårene for betaling av tilskyndelsene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(2) «Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive», EIOPA-17/048, av 1. februar 2017 er 

tilgjengelig her: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf 
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KAPITTEL II 

INTERESSEKONFLIKTER OG TILSKYNDELSER 

Artikkel 3 

Identifisering av interessekonflikter 

1. For å identifisere, i samsvar med artikkel 28 i direktiv (EU) 2016/97, hvilke typer interessekonflikter som oppstår i 

forbindelse med utøvelse av virksomhet innen forsikringsdistribusjon i tilknytning til forsikringsbaserte investeringsprodukter, 

og som medfører en risiko for å skade en kundes interesser, skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak vurdere om de selv, 

en berørt person eller en person med direkte eller indirekte tilknytning til dem gjennom kontroll, har en interesse i resultatet av 

virksomheten innen forsikringsdistribusjon som oppfyller følgende kriterier: 

a) Den skiller seg fra kundens eller den potensielle kundens interesse i resultatet av virksomheten innen forsikrings-

distribusjon. 

b) Den kan potensielt påvirke resultatet av distribusjonsvirksomheten til skade for kunden. 

Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal gå fram på samme måte for å identifisere interessekonflikter mellom en kunde 

og en annen kunde. 

2. Med hensyn til vurderingen i henhold til nr. 1 skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak som minstekriterier ta 

hensyn til følgende situasjoner: 

a) Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket, en berørt person eller en person med direkte eller indirekte tilknytning til 

dem gjennom kontroll, vil sannsynligvis oppnå en finansiell gevinst eller unngå et finansielt tap, muligens på bekostning av 

kunden. 

b) Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket, en berørt person eller en person med direkte eller indirekte tilknytning til 

dem gjennom kontroll, har et finansielt eller annet insentiv til å favorisere en annen kundes eller kundegruppes interesser 

framfor kundens interesser. 

c) Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket, en berørt person eller en person som direkte eller indirekte gjennom 

kontroll er tilknyttet en forsikringsformidler eller et forsikringsforetak, er i vesentlig grad involvert i ledelsen eller 

utviklingen av forsikringsbaserte investeringsprodukter, særlig når en slik person har innvirkning på prisene på disse 

produktene eller deres distribusjonskostnader. 

Artikkel 4 

Retningslinjer for interessekonflikter 

1. Ved anvendelse av artikkel 27 i direktiv (EU) 2016/97 skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak forventes å 

innføre, gjennomføre og opprettholde effektive skriftlige retningslinjer for interessekonflikter som er hensiktsmessige sett i 

forhold til deres størrelse og organisering og til virksomhetens art, omfang og kompleksitet. 

Dersom forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket inngår i et konsern, skal retningslinjene også ta hensyn til alle 

omstendigheter som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket er eller bør være oppmerksom på, og som kan føre til en 

interessekonflikt på grunn av de andre konsernmedlemmenes struktur og forretningsvirksomhet. 

2. Retningslinjene for interessekonflikter som innføres i samsvar med nr. 1, skal omfatte følgende: 

a) Med hensyn til den spesifikke virksomheten innen forsikringsdistribusjon som utøves, omstendigheter som utgjør eller kan 

føre til en interessekonflikt som medfører en risiko for at en eller flere kunders interesser skades. 

b) Framgangsmåter som skal følges, og tiltak som skal treffes, for å håndtere slike konflikter og forhindre at de skader kunders 

interesser. 

Artikkel 5 

Framgangsmåter og tiltak i henhold til retningslinjene for interessekonflikter 

1. Framgangsmåtene og tiltakene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) skal være hensiktsmessige i forhold til størrelsen på og 

virksomheten til forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket og det konsernet de eventuelt tilhører, og med hensyn til 

risikoen for å skade kundens interesser.  
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Framgangsmåtene som skal følges, og tiltakene som skal treffes i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav b), skal, der det er 

relevant, omfatte følgende: 

a) Effektive framgangsmåter for å hindre eller kontrollere utveksling av opplysninger mellom berørte personer som deltar i 

virksomhet som innebærer en risiko for interessekonflikt, og der utvekslingen av nevnte opplysninger kan skade interessene 

til en eller flere kunder. 

b) Separat tilsyn med berørte personer hvis hovedfunksjoner innebærer å utøve virksomhet på vegne av eller yte tjenester til 

kunder hvis interesser kan komme i konflikt, eller som på annen måte representerer ulike interesser som kan komme i 

konflikt, herunder forsikringsformidlerens eller forsikringsforetakets interesser. 

c) Fjerning av enhver direkte forbindelse mellom betalinger, herunder godtgjøring, til berørte personer som deltar i én 

virksomhet, og betalinger, herunder godtgjøring, til andre berørte personer som i hovedsak deltar i en annen virksomhet, 

dersom det kan oppstå en interessekonflikt i tilknytning til disse virksomhetene. 

d) Tiltak for å hindre eller begrense enhver persons utøvelse av utilbørlig innflytelse over den måten virksomhet innen 

forsikringsdistribusjon utføres på av forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket eller av deres ledere eller ansatte eller 

av personer med direkte eller indirekte tilknytning til dem gjennom kontroll. 

e) Tiltak for å hindre eller kontrollere en berørt persons samtidige eller senere deltakelse i separat virksomhet innen 

forsikringsdistribusjon, dersom slik deltakelse kan undergrave en korrekt håndtering av interessekonflikter. 

f) Retningslinjer for gaver og ytelser som klart fastslår på hvilke vilkår gaver og ytelser kan mottas eller gis, og hvilke tiltak 

som skal treffes når gaver og ytelser mottas eller gis. 

2. Dersom forsikringsformidlere og forsikringsforetak kan vise at tiltakene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1 ikke er egnet til 

å sikre at virksomheten innen forsikringsdistribusjon utføres i samsvar med kundens beste interesse, og ikke er partisk på grunn 

av de motstridende interessene til forsikringsformidleren, forsikringsforetaket eller en annen kunde, skal forsikringsformidlere 

og forsikringsforetak vedta egnede alternative tiltak og framgangsmåter for dette formål. 

Artikkel 6 

Opplysning om interessekonflikter 

1. Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal unngå overdreven tillit til opplysning om interessekonflikter og sikre at 

informasjon til kundene i henhold til artikkel 28 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/97 er en siste utvei som skal brukes bare dersom de 

effektive organisatoriske og administrative ordningene som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket har innført for å 

forebygge eller håndtere interessekonflikter i samsvar med artikkel 27 i direktiv (EU) 2016/97, ikke er tilstrekkelige til at de 

med rimelig sikkerhet kan forhindre risiko for skade på kundens interesser. 

2. Med hensyn til opplysning om interessekonflikter skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak gjøre alt det følgende: 

a) Framlegge en nøyaktig beskrivelse av den aktuelle interessekonflikten. 

b) Forklare interessekonfliktens allmenne art og dens kilder. 

c) Forklare de risikoene interessekonflikten utgjør for kunden, og de tiltakene som er truffet for å redusere disse risikoene. 

d) Klart angi at de organisatoriske og administrative ordningene som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket har 

innført for å forebygge eller håndtere interessekonflikten, ikke er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å forhindre risiko 

for skade på kundens interesser. 

Artikkel 7 

Gjennomgåelse og registrering 

1. Ved anvendelse av artikkel 27 i direktiv (EU) 2016/97 skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak vurdere og 

regelmessig gjennomgå, minst én gang i året, retningslinjene for interessekonflikter som er innført i samsvar med artikkel 4, og 

treffe alle egnede tiltak for å rette opp eventuelle mangler.  
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2. Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal føre og regelmessig oppdatere et register over de situasjonene der en 

interessekonflikt som medfører en risiko for å skade en kundes interesser, har oppstått eller, når det gjelder en løpende tjeneste 

eller virksomhet, kan oppstå. 

Forsikringsformidlerens eller forsikringsforetakets øverste ledelse skal regelmessig og minst én gang i året motta skriftlige 

rapporter om situasjonene nevnt i første ledd. 

Artikkel 8 

Vurdering av tilskyndelser og tilskyndelsesordninger 

1. En tilskyndelse eller en tilskyndelsesordning skal anses å ha negativ innvirkning på kvaliteten på den aktuelle tjenesten til 

kunden dersom den er av en slik art og et slikt omfang at den oppmuntrer til å utøve virksomheten innen forsikringsdistribusjon 

på en måte som ikke er i overensstemmelse med plikten til å opptre ærlig, rettferdig og profesjonelt i samsvar med kundens 

beste interesse. 

2. For å vurdere om en tilskyndelse eller en tilskyndelsesordning har negativ innvirkning på kvaliteten på den aktuelle 

tjenesten til kunden skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak foreta en samlet analyse der det tas hensyn til alle relevante 

faktorer som kan øke eller minske risikoen for negativ innvirkning på kvaliteten på den aktuelle tjenesten til kunden, og til 

eventuelle organisatoriske tiltak som forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket som utøver distribusjonsvirksomheten, 

har truffet for å forebygge risikoen for negativ innvirkning. 

De skal særlig ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Om tilskyndelsen eller tilskyndelsesordningen kan oppmuntre forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket til å tilby 

eller anbefale et bestemt forsikringsprodukt eller en bestemt tjeneste til kunden til tross for at forsikringsformidleren eller 

forsikringsforetaket kan tilby et annet forsikringsprodukt eller en annen forsikringstjeneste som er bedre egnet til å oppfylle 

kundens behov. 

b) Om tilskyndelsen eller tilskyndelsesordningen utelukkende eller hovedsakelig er basert på kvantitative kommersielle 

kriterier, eller om den tar hensyn til relevante kvalitative kriterier som tar i betraktning overholdelse av gjeldende 

forskrifter, kvaliteten på tjenestene som tilbys brukerne, og kundetilfredshet. 

c) Verdien av tilskyndelsen som er betalt eller mottatt, i forhold til verdien av produktet og tjenestene som ytes. 

d) Om tilskyndelsen helt eller hovedsakelig betales på tidspunktet for inngåelsen av forsikringsavtalen eller strekker seg over 

hele avtalens løpetid. 

e) Om det foreligger en egnet ordning for å kreve tilbake tilskyndelsen dersom produktet bortfaller eller gjenkjøpes på et tidlig 

stadium, eller dersom kundens interesser er blitt skadet. 

f) Om det foreligger en form for variabel eller betinget terskel eller en annen type verdiakselerator som aktiveres når et mål 

basert på et salgsvolum eller en salgsverdi nås. 

KAPITTEL III 

VURDERING AV EGNETHET OG HENSIKTSMESSIGHET 

AVSNITT 1 

Vurdering av egnethet 

Artikkel 9 

Opplysninger som skal innhentes ved vurdering av egnethet 

1. Ved rådgivning om et forsikringsbasert investeringsprodukt i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97 skal 

forsikringsformidlere eller forsikringsforetak fastsette omfanget av opplysningene som skal innhentes fra kunden eller den 

potensielle kunden, i lys av alle elementene i den rådgivningen som skal ytes til kunden eller den potensielle kunden. 

2. Uten at det påvirker det faktum at enhver avtale som foreslås, skal være i overensstemmelse med kundens krav og behov, i 

samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97, skal forsikringsformidlere eller forsikringsforetak innhente de 

opplysningene fra kunder eller potensielle kunder som er nødvendige for at de skal forstå grunnleggende fakta om kunden eller 

den potensielle kunden og ha et rimelig grunnlag for å fastslå at deres personlige anbefaling til kunden eller den potensielle 

kunden oppfyller alle følgende kriterier: 

a) Den er i overensstemmelse med kundens eller den potensielle kundens investeringsmål, herunder personens risikotoleranse.  
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b) Den er i overensstemmelse med kundens eller den potensielle kundens finansielle stilling, herunder personens evne til å 

bære tap. 

c) Den er slik at kunden eller den potensielle kunden har den nødvendige kunnskapen og erfaringen på investeringsområdet 

som er relevant for den bestemte typen produkt eller tjeneste. 

3. Opplysningene om kundens eller den potensielle kundens finansielle stilling, herunder vedkommendes evne til å bære tap, 

skal, der det er relevant, omfatte opplysninger om kilden til og omfanget av kundens eller den potensielle kundens faste inntekt, 

eiendeler, herunder likvide midler, investeringer og fast eiendom samt faste finansielle forpliktelser. Opplysningene skal 

innhentes i et omfang som er passende for den bestemte typen produkt eller tjeneste som vurderes. 

4. Opplysningene om kundens eller den potensielle kundens investeringsmål, herunder personens risikotoleranse, skal, der 

det er relevant, omfatte opplysninger om hvor lenge kunden eller den potensielle kunden ønsker å holde på investeringen, 

personens preferanser når det gjelder risiko, risikoprofilen og formålet med investeringen. Opplysningene skal innhentes i et 

omfang som er passende for den bestemte typen produkt eller tjeneste som vurderes. 

5. Dersom forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket ikke får de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 30  

nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97, skal forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket ikke gi råd om forsikringsbaserte 

investeringsprodukter til kunden eller den potensielle kunden. 

6. Ved rådgivning om et forsikringsbasert investeringsprodukt i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97 skal 

en forsikringsformidler eller et forsikringsforetak ikke gi en anbefaling dersom ingen av produktene egner seg for kunden eller 

den potensielle kunden. 

7. Ved rådgivning som innebærer bytte mellom underliggende investeringseiendeler, skal forsikringsformidlere og 

forsikringsforetak også innhente nødvendige opplysninger om kundens eksisterende underliggende investeringseiendeler og de 

anbefalte nye investeringseiendelene, og de skal foreta en analyse av de forventede kostnadene og fordelene ved byttet, slik at 

de er i stand til å vise at fordelene ved byttet med rimelig sikkerhet forventes å være større enn kostnadene. 

Artikkel 10 

Informasjonens pålitelighet 

Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal treffe rimelige tiltak for å sikre at de opplysningene som innhentes om kunder 

og potensielle kunder med henblikk på vurderingen av egnethet, er pålitelige. Slike tiltak skal omfatte, men ikke være begrenset 

til, følgende: 

a) Å sikre at kundene forstår at det er viktig å gi nøyaktige og oppdaterte opplysninger. 

b) Å sikre at alle verktøyer som anvendes ved egnethetsvurderingen, for eksempel profileringsverktøy for risikovurdering eller 

verktøy for å vurdere en kundes kunnskap og erfaring, er egnet for formålet og hensiktsmessig utformet for bruk på 

kundene, og at eventuelle begrensninger identifiseres og aktivt reduseres gjennom egnethetsvurderingsprosessen. 

c) Å sikre at de spørsmålene som stilles i prosessen, mest sannsynlig vil bli forstått av kundene, at de gir et nøyaktig bilde av 

kundens mål og behov, og at de gir de opplysningene som er nødvendige for å foreta egnethetsvurderingen. 

d) Å treffe tiltak, ved behov, for å sikre at kundens opplysninger er konsekvente, for eksempel ved å vurdere om det foreligger 

åpenbare unøyaktigheter i opplysningene fra kunden. 

Artikkel 11 

Kommunikasjon med kunder om egnethetsvurderingen 

Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal ikke skape tvetydighet eller forvirring med hensyn til sitt ansvar i prosessen 

med å vurdere egnetheten til forsikringsbaserte investeringsprodukter i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97. 

Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal på en klar og enkel måte informere kunder om at egnetheten vurderes for at de 

skal kunne opptre i kundens beste interesse.  
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Artikkel 12 

Automatisert rådgivning 

Forsikringsformidlerens eller forsikringsforetakets ansvar for å foreta egnethetsvurderingen i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i 

direktiv (EU) 2016/97 skal ikke reduseres selv om rådgivning om forsikringsbaserte investeringsprodukter helt eller delvis ytes 

gjennom et automatisert eller halvautomatisert system. 

Artikkel 13 

Gruppeforsikring 

I forbindelse med gruppeforsikring skal forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket innføre og gjennomføre retningslinjer 

om hvem som skal være gjenstand for egnethetsvurderingen når en forsikringsavtale inngås på vegne av en gruppe av 

medlemmer, og hvert enkelt medlem ikke kan treffe en individuell beslutning om å delta. Slike retningslinjer skal også 

inneholde regler om hvordan vurderingen skal skje i praksis, herunder hvem opplysninger om kunnskap og erfaring, finansiell 

stilling og investeringsmål skal innhentes fra. 

Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket skal dokumentere retningslinjene fastsatt i henhold til første ledd. 

Artikkel 14 

Egnethetserklæring 

1. Ved rådgivning om egnetheten til et forsikringsbasert investeringsprodukt i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 

2016/97 skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak gi kunden en erklæring (egnethetserklæring) som omfatter følgende: 

a) En oversikt over rådene som er gitt. 

b) Opplysninger om hvordan anbefalingen er egnet for kunden, særlig hvordan den stemmer overens med 

i) kundens investeringsmål, herunder personens risikotoleranse, 

ii) kundens finansielle stilling, herunder personens evne til å bære tap, 

iii) kundens kunnskap og erfaring. 

2. Forsikringsformidlere og forsikringsforetak skal gjøre kundene oppmerksomme på, og ta med i egnethetserklæringen, 

opplysninger om hvorvidt det er trolig at de anbefalte forsikringsbaserte investeringsproduktene kommer til å kreve at kunden 

anmoder om en regelmessig gjennomgåelse av sin avtale. 

3. Dersom en forsikringsformidler eller et forsikringsforetak har opplyst kunden om at det vil bli foretatt en regelmessig 

egnethetsvurdering, kan de etterfølgende erklæringene etter at den innledende tjenesten er etablert, være begrenset til endringer 

i tjenestene eller i de underliggende investeringene og/eller kundens forhold, uten at alle opplysningene i den første erklæringen 

må gjentas. 

4. Forsikringsformidlere og forsikringsforetak som tilbyr en regelmessig egnethetsvurdering, skal minst én gang i året 

gjennomgå, i samsvar med kundens beste interesse, de anbefalte forsikringsbaserte investeringsproduktenes egnethet. 

Hyppigheten av denne vurderingen skal økes avhengig av kundens egenskaper, for eksempel risikotoleransen, og av arten av 

det anbefalte forsikringsbaserte investeringsproduktet. 

AVSNITT 2 

Vurdering av hensiktsmessighet 

Artikkel 15 

Framgangsmåte for vurdering 

Uten at det påvirker det faktum at enhver avtale som foreslås, skal være i overensstemmelse med kundens krav og behov, i 

samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97, skal forsikringsformidlere eller forsikringsforetak fastslå om kunden har 

den nødvendige kunnskap og erfaring til å forstå risikoene i forbindelse med tjenesten eller produktet som er foreslått eller 

etterspørres, når de vurderer om en forsikringstjeneste eller et forsikringsprodukt som distribueres i samsvar med artikkel 30  

nr. 2 i direktiv (EU) 2016/97, er hensiktsmessig for kunden.  
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Artikkel 16 

Ikke-komplekse forsikringsbaserte investeringsprodukter 

Et forsikringsbasert investeringsprodukt skal anses som ikke-komplekst ved anvendelse av artikkel 30 nr. 3 bokstav a) ii) i 

direktiv (EU) 2016/97 dersom det oppfyller alle følgende kriterier: 

a) Det omfatter et minstebeløp ved forfall garantert ved avtale som minst tilsvarer beløpet som kunden har betalt, etter fradrag 

av berettigede kostnader. 

b) Det inneholder ikke klausuler, vilkår eller utløsende faktorer som tillater at forsikringsforetaket i vesentlig grad kan endre 

det forsikringsbaserte investeringsproduktets art, risiko eller utbetalingsprofil. 

c) Det gir mulighet til å gjenkjøpe eller på annen måte realisere det forsikringsbaserte investeringsproduktet til en verdi som er 

kjent for kunden. 

d) Det omfatter ingen eksplisitte eller implisitte gebyrer som har den virkningen at selv om det finnes tekniske muligheter til å 

gjenkjøpe eller på annen måte realisere det forsikringsbaserte investeringsproduktet, ville dette medføre urimelig skade for 

kunden siden gebyrene ikke står i rimelig forhold til forsikringsforetakets kostnader. 

e) Det innbefatter ikke på noen annen måte en struktur som gjør det vanskelig for kunden å forstå de tilhørende risikoene. 

AVSNITT 3 

Felles bestemmelser om vurderingen av egnethet og hensiktsmessighet 

Artikkel 17 

Opplysninger som skal innhentes fra kunden 

1. Ved anvendelse av artikkel 30 nr. 1 og 2 i direktiv (EU) 2016/97 skal de nødvendige opplysningene som skal innhentes av 

forsikringsformidlere og forsikringsforetak med hensyn til kundens eller den potensielle kundens kunnskap og erfaring på det 

relevante investeringsområdet, når det er relevant omfatte følgende, i det omfang dette er hensiktsmessig for arten av kunde og 

arten og typen av produkter eller tjenester som tilbys eller etterspørres, herunder deres kompleksitet og risikoene de innebærer: 

a) Typen tjenester, transaksjoner, forsikringsbaserte investeringsprodukter eller finansielle instrumenter som kunden eller den 

potensielle kunden er kjent med. 

b) Arten, antallet, verdien og hyppigheten av kundens eller den potensielle kundens transaksjoner i forsikringsbaserte 

investeringsprodukter eller finansielle instrumenter, og i hvilken periode de er blitt utført. 

c) Kundens eller den potensielle kundens utdanningsnivå, yrke eller relevante tidligere yrke. 

2. Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket skal ikke hindre at en kunde eller en potensiell kunde gir de 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 30 nr. 1 og 2 i direktiv (EU) 2016/97. 

3. Dersom opplysningene som kreves i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i direktiv (EU) 2016/97, allerede er innhentet i 

henhold til artikkel 20 i direktiv (EU) 2016/97, skal forsikringsformidlere og forsikringsforetak ikke be om dem på nytt fra 

kunden. 

4. Forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket er berettiget til å stole på de opplysningene som gis av deres kunder eller 

potensielle kunder, med mindre formidleren eller foretaket er klar over eller burde være klar over at opplysningene åpenbart er 

utdaterte, unøyaktige eller ufullstendige. 

Artikkel 18 

Periodisk rapport 

1. Uten at det berører artikkel 185 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(1), skal forsikringsformidleren eller 

forsikringsforetaket gi kunden en periodisk rapport på et varig medium om tjenester som er ytt til og transaksjoner som er utført 

på vegne av kunden.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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2. Den periodiske rapporten som kreves i henhold til nr. 1, skal inneholde en rimelig og balansert gjennomgåelse av tjenester 

som er ytt til og transaksjoner som er utført på vegne av kunden i rapporteringsperioden, og skal, der det er relevant, vise de 

samlede kostnadene forbundet med disse tjenestene og transaksjonene samt verdien av hver underliggende investeringseiendel. 

3. Den periodiske rapporten som kreves i henhold til nr. 1, skal framlegges minst én gang i året. 

Artikkel 19 

Oppbevaring av dokumentasjon 

1. Uten at det påvirker anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(1), skal forsikringsformidlere og 

forsikringsforetak oppbevare dokumentasjon om egnethets- eller hensiktsmessighetsvurderingene som er gjennomført i samsvar 

med artikkel 30 nr. 1 og 2 i direktiv (EU) 2016/97. Dokumentasjonen skal omfatte opplysningene innhentet fra kunden og 

eventuelle avtaler med kunden, herunder dokumenter som fastsetter partenes rettigheter og de andre vilkårene for 

forsikringsformidlerens eller forsikringsforetakets tjenesteytelser til kunden. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst den 

perioden som forholdet mellom forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket og kunden varer. 

2. Når det gjelder en egnethetsvurdering gjennomført i samsvar med artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/97, skal 

dokumentasjonen dessuten inneholde følgende: 

a) Resultatet av egnethetsvurderingen. 

b) Anbefalingen til kunden og erklæringen framlagt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i denne forordning. 

c) Eventuelle endringer foretatt av forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket med hensyn til egnethetsvurderingen, 

særlig enhver endring av kundens risikotoleranse. 

d) Eventuelle endringer i underliggende investeringseiendeler. 

3. Når det gjelder en hensiktsmessighetsvurdering gjennomført i samsvar med artikkel 30 nr. 2 i direktiv (EU) 2016/97, skal 

dokumentasjonen dessuten inneholde følgende: 

a) Resultatet av hensiktsmessighetsvurderingen. 

b) Eventuelle advarsler gitt til kunden dersom det forsikringsbaserte investeringsproduktet ble vurdert som potensielt 

uhensiktsmessig for kunden, hvorvidt kunden ba om at avtalen skulle inngås til tross for advarselen, og eventuelt om 

forsikringsformidleren eller forsikringsforetaket aksepterte kundens anmodning om å inngå avtalen. 

c) Eventuelle advarsler gitt til kunden dersom kunden ikke framla tilstrekkelige opplysninger til at forsikringsformidleren eller 

forsikringsforetaket kunne foreta en hensiktsmessighetsvurdering av det forsikringsbaserte investeringsproduktet, hvorvidt 

kunden ba om at avtalen skulle inngås til tross for advarselen, og eventuelt om forsikringsformidleren eller 

forsikringsforetaket aksepterte kundens anmodning om å inngå avtalen. 

4. Dokumentasjonen skal oppbevares på et medium som gjør det mulig å lagre opplysningene slik at de er tilgjengelige for 

vedkommende myndighet i framtiden. Vedkommende myndighet skal enkelt kunne få tilgang til dokumentasjonen, kunne 

rekonstruere hvert element på en klar og nøyaktig måte og lett kunne identifisere eventuelle rettelser, andre endringer og 

innholdet i dokumentasjonen før slike endringer. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 23. februar 2018. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


