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PROVISIONSREGLER
Vid försäljning och distribution via oberoende
försäkringsförmedlare med godkänd licens för liv hos InsureSec.

Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv

*) Engångsprovision vid nyteckning
**) Nya försäkringar samt befintliga försäkringar med flytträtt

Hälsa
Vid provisionsfrågor kring Gruppliv och Hälsaprodukter vänligen kontakta Joakim Heving
joakim.heving@lansforsakringar.se

1

2017-03-07

Definitioner

Villkor för provision
För att provision ska erhållas från Länsförsäkringar krävs:
Utfärdad säljkod från Länsförsäkringar enligt gällande krav i Länsförsäkringars
förmedlaransökan.
Gällande förmedlingsfullmakt enligt SFMs standard (tidigare skötselfullmakt).
Förmedlarens kod registrerad på försäkringen.
Provisionsmodellens komponenter
Provisionsmodellen består av premiebaserad provision, kapitalbaserad provision och styckeprovision
(avtalspension samt dödsfallsförsäkring).
Provisionsnivåerna gäller så länge försäkringsprodukten finns i det sortiment som aktivt ska säljas
eller till dess att nya nivåer fastställs.
Provision som utbetalas är en totalprovision inklusive eventuell mervärdesskatt.
Provisionsparametrar
Av tabellen ovan framgår gällande provisionsnivåer per produkt och typ av beräkningsgrund.
Affär tecknad under tidigare avtal
För affär som nytecknas eller utökas före 2016-06-01, där upfrontprovision har utbetalats, gäller ett
treårigt annulationsansvar.
Premiebaserad provision
Provision utgår för inbetalda premier under varje avräkningsperiod. Premiebaserad provision utgår till
den försäkringsförmedlare som har skötselfullmakt för kunden och är kodad på försäkringen med sin
mäklarkod då inbetalda premier registreras.
Kapitalbaserad provision
Provision utgår månadsvis till den försäkringsförmedlare som har skötselfullmakt för kunden och är
kodad på försäkringen med sin mäklarkod den sista dagen i månaden. Provision utgår som en andel av
kapitalet på försäkringar med ett positivt sparande under försäkringens avtalstid. Med kapital avses
värdet per den sista varje kalendermånad. Utbetalning av kapitalbaserad provision görs med 1/12 varje
månad.
Engångsbetalda avtal
Provision utgår med angiven procentsats av inbetald premie. För engångsbetald försäkring där
uppskovstiden är kortare än 5 år reduceras provisionen med 1/10 per år.
Särskilda regler för vissa produkter
Vid försäljning av kombination med Reflex Livränta och en eller flera Reflex Sparförsäkringar utgår
sammanlagd provision med angiven procentsats av engångspremien på Reflex Livränta. Någon
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ytterligare provision utgår inte på premier som via utbetalning från Reflex Livränta tillförs de i
kombinationen ingående Reflex Sparförsäkringarna.
Provision vid inflytt av pensionsförsäkringskapital
Engångsprovision utgår vid inflytt av pensionsförsäkringskapital från annan försäkringsgivare
än Länsförsäkringar. Provisionen baseras på värdet av det inflyttade kapitalet.
Är uppskovstiden kortare än 5 år reduceras provisionen med 1/10 per år. Annullationsansvaret enligt
denna punkt är 100 procent om försäkringen upphör eller flyttas ut under de första 12 månaderna.
Provision vid ändring till Nya Tradförvaltning
Vid ändring av pensionsförsäkring med traditionell förvaltning till Nya Tradförvaltning genom
aktiv bearbetning utgår provision enligt separat avtal.
Rabatter, specialavtal och upphandlingar
I de fall avtal tecknas där provisionen inte ska vara i enlighet med reglerna i detta dokument ska
särskild överenskommelse träffas om provisionens storlek.
Betalningsvillkor
Annullationsåtertag kvittas normalt mot utgående provision. Om annullationsåtertaget är större än
utgående provision uppstår ett minussaldo. Avräkningen utgör en faktura om avräkningssaldot är
negativt till följd av annullationsåtertag.
Betalningsvillkor är trettio dagar från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, ska
dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen på den del av fakturabeloppet som ej kommit länsförsäkringar
tillhanda på förfallodagen.
Annullationsansvar kvarstår även efter att registrering av förmedlarverksamhet är återkallad från
Finansinspektionen.
Avräkning
Försäkringsförmedlarbolag erhåller månadsvis sammanställning på totalnivå. Detaljinformation per
provisionspost finns tillgänglig på MIS. Filer lagras månadsvis på MIS i både excel- och xml-format
rullande i trettiosex månader. Försäkringsförmedlarbolag anmäler genom firmatecknare till
Länsförsäkringar Mäklarservice en eller ett fåtal personer som ska ha behörighet till
provisionsinformationen.
Giltighet
Dessa provisionsregler gäller till dess Länsförsäkringar Mäklarservice beslutar annat.
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