Ersättningsregler för
försäkringsförmedlare

Gäller
från och med
2017-04-01

Dessa ersättningsregler är de ordinarie regler som gäller för förmedlare som
erhållit förmedlarkod hos SPP. För upphandlad affär gäller de ersättningar som avtalats
vid upphandlingen.
1. Ersättningsformer
Nedan anges de förekommande ersättningsformerna. Vilka försäkringar som omfattas av respektive ersättningsform framgår av
punkt 2 och 3.

Ersättning löpande premier
För ersättning krävs en vid var tid gällande förmedlingsfullmakt
Utbetalning sker efter det att premien investerats i försäkringen.
Ersättningsnivån är beroende på vilken försäkring som tecknas,
se
punkt 2 och 3.

Ersättning för engångsbetald premie och inflyttat kapital
För ersättning krävs en vid var tid gällande förmedlingsfullmakt
och utbetalas efter det att kapitalet investerats i försäkringen.
Reduktion av ersättningen sker om tiden till pensionsåldern
understiger 60 månader, se ersättningstrappa.

Annullationsansvar för affär tecknad före 2016-01-01
– där up front-ersättning utbetalats
Annullationsansvaret är 36 månader från den dag provisionsgrundande premie investerats i försäkringen. Annullationsansvaret trappas ned med 1/36-del per månad. Annullation uppstår när
premiebetalning upphör. Övergång till annan avgiftsmodell, till
exempel nettoplan, kan också medföra annullationsansvar.
Rör bara nytecknings- och premiehöjningsersättning.

Styckeersättning
Styckeersättning utbetalas för nytecknade avtalspensioner. För
utbetalning av ersättning gäller att kundens senaste val är SPP.
Kopia på valblankett skickas till provision@spp.se, med notering
av förmedlarkod.
Ersättningen utbetalas i mars/april varje år.

Kapitalersättning

Ersättning för produkter från annan försäkringsgivare/
tjänsteleverantör

Under punkt 2, Ersättningsnivåer, anges för vilka produkter kapitalersättning betalas. Kapitalersättning utbetalas från och med
månaden efter att kapitalet investerats i försäkringen.

SPP tillhandahåller, via samarbete, produkter från andra försäk
ringsgivare och tjänsteföretag. Ersättning för förmedling av sådana försäkringar/tjänster framgår under punkt 3.

Kapitalersättning utbetalas för hela kapitalet i försäkringar där
premiebetalning pågår.
Kapitalersättning för engångsbetalda försäkringar och inflyttat
kapital grundas på kapital som investerats efter 2009-09-01 och
där pensionsåldern inte uppnåtts.
Kapitalersättning utbetalas till förmedlare som har giltig förmedlingsfullmakt arbetsgivare registrerad hos SPP.
Kapitalersättning för privata försäkringar utbetalas till den
förmedlare som innehar giltig Förmedlingsfullmakt privatperson
registrerad hos SPP. För försäkring tecknad på enskild näringsidkare krävs, av tekniska skäl, Förmedlingsfullmakt arbetsgivare.

2. Ersättningsnivåer

PLUSkapital – privat kapitalförsäkring

Här framgår de ersättningsformer och nivåer som gäller för respektive produkt i SPP.

Arbetsgivarplan med flera
SPPs Pensionsplan, (Enkel Basplan, Enkel 5-plan och Enkel
10-plan tecknade före 2016-10-01), Plan för ägare/delägare, Plan
för sänkt pensionsålder, Plan för löneväxling/bonusväxling, Plan
för särskild utfästelse, Chefsplaner, Direktpension, Tiotaggarlösningar. (Omfattar i tillämpliga avsnitt även säljstoppade produkter
till exempel Fritt Val och Fritt Val Plan).
Premie för sparande, efterlevandepension, premiebefrielse
och sjukförsäkring

Ersättningsform

Ersättning

Ersättning vid löpande
premieinbetalning

2 % av inbetald premie

Ersättning vid engångspremie

2 % av inbetald premie

Avtalspension
Ersättningsform
Styckeersättning

Ersättning
300 kr

För utbetalning förutsätts att kundens senaste val är SPP. Kopia på
valblankett skickas till provision@spp.se, med notering av förmedlarkod.

Utlandsplan BenEx

Ersättningsform

Ersättning

Ersättning vid löpande
premiebetalning

4 % av inbetald premie

Ersättning vid engångspremie

4 %*

Ersättning vid inflyttat kapital
Ej Direktpension

4 %*

Kapitalersättning
			

0,20 % av kapitalet per år,
utbetalas månadsvis

Ersättningsform

Ersättning

Nyteckningsersättning

5 % av månadspremie x 12

3. Ersättning för produkter från annan
		försäkringsgivare/tjänsteleverantör

SPP tillhandahåller, via samarbete, produkter från andra försäkringsgivare och tjänsteföretag.

SPPs Vårdförsäkring

Kapitalförsäkring – företagsägd

SPP förmedlar provisioner för DKV:s räkning.

Ersättning

Ersättning vid engångspremie
4 % av inbetald premie *
Ersättning vid löpande
premieinbetalning (går ej att
nyteckna från 2017-04-01)		 4 % av inbetald premie
		
Kapitalersättning		 0,20 % av kapitalet per år,
				 utbetalas månadsvis

*Ersättningstrappa
Engångspremier och inflyttat kapital med kortare tid till utbetalning än 60 månader. Ersättning beräknas på inbetald premie.
Från och med månad

Till och med månad

Ersättning
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–

1,5 %
2%
2,5 %
3%
3,5 %
4%

Avgångspension
Ersättningsform

Ersättning

Ersättning vid engångspremie

2 % av inbetald premie

PLUSpension privat pensionsförsäkring
Ersättningsform

Ersättning

Kapitalersättning
			

0,20 % av kapitalet per år,
utbetalas månadsvis

Ersättning vid
inflyttat kapital

4 %*

Ersättningsform
Ersättning vid löpande
premiebetalning

Ersättning
10 % av inbetald premie

Utbetalas från första månaden.

Twitch Hälso- och Friskvårdstjänster

Förmedlare som initierat kontakt avseende hälso- och friskvårdstjänster ersätts med 8 procent av fakturerat belopp.

SPP Konsult

Förmedlare kan förmedla konsultuppdrag och administrativa
uppdrag till SPP Konsult och välja om fakturan ska gå till kunden
eller förmedlaren. Vid faktura till kund kan förmedlaren få andel
av fakturerat belopp. Kontakta försäljningsansvarig.

4. Utbetalning av ersättning

Specifikation finns att hämta på SPP Online. När filen är klar
sänds ett mejl till provisionsansvarig på förmedlarföretaget.

Utbetalningsrutiner

Ordinarie utbetalningstillfälle är den 25:e varje månad. Om den
25:e inte är en bankdag sker utbetalning närmast föregående
bankdag. Ersättning avseende löpande premier beräknas på
inbetalningar som kommit SPP tillhanda senast den 18:e i månaden. Kapitalersättning och ersättning för inflyttat kapital grundas
på inbetalningar under föregående månad. Provisionssaldot ska
överstiga 100 kronor för att utbetalning ska ske.

Negativt provisionssaldo

Negativt provisionssaldo kan regleras genom avräkning av kommande provisioner eller, efter särskild bedömning, faktureras
förmedlarföretaget.
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(tecknade fr.o.m 2017-04-01)		

