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Remissvar diarienummer Fi2021/01980 
 
Svenska Aktuarieföreningen (i det följande Aktuarieföreningen) ger följande synpunkter på förslag till nya 
regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring. 
 
Detta remissvar har beretts av en remissgrupp som bestått av medlemmar i Aktuarieföreningens 
livförsäkrings- och tjänstepensionsnämnd. Aktuarierna har representerat ömsesidiga bolag och 
vinstutdelande bolag. Vidare har aktuarierna representerat såväl traditionell- som 
fondförsäkringsverksamhet.  

 

Sammanfattning 
 

Aktuarieföreningen ger följande rekommendationer 
 
Aktuarieföreningen tillstyrker promemorians föreslag  

Aktuarieföreningen lämnar följande kommentarer till förslaget 
 

Aktuarieföreningen är positiva till en väl fungerande flyttmarknad och ser flera samhällsekonomiska 

fördelar, exempelvis möjlighet till bättre pensioner, med att ge möjlighet att flytta försäkringar. 

 

Aktuarieföreningen vill först uppmärksamma att promemorian speciellt berör möjliga effekter på 

bolagens solvens i konsekvensanalysen. Detta är mycket positivt och något som aktuarieföreningen 

efterfrågat i tidigare remisser kopplat till reglering av flyttmarkanden. 

 

Vidare delar aktuarieföreningen promemorians förslag att den retroaktiva flytträtten endast bör gälla 

fond- och depåförsäkringar. Aktuarieföreningen är dock generellt principiellt väldigt kritisk till retroaktiv 

lagstiftning på försäkringsområdet. En spar/pensionsförsäkring är ett långsiktigt löfte om ersättning. De 

tecknas utifrån gällande lagar och regler. Retroaktiv lagstiftning kan förändra förutsättningarna 
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försäkringarna tecknats under, detta utan att bolaget har möjlighet att ändra förutsättningarna för det 

skydd som de ställt ut i försäkringen. I vissa fall är det också möjligt att försäkringsbolagen inte skulle 

erbjudit försäkring under de nya premisserna, om de var kända när kontraktet tecknades, och de därmed 

nu blivit bundna i avtal de aldrig skulle ingått om premisserna var kända från början. Detta är något som 

kan påverka bolagen negativt. Aktuarieföreningen menar att retroaktiv lagstiftning kan vara rimligt i 

detta specifika fall men menar starkt att det framöver inte får bli en praxis. 

 

Om Svenska Aktuarieföreningen 
Svenska Aktuarieföreningen utgör en sammanslutning av personer, som utövar aktuariell verksamhet i 
Sverige eller eljest har intresse för sådan verksamhet eller därmed besläktad vetenskaplig forskning. 
Föreningens ändamål är bland annat att främja aktuarievetenskapen, att främja god utbildning och 
vidareutbildning av aktuarier samt att avge yttranden om ämnen inom föreningens intresseområden 
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