
Forsikringsmæglerne vil styrke 
dialogen med medlemmer, be-
slutningstagere og offentlighed. 

Som led i disse bestræbelser vil vi frem-
over udgive et nyhedsbrev, der gerne 
skulle blive et forum for viden om en 
dynamisk branche.
Vi har på det seneste kunnet notere, 
at andre i forsikringsbranchen ikke har 
undslået sig for at bruge medierne og 

politiske kontakter til at bringe for-
sikringsmæglernes arbejde i miskredit.
I den anledning har vi endnu engang 
konstateret, at en præcis og nuanceret 
information er nødvendig, hvis ikke 
indtrykket af vores arbejde skal skæv-
vrides.
Af hensyn til omverdenen har vi i 
nyhedsbrevet også en beskrivelse af, 
hvilken baggrund en forsikringsmægler 
har, og hvordan vore medlemmer og 

medlemsvirksomheder arbejder.
Forsikringsmæglere gør et vigtigt stykke 
arbejde til fordel for både virksomhed-
erne og deres medarbejdere.

Blot tænk den tanke, at kunderne i 
Roskilde Bank havde haft en uafhængig 
rådgiver ved sin side, når de investe-
rede deres kapital. Nu var banken selv 
rådgiver. 
Resultatet er jo velkendt.
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God dialog med lyttende politikere
Forsikringsmæglernes ledelse var i 
såkaldt foretræde for Folketingets 
erhvervsudvalg og blev venligt 
modtaget af formanden, tidl. 
minister Helge Sander (V).

“Vores foretræde for Folketingets er- 
hvervsudvalg gik godt”, fortæller Flem-
ming Kosakewitch.
Der deltog fem politikere: Helge Sander 
(V), Carina Christensen (K), Torsten 
Schack Pedersen (V), Orla Hav (S) og 
Jens Christian Lund (S). 
“Vi fik redegjort grundigt for vores sag. 
Det er vores fornemmelse, at der var 
forståelse for vore synspunkter. 
PFA gør jo gældende, at mæglerne 
holder egne produkter udenfor udbud 
og pensionsselskaberne dermed ikke får 
mulighed for at byde.
Vi gjorde i den forbindelse opmærksom 
på, at mæglerne ikke har egne produk-

ter men alene leverer uvildig rådgivning 
til virksomhedernes ledelse og medar-
bejdere. PFA ser derimod medarbejder-
rådgivningen som en del af pensions-
leverandørens opgaver og synes med 
andre ord ikke, at medarbejderne skal 
have adgang til at vælge den uvildige 
rådgivning – et krav, der jo i bund og 
grund er ude af trit med gængs opfat-
telse i samfundet”.
Efter mødet fik delegationen lejlighed til 

at uddybe synspunkterne overfor Carina 
Christensen og Jens Christian Lund. 
“Sidstnævnte sagde spontant, at han 
da godt kunne forstå, hvis et pensions-
selskab ikke kan lide mæglere, da Lars 
Gundorph fortalte om en sag, hvor Willis 
havde sparet virksomhedens medarbej-
dere for 10 mio. kr. om året”, fortæller 
FMF’s direktør.
Foreningen vil nu holde tæt kontakt til 
politikerne på Christiansborg.

Helge Sander (V) tog godt imod forsikringsmæglernes ledelse



Forsikringsmæglernes formand, 
Søren Lindbo, vil droppe klientkonti 
i forbindelse med PFA Pension.  

”Vi har længe ønsket at få skabt ordnede 
forhold i PFA Pension. Det kræver først 
og fremmest, at Finanstilsynet får PFA til 
at efterleve loven. Så kan vi helt komme 
af med de omstridte klientkonti og PFA’s 
mistænkeliggørelse af kunderne. Det 
er vi fra mæglerside helt indstillet på”, 
understreger Søren Lindbo.  

Klientkonti skal give kunder og mæglere 
indblik i de afregnede beløb mellem 
virksomheden og PFA. 

PFA Pension har i medierne rejst alvorlig 
kritik af virksomheder og pensionsmæg-
lere, som har oprettet klientkonti til 
mæglerens rådgivningsvederlag. 
”Men mæglervirksomhederne dispone-
rer ikke over klientkontoen. PFA’s kritik af 
mæglerne kriminaliserer de involverede 
virksomheder, som man beskylder for 
at tilrane sig en del af medarbejdernes 
pensionsopsparing. 

Den slags påstande er til skade for pen-
sionsbranchen og for medarbejdernes 
tillid til deres arbejdsgiver. Det ned-
sætter på et urimeligt grundlag dansk 

erhvervslivs omdømme”, forklarer Søren 
Lindbo.
Forsikringsmæglernes formand mener, 
at PFA Pension tilsyneladende har glemt, 
at disse konti er oprettet som følge af, at 
selskabet nu i en årrække har overtrådt 
loven: ”Det er PFA, som ikke har sørget 
for, at deres systemer kan opkræve det 
vederlag, som er aftalt mellem kunde 
og mægler. Med PFAs egen kritik må 
det være i alles interesse at få gjort 
rent bord. Vores forslag lyder derfor, at 
Finanstilsynet sørger for, at PFA overhol-
der reglerne og får afviklet klientkonto-       
systemet”, siger Søren Lindbo.
Forsikringsmæglerne vil nu orientere 
erhvervsminister Brian Mikkelsen og 
Folketingets erhvervsudvalg om deres 
synspunkt.

Hvordan bliver man 
forsikringsmægler?

Søren Lindbo, formand 
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Forsikringsmæglerne til Finanstilsynet: 
Få PFA til at opfylde loven

Udover at opfylde lovens betingel-

ser om to års praktisk erfaring med 

mæglerens arbejdsopgaver under 

supervision, kræves at de i loven 

definerede uddannelsesforløb følges 

og bestås. Den teoretiske uddannelse 

varetages af Forsikringsakademiet og 

er målrettet mod forsikringsmægling 

enten inden for skade eller pension.

Hvordan er uddannelsen opbygget? 

Uddannelsen er modulopbygget og 

kompetencegivende. For at deltage 

på ét modul kræves, at et andet 

er bestået. Begge uddannelsesfor-

løb (skade/pension) består af 6 – 7 

moduler, som hvert tager 10 – 14 

uger. Hvert modul har sit fagområde 

og fokus, hvor deltagerne igennem 

uddannelsen arbejder med lærebøger 

og cases samt løbende afleverer op-

gaver. Hvert modul afsluttes med en 

skriftlig eksamen, som skal bestås for 

at give adgang til næste modul.

Er det hele teori? 
Nej, mellem modulerne skal medar-

bejderen lære at anvende den tileg-

nede viden – således vil det i mange 

tilfælde betyde, at en medarbejder i 

en forsikringsmæglervirksomhed højest 

deltager på to moduler om året.

Bliver man så automatisk mægler?

Nej, man skal til en mundtlig eksa-

men, hvor mæglerens arbejdsmetode 

skal demonstreres. 

Er der flere hurdler?

Ja, først efter uddannelse og eksamen 

kan deltageren søge Finanstilsynet om 

at blive registreret forsikringsmægler 

(skade eller pension).

Hvor lang tid tager hele dette forløb?

Forløbet og kombinationen mel-

lem praksis og teori betyder, at en 

medarbejder vil være 3 – 4 år under 

vejs inden medarbejderen kan gå op 

til den afsluttende mundtlige eksamen 

og blive registreret forsikringsmægler.  

Selskab kontra mægler
Forsikringsselskabets mand
(sælger eller agent)

•  Ved ofte mere end kunden

• Handler for sit firma

• Forhandler højest mulige pris til sit firma

• Kender kun eget firmas muligheder

• Har alene fokus på egne tilbud

• Leverer kun de vilkår der er nødvendige for 

at få forretningen

• Anbefaler at samle forretninger i eget firma

• Sagsbehandler kun eget firmas forpligtelser

• Leverer den mindst mulige erstatning

Kundens mand 
(rådgiver)

• Ved ofte mere end både kunden og sælgeren

•  Handler for kunden under kundens fuldmagt

•  Forhandler lavest mulige priser

• Kender alle leverandørers muligheder

•  Har fokus på alle relevante tilbud

• Sikrer bedst mulige vilkår

• Anbefaler at placere forretning mest hen-

sigtsmæssigt

• Arbejder for højest mulige erstatninger

• Ser både alle offentlige og alle private behan-

dlings- og erstatningsmuligheder

• Overvåger løbende markedet for nye mulig 

heder, der kan skabe værdi for både virksom-

hed og medarbejder 


