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Oktober 2019 
 
 
Simon Tøgern fra HK Privat igen på den forkerte krigssti. 
 
Som det sikkert er de fleste af vore medlemmer bekendt, førte HK privat for nogle år siden en 
meget ensidig og negativ rettet kampagne imod pensionsmæglerbranchen. 
 
Nu ser det ud til, at Simon Tøgern igen forsøger sig med udtalelser, som ikke har bund i virke-
ligheden, og som minder om et forsøg på at varetage HK Privat’s egne interesser i stedet for 
medlemmernes interesser. 
 
I FMF har vi den holdning, at det burde være klart for enhver at såvel HK Privat som pensions-
mæglerbranchen, alt andet lige burde have et sammenfaldende interessepunkt: Nemlig at 
sørge for, at pensionsopsparernes penge bliver forvaltet og anvendt bedst muligt- og med den 
bedst tænkelige forsikringsdækning. 
 
Ikke desto mindre fremfører Simon Tøgern på HK Privat’s vegne igen en række ikke under-
byggede argumenter.  Argumenterne går på, at det at anvende pensionsmægler er for dyrt, 
bøvlet og med ringe udbytte. Desuden mener HK, at rådgivning er unødvendig når man først 
har valgt pensionsselskab. Yderligere gør HK privat sig til fortaler for, at pensionsmæglerne 
godt må være der (hvor generøst- tak for det), men til gengæld skal pensionsmæglerne have 
begrænset deres arbejdsfelt (læs- pensionsmæglerne må ikke længere yde løbende uvildig 
rådgivning). 
 
Når man fremfører argumenter af denne art, så bør man vel også være indstillet på at drøfte 
dette imellem HK Privat og Forsikringsmæglerforeningen. FMF har flere gange inviteret til 
åben dialog herom, men HK har ikke ønsket at stille op. 
 
Det forekommer FMF højst besynderligt. Det kan ikke undgå at føre til spørgsmål, som: 
 
Er HK’s argumenter et forsøg på at fremme egen rådgivning af medlemmerne? 
 
Er det en strategi fra HK’s side om at det pensionsselskab, som HK selv samarbejder med, er  
det rigtige valg for alle HK’s medlemmer? 
 
Er det HK, der administrerer de ordninger, som HK indplacerer hos deres samarbejdspartner? 
 
Modtager HK betaling eller administrations tillæg herfor? 
 
Hvordan oplyses medlemmerne om en sådan evt. betaling eller administrationsbidrag? 
 
Fra FMF’s side er der en åben invitation til Simon Tøgern fra HK Privat. 
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FMF vil meget gerne vise og dokumentere: 
 
De opnåede besparelser og meropsparing som den gennemsnitlige pensionsopsparer 
opnår ved anvendelse af pensionsmægler. 
 
Herudover vise eksempler på efterfølgende udbytte i form af rigtig og forhøjet udbeta-
ling, som kun har været muligt ved løbende uvildig pensionsmægler rådgivning. 
 
Vise repræsentative eksempler på opnået meropsparing. 
 
Vise den gennemsnitlige pris for pensionsmægler rådgivning og sammenligne dette 
med det opnåede udbytte. 
 
I Danmark er pensionsmæglerne underlagt den skrappeste lovgivning i verden. 
Det handler om, at man er forpligtet til alene at varetage kundens interesser, skabe transpa-
rens omkring omkostningerne samt udfordre leverandørerne på at skaffe kunderne den rig-
tige ordning. Pensionsmæglerne er underlagt regler om tavshedspligt, god skik, og oplys-
ningsforpligtelser, samt et omfattende tilsyn fra Finanstilsynet. Alt sammen for at sikre kun-
derne, at de kan stole 100% på uvildig rådgivning og samtidig opnår fuld transparens. 
 
Overtræder pensionsmægleren disse regler, er der strafansvar og risiko for fratagelse af ret-
ten til at yde pensionsmægler arbejde. 
 
FMF mener, at alle bør have fri ret til at vælge uvildig rådgivning – det er den eneste måde, 
man er fuldstændig sikker på, at rådgiveren også er lovmæssig forpligtet til at give det rette 
råd. 
 
HK Privat kan ikke yde uvildig rådgivning og er ej heller kvalificeret hertil. 
 
FMF opfordrer endnu en gang Simon Tøgern fra HK Privat til at acceptere invitationen til en 
direkte og åben dialog med FMF. 
  
På vegne af Forsikringsmæglerforeningen (FMF) 
 
Kent Risvad 
Formand 
 
 


