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God Skik bekendtgørelsen som 

forsikringsformidler  

 KRAV JF. BEKENDTGØRELSE 

OM GOD SKIK, § 14 

 

 

Stk. 1, 

nr. 1 

Forsikringsformidlerens navn og 

adresse, samt oplysning om, at 

den pågældende er 

forsikringsformidler. 

Frøslev Mollerup Sparekasse, Vestergade 7, 7900 

Nykøbing Mors.  

Frøslev Mollerup Sparekasse er i Finanstilsynet 

registreret som forsikringsformidler.  

Stk. 1, 

nr. 2 

Om forsikringsformidleren yder 

rådgivning om de solgte 

forsikringsprodukter. 

Frøslev Mollerup Sparekasse yder personlig 

rådgivning til kunder om Letsikringer oprettet via 

Letpension. 

Stk. 1, 

nr. 3 

Oplysning om, hvordan kunden 

kan klage over 

forsikringsformidleren. 

https://fmspks.dk/om-os/klagevejledning/ 

 

Stk. 1, 

nr. 4 

Hvilket register 

forsikringsformidleren er 

optaget i med angivelse af, 

hvordan det kan kontrolleres, at 

forsikringsformidleren er 

registreret. 

Frøslev Mollerup Sparekasse er i Finanstilsynet 

registreret som forsikringsformidler. 
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Stk. 1, nr. 5 Om forsikringsformidleren repræsenterer 

kunden eller handler på vegne af et 

forsikringsselskab. 

Frøslev Mollerup Sparekasse 

handler på vegne af PFA Pension 

ved formidlingen af Letsikringer. 

Stk. 1, nr. 6 Om forsikringsformidleren har en direkte 

eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af 

stemmerettighederne eller kapitalen i et 

bestemt forsikringsselskab. 

Ej relevant 

Stk. 1, nr. 7 Om et bestemt forsikringsselskab eller 

moderselskabet til et bestemt 

forsikringsselskab har en direkte eller 

indirekte andel på 10 pct. eller mere af 

stemmerettighederne eller kapitalen i en 

forsikringsformidler. 

Ej relevant. 

Stk. 1, nr. 8 Om forsikringsformidleren i forbindelse 

med den aftale, der foreslås eller rådgives 

om: 

a) Yder rådgivning på basis af en objektiv og 

personlig analyse, 

b) har en kontraktretlig forpligtelse til 

udelukkende at benytte et eller flere 

forsikringsselskaber, og i givet fald meddele 

kunden navnene på disse forsikrings-

selskaber, eller 

c) ikke har en kontraktretlig forpligtelse til 

udelukkende at benytte et eller flere 

forsikringsselskaber til sin forsikrings-

distributionsvirksomhed og ikke yder 

rådgivning på basis af en objektiv og 

personlig analyse; i så fald skal forsikrings-

formidleren meddele navnene på de 

forsikringsselskaber, som forsikrings-

formidleren kan benytte og faktisk benytter. 

Frøslev Mollerup Sparekasse yder 

rådgivning på basis af en objektiv og 

personlig analyse. 

Frøslev Mollerup Sparekasse har en 

kontraktretlig forpligtelse til 

udelukkende at benytte PFA 

Pension via Letpension. 
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Stk. 1, nr. 9 Hvilken form for aflønning, der modtages i 

forbindelse med forsikringsaftalen. 

Ej relevant 

Stk. 1, nr. 

10 

Om forsikringsformidleren i forhold til 

forsikringsaftalen arbejder på basis af: 

a) Et honorar, som er den aflønning, kunden 

betaler direkte, 

b) en form for provision, som er den 

aflønning, der indgår i forsikringspræmien, 

c) enhver anden form for aflønning, 

herunder en form for økonomisk fordel, 

som tilbydes eller gives i forbindelse med 

forsikringsaftalen, eller 

d) en kombination af enhver form for 

aflønning i a, b eller c. 

Ej relevant 

Stk. 1, nr. 

11 

Om navn og adresse på det 

forsikringsselskab, hvori forsikringen tegnes. 

Letsikringen tegnes i: 

PFA Pension 

Sundkrogsgade 4 

2100 København Ø 

Stk. 1, nr. 

12 

Om hvorvidt skadesforsikringsselskabet, når 

der er tale om en skadesforsikringsaftale til 

forbrugere, er omfattet af en 

garantiordning, der dækker kundens krav i 

tilfælde af selskabets konkurs, og navnet på 

denne garantiordning. 

PFA Pension er ikke et 

skadesforsikringsselskab og er derfor 

ikke omfattet af en garantiordning. 

Stk. 2 Skal kunden betale honoraret direkte, 

oplyser forsikringsformidlere kunden om 

honorarets størrelse eller, hvis dette ikke er 

muligt, metoden til beregning af honoraret. 

Ej relevant 
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Stk. 3 Foretager kunden betalinger ud over de 

løbende præmier og planlagte betalinger i 

henhold til forsikringsaftalen efter dens 

indgåelse, skal forsikringsformidleren give 

oplysninger i overensstemmelse med stk. 1, 

nr. 6-10 og stk. 2, om hver enkelt af 

sådanne betalinger. 

Denne betingelse er opfyldt, når 

ovenstående oplysninger ligger på 

pengeinstituttets hjemmeside, idet 

der også henvises til denne ved 

ændringer til forsikringsaftalen. 

Stk. 4 Accessoriske forsikringsformidlere skal i god 

tid inden indgåelse af en forsikringsaftale 

give kunden oplysningerne i stk. 1, nr. 1, 3, 

4, 9, 11 og 12. 

Ej relevant 

Stk. 5 Forsikringsselskaber og forsikrings-

formidlere, der udøver forsikrings-

distribution gennem en accessorisk 

forsikringsformidler, der er undtaget fra lov 

om forsikringsformidling, jf. § 1, stk. 2 i lov 

om forsikringsformidling, er ansvarlige for, 

at den pågældende accessoriske forsikrings-

formidler overholder stk. 1, nr. 1 og 3. 

Ej relevant. 

Stk. 6 Stk. 1, nr. 11 og 12, finder ikke anvendelse 

på uafhængige forsikringsformidlere. 

Denne betingelse er ikke relevant 

for pengeinstitutter i Letpension-

samarbejdet. 

Stk. 7 En ansat, der tilmeldes en obligatorisk 

arbejdsmarkedspensionsordning uden at 

have truffet en individuel beslutning om at 

tilmelde sig den, skal straks efter 

tilmeldingen have oplysningerne i stk. 1, nr. 

1-10, stk. 2 og 3. 

Denne betingelse er opfyldt, når 

ovenstående oplysninger ligger på 

pengeinstituttets hjemmeside, idet 

der henvises til denne i alle nye 

forsikringsaftaler. 

 

 
 
 

 


