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BILAGA: Krävda uppgifter i den riskbedömning som görs av utländska EES-
försäkringsbolag och inlämnande av bedömningar till Försäkringsinspek-
tionen vid användningen av kön vid beräkningen av försäkringspremier el-
ler förmåner som hänför sig till försäkringar 



Krävda uppgifter i den riskbedömning som görs av utländska EES-försäkringsbolag och 
inlämnande av bedömningar till Försäkringsinspektionen vid användningen av kön vid 
beräkningen av försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar 
 
Uppgifter som skall framgå av riskbedömningarna 
 
Av riskbedömningens sammanfattningsdel skall åtminstone följande framgå: 
 
1. I vilken försäkringsprodukt/försäkringsgren och kundgrupp bolaget använder könstillhörighet vid beräkningen 
av försäkringspremier eller förmåner som hänför sig till försäkringar. 
 
2. Huruvida könstillhörigheten inverkar i den aktuella försäkringsgrenen på försäkringspremien, förmånerna eller 
bådadera. 
 
3. Vilken dess inverkan är. 
 
4. På vad och vilka statistiska uppgifter och undersökningar användningen av könstillhörighet som en faktor som 
inverkar på försäkringspremier eller förmåner grundar sig, bl.a. 
 

• vem har samlat in det statistiska materialet eller vem genomför undersökningen och vem är 
uppdragsgivare 

• på vilken population och vilket urval grundar sig statistiken eller undersökningen 
• på vilka års statistiska uppgifter grundar sig slutsatserna gällande inverkan av könstillhörigheten  
• om det är fråga om en allmänt tillgänglig statistik eller undersökning, var finns den aktuella 

undersökningen eller statistiken att få eller att läsa. 
 

5. Vilka de slutsatser är som kan dras utifrån de aktuella undersökningarna och statistikerna gällande 
könstillhörighetens betydelse som försäkringsmatematisk faktor. 
 
 Av riskbedömningens statistikdel skall utöver uppgifterna i sammanfattningsdelen åtminstone följande framgå: 
 
1. Omfattningen och tillförlitligheten hos det statistikmaterial som utgör grunden för slutsatserna. 
 
2. Vilka de skillnader är som beror på könstillhörighet i statistikmaterialet samt deras statistiska betydelse. 
 
3. Generaliseringen av de slutsatser som dragits utifrån statistikmaterialet att gälla försäkringar som bolaget 
beviljar. 
 
Av riskbedömningens analysdel skall framgå på vilket sätt könstillhörigheten påverkar den risk som försäkras 
och hur stor denna inverkan är. I denna utredning skall beaktas bl.a. de skillnader mellan könen som konstaterats 
i fråga om skadefrekvens/skadeintensitet och skadornas omfattning. Av analysdelen skall framgå hur dessa 
proportionerliga skillnader beaktas vid beräkningen av försäkringspremier och förmåner. 
 
Bolaget skall därtill meddela Försäkringsinspektionen den planerade tidpunkten för nästa omvärdering av 
könstillhörighetens inverkan, kontaktuppgifterna till den person som svarar på eventuella frågor gällande 
riskbedömningen samt adressen till den webbplats där riskbedömningens sammanfattningsdel publiceras. 
 
 
Inlämnande av riskbedömningar till Försäkringsinspektionen 
 
Riskbedömningen skall inlämnas till Försäkringsinspektionen minst en månad innan de försäkringspremier eller 
förmåner som grundar sig på användningen av kön är avsedda att införas. Riskbedömningar gällande 
försäkringsavtal som ingås år 2007 kan emellertid inlämnas till Försäkringsinspektionen senast 3.12.2007. 


