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1. Sammenfatning 
 

Årsindberetninger 

Forsikringsmæglernes omsætning steg med 11 pct. fra et niveau på 1.274 mio. kr. ultimo 

2015 til 1.409 mio. kr. ultimo 2016. Stigningen kan henføres til både nye og allerede eksiste-

rende selskaber. 

 

Ud af den samlede omsætning stammer 61 pct. fra formidling af skadesforsikring, og de 

resterende 39 pct. fra formidling af livsforsikring.    

 

Forsikringsmæglerbranchen er kendetegnet ved få store og mange små virksomheder. De 

fire forsikringsmæglervirksomheder, som havde en omsætning på over 100 mio. kr., stod i 

2016 for godt 60 pct. af markedets samlede omsætning.  

 

I 2016 fik yderligere 32 forsikringsmæglervirksomheder tilladelse til at drive virksomhed og 

blev derved underlagt Finanstilsynets tilsyn. I alt var der 177 forsikringsmæglervirksomheder 

med Finanstilsynets tilladelse ved udgangen af 2016.  

 
Implementering af IDD-direktivet 

Erhvervsministeren fremsatte den 4. oktober 2017 et lovforslag med henblik på at gennem-

føre dele af IDD-direktivet. Lovforslaget og IDD-direktivet har til formål at sikre forbrugerne 

den samme beskyttelse, uanset om de køber deres forsikringer direkte fra forsikringsselska-

bet, fra en agent eller fra en virksomhed, der formidler forsikringer. Direktivet skaber derfor 

ligestilling mellem alle distributionskanaler ved at lade alle led i distributionen af en forsikring 

efterleve de samme regler. 

 

Lovforslaget vil bl.a. sikre øget forbrugerbeskyttelse, ved at flere aktører på markedet skal 

have tilladelse og herefter være underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Der vil også blive stillet 

større krav til de enkelte aktører og til deres adfærd i form af nye god skik-regler, aflønnings-

regler og kompetencekrav. 
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2. Stigning i forsikringsmæglernes omsætning 
I 2016 udgjorde forsikringsmæglernes omsætning 1.409 mio. kr. Det svarer til en stigning på 

11 pct. i forhold til 2015, jf. tabel 1. ”Forsikringsmæglervirksomhed” er defineret i boks 1.  

 
Tabel 1: Forsikringsmæglere – uddrag af indberetninger 2012-2016 

 
 
Note: Datagrundlaget for denne artikel er baseret på ca. 99 pct. af markedet for forsikringsmæglervirksomhed, jf. afsnit 4 
om statistikken. 
Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. 

 

I 2016 blev der oprettet 32 nye forsikringsmæglervirksomheder, hvilket påvirkede omsætnin-

gen positivt. Samtidig steg omsætningen blandt de resterende virksomheder betydeligt. Om-

sætningen er gennemsnitligt steget med 4 pct. pr. år fra 2012-16. 

 

 
 

Omsætning fordelt på størrelse 

Ud af den samlede omsætning på 1.363 mio. kr.1 kom 835 mio. kr. fra formidling af skades-

forsikring og de resterende 528 mio. kr. fra formidling af livsforsikring, jf. figur 1. Det svarer 

til en andel på 61 pct. for skadesforsikring og 39 pct. for livsforsikring. I 2015 var fordelingen 

65 pct. skadesforsikring og 35 pct. livsforsikring.    

 

 

 

 
 

                                                   

 

 
1 Den samlede omsætning er mindre end omsætningen fra forsikringsformidling fra tabel 1, da beløbet er eksklusiv ve-
derlag fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning. 

2015-2016 2012-2016

Vederlag modtaget fra kunder i alt 1.223              1.210        1.230     1.274     1.409     11% 4%

Antal virksomheder 150                 144          153       164       154       

Mio. kr.
Vækst pr. år

2012 2013 2014 2015 2016

Boks 1: Forsikringsmæglervirksomhed 

 

En forsikringsmægler er en forsikringsformidler, der indhenter tilbud om forsikringsdæk-

ning fra flere frit valgte forsikringsselskaber på basis af en objektiv analyse af så mange 

af markedets forsikringsløsninger som muligt. På baggrund af en række faglige kriterier 

rådgiver forsikringsmægleren kunden om, hvilken forsikringsløsning der er egnet til at op-

fylde kundens forsikringsbehov. 

 

En forsikringsmæglervirksomhed har eneret på at udøve den aktivitet, der består i at råd-

give på basis af en analyse af et antal mulige og relevante forsikringsløsninger. Definitio-

nen af en forsikringsmægler fremgår af lov om forsikringsformidling § 2, nr. 1. 

 

Et særkende for forsikringsmægleren, modsat forsikringsagenten, er, at mægleren er for-

pligtet til at indhente tilbud fra konkurrerende forsikringsselskaber uden at være bundet til 

et eller flere selskaber. Mægleren er uafhængig af selskaberne og aflønnet af kunden. 
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Figur 1: Andele af omsætningen fordelt på størrelse i 2016, mio. kr.  

 
Note: Omsætningen indeholder ikke vederlag fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning.  
Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet.  

 

De tre skadesforsikringsvirksomheder, som havde en omsætning på over 100 mio. kr., havde 

samlet en omsætning på 507 mio. kr. Det svarer til 61 pct. af den samlede omsætning for 

skadesforsikringsvirksomheder i 2016, jf. figur 1. Denne procentdel lå i 2015 på 65 pct. Faldet 

skyldtes, at omsætningen for to af de tre skadesforsikringsvirksomheder, som havde en om-

sætning på over 100 mio. kr., faldt fra 2015 til 2016. Antallet af virksomheder, der formidlede 

skadesforsikring, og som havde en omsætning på over 100. mio. kr. i 2016, var uændret fra 

2015. 

 

De tre livsforsikringsvirksomheder, som havde en omsætning på over 100 mio. kr., havde 

tilsammen en omsætning på 314 mio. kr. Det svarer til 59 pct. af den samlede omsætning 

for livsforsikringsvirksomheder i 2016, jf. figur 1. I 2015 lå denne markedsandel på 47 pct., 

hvilket svarer til en stigning på 12 procentpoint fra 2015 til 2016. Stigningen skyldtes, at an-

tallet af livsforsikringsvirksomheder steg med én fra 2015 til 2016, og at omsætningen for de 

to virksomheder, som allerede befandt sig i intervallet, også steg i denne periode. 

 

Forsikringsmæglere fordelt på størrelse 

Forsikringsmæglerbranchen er kendetegnet ved få store og mange små virksomheder. Ud 

af de 154 forsikringsmæglervirksomheder, som er medtaget i beregningerne til denne arti-

kel2, havde 138 virksomheder en omsætning på mellem 0-10 mio. kr. Kun 16 virksomheder 

havde en omsætning på over 10 mio. kr., jf. figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 
2Jf. afsnit 4 om statistikken.  
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Figur 2: Antal forsikringsmæglere fordelt på omsætning i 2016, mio. kr. 

 

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet.  

 

Forsikringsmæglerbranchen er også kendetegnet ved, at få virksomheder sidder på en stor 

del af det samlede marked. De fire største virksomheder i 2016, som havde en omsætning 

på over 100 mio. kr., stod for 61 pct. af den samlede omsætning for forsikringsmæglere, jf. 

tabel 2.  

 

Tabel 2: Markedskoncentration 

Markedsandel for virksomheder 
med en omsætning: 

2012 2013 2014 2015 2016 
  

  

over 100 mio. kr. 61% 57% 55% 60% 61%   

   Antal virksomheder             2              2              2              3              4    

mellem 15 og 100 mio. kr. 23% 25% 28% 21% 20%   

   Antal virksomheder             9              8              9              7              7    

under 15 mio. kr. 16% 18% 17% 19% 19%   

   Antal virksomheder         139          134          142          154          143    

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. 

 

Markedsandelene for de små og mellemstore virksomheder var relativt uændret fra 2015 til 

2016. De syv virksomheder, der havde en omsætning på 15-100 mio. kr., stod dermed for 

ca. 20 pct. af den samlede omsætning. De 143 virksomheder, der havde en omsætning på 

under 15 mio. kr., stod for 19 pct. 
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3. Implementeringen af IDD-direktivet 
Erhvervsministeren fremsatte den 4. oktober 2017 forslag om en ny hovedlov om forsikrings-

formidling (lov om forsikringsformidling)3. Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele 

af IDD-direktivet4.  

 

IDD-direktivet og lovforslaget blev fremsat med henblik på at sikre forbrugerne den samme 

beskyttelse, uanset om de køber deres forsikringer direkte fra forsikringsselskabet, fra en 

agent eller fra en virksomhed, der formidler forsikringer. Direktivet skaber derfor ligestilling 

mellem alle distributionskanaler ved at lade alle led i distributionen af en forsikring efterleve 

de samme regler. 

 

Lovforslaget vil bl.a. sikre øget forbrugerbeskyttelse, ved at flere aktører på markedet skal 

have tilladelse og hermed komme under tilsyn af Finanstilsynet. Der vil også blive stillet større 

krav til de enkelte aktører, ligesom der vil blive stillet større krav til deres adfærd i form af nye 

god skik-regler, aflønningsregler og kompetencekrav. 

 

Alle forsikringsdistributører skal fremover foretage en analyse af deres kunder, så kunderne 

kun får tilbudt produkter i overensstemmelse med deres krav og behov. Dette skal medvirke 

til at sikre, at forbrugerne opnår samme information og beskyttelse, uanset om de køber 

deres forsikringer direkte gennem et forsikringsselskab, gennem en forsikringsformidler eller 

en accessorisk forsikringsformidler5. 

 

I det følgende vil nogle af de kommende regler blive behandlet. For en mere detaljeret be-

skrivelse henvises til lovforslaget, som er sendt i høring. 

 

Den nye lov om forsikringsformidling forventes at træde i kraft den 23. februar 2018. 

 

Ændringer af særlig betydning for forsikringsmæglere og agenter 

Med implementeringen af IDD-direktivet følger en række ændringer i forhold til den nuvæ-

rende regulering. Det følgende redegør for tre af de væsentligste ændringer. 

 

 Lovforslaget medfører, at flere aktører på markedet skal have Finanstilsynets tilla-

delse, og flere aktører skal registreres. 

 Lovforslaget indeholder regler om krav til forsikringsformidleres kompetencer. Dette 

indebærer ændringer i det eksisterende uddannelsessystem for mæglere og indfø-

relse af kompetencekrav til andre personer, der distribuerer forsikringer. Samtidig 

fjernes den personlige tilladelse som forsikringsmægler. 

 Lovforslaget indeholder også regler, som giver forsikringsformidlere mulighed for fort-

sat at udøve uafhængig formidling. Den uafhængige formidling viderefører den nu-

værende mulighed for at drive forsikringsmæglervirksomhed. 

 

                                                   

 

 
3 Se det fremsatte lovforslag her: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L8/index.htm  
4 Denne artikel er bygget på lovforslaget som kan blive ændret under den kommende politiske proces. Informationen i 
artiklen er altså ikke endeligt vedtaget med det indhold, som er fremstillet her. 
5 En accessorisk forsikringsformidler er en virksomhed, som formidler forsikringer, der knytter sig til de produkter eller 
tjenesteydelser, som virksomheden normalt forhandler. 

http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L8/index.htm
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Nye registreringer, tilladelser og definitioner 

IDD-direktivets anvendelsesområde adskiller sig fra den nuværende lov om forsikringsfor-

midling og vil ændre skillelinjen mellem det, vi i Danmark i dag kender som forsikringsmæg-

lere og forsikringsagenter. 

  

Som det fremgår af definitionen, vil prissammenligningssider som noget nyt under visse om-

stændigheder blive omfattet af loven. 

 

Begrebet forsikringsdistribution dækker desuden både den virksomhed, som forsikrings-

mæglere og forsikringsagenter udøver, og de salgsaktiviteter, som forsikringsselskaber udø-

ver. 

 

Forslaget til lov om forsikringsformidling gennemfører dog kun de dele af direktivet, der ved-

rører dette. Forsikringsselskabers distribution er dermed ikke omfattet af lovforslaget.  

 

 

Boks 2: Anvendelsesområde 

 

IDD-direktivet finder anvendelse på enhver fysisk eller juridisk person, som indleder og 

udøver distribution af forsikrings- og genforsikringsprodukter. 

 

Ved ”distribution” skal forstås den virksomhed, der består i: 

 

 at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgå-

else af forsikringsaftaler 

 at indgå forsikringsaftaler  

 at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af forsikringsaftaler, navnlig i for-

bindelse med skadesanmeldelser. 

 

Distribution indbefatter levering af oplysninger om en eller flere forsikringsaftaler, som er 

i overensstemmelse med de kriterier, som en kunde har valgt via et websted eller et 

andet medie. Distributøren udarbejder en prioriteret liste over forsikringsprodukter. Listen 

omfatter pris- og produktsammenligninger eller rabat på prisen for en forsikringsaftale, 

hvis kunden direkte eller indirekte kan indgå aftalen via et websted eller et andet medie. 

 

Boks 3: Nye betegnelser 

 

Forsikringsformidler og accessorisk forsikringsformidler 

Direktivet skelner ikke mellem forsikringsmæglere og forsikringsagenter, men opererer 

med betegnelserne forsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidlere. 

 

Forsikringsformidlere er virksomheder, hvis hovederhverv er formidling af forsikringer fra 

forsikringsselskaber til forsikringstagere. 
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Registreringen af forsikringsformidlere 

Finanstilsynet skal oprette og føre et offentligt register over virksomheder, der har fået tilla-

delse som forsikringsformidler og genforsikringsformidler. Desuden skal Finanstilsynet regi-

strere virksomheder, som opfylder betingelserne for at udøve accessorisk forsikringsformid-

ling. 

 

Registret skal indeholde følgende oplysninger: 

 

 Navne på personer i ledelsen af den forsikringsformidler, genforsikringsformidler eller 

accessoriske forsikringsformidler, der er ansvarlige for formidlingen 

 I hvilke andre lande end Danmark indenfor Den Europæiske Union eller lande, som 

unionen har indgået aftale med på det finansielle område, virksomheden yder forsik-

ringsformidling, genforsikringsformidling eller accessorisk forsikringsformidling 

 Om virksomheden er uafhængig. 

 

Ansvaret for ansøgning om tilladelse og registrering ligger hos den enkelte forsikringsformid-

ler. Ansøgning og registrering sker ved henvendelse til Finanstilsynet.  

 

Ansvaret for registrering af accessoriske forsikringsformidlere ligger hos den virksomhed, 

hvis forsikringer den accessoriske forsikringsformidler sælger, hvis: 

 

 virksomheden er et dansk registreret forsikringsselskab 

 virksomheden er en filial i Danmark af et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse 

i et andet land indenfor EU eller i et land, som EU har indgået aftale med på det 

finansielle område 

 virksomheden er en filial i Danmark af et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse 

i et land udenfor EU, som EU ikke har indgået aftale med på det finansielle område. 

 

En accessorisk forsikringsformidler skal registreres, før virksomheden må udøve forsikrings-

formidling. Registrering sker ved, at forsikringsselskabet eller en filial heraf registrerer sig i 

det tilgængelige register. 

 

Øvrige accessoriske forsikringsformidlere skal registreres i Finanstilsynet. 

 

 

 

 

Accessoriske forsikringsformidlere er virksomheder, der i forbindelse med salg af andre 

varer og tjenesteydelser sælger en forsikring knyttet til disse varer eller ydelser. 

 

En forsikringsformidler er defineret som en fysisk eller juridisk person, der ikke er et for-

sikrings- eller genforsikringsselskab eller deres ansatte, og som ikke er en accessorisk 

forsikringsformidler, der mod aflønning indleder eller udøver forsikringsdistributionsvirk-

somhed.  

 

Definitionen af forsikringsformidlere vil derfor rumme de aktører, som efter gældende 

ret er defineret som forsikringsmæglere, forsikringsagenter og underagenter forudsat, 

at de ikke er omfattet af definitionen af accessoriske forsikringsformidlere, jf. neden-

for. 

 

Betegnelsen accessoriske forsikringsformidlere er defineret som en fysisk eller juri-

disk person, der ikke er et kreditinstitut eller et investeringsselskab, der mod aflønning 

indleder eller udøver forsikringsdistributionsvirksomhed som accessorisk virksomhed 

under visse betingelser.  

 

Det er for det første en betingelse,  

 at den pågældende fysiske eller juridiske person ikke udøver forsikringsdistri-

bution som hovederhverv,  

 at den pågældende kun distribuerer visse forsikringsprodukter, der udgør et 

supplement til en vare eller tjenesteydelse, og 

 at forsikringsprodukterne ikke omfatter livs- eller ansvarsforsikringer, som 

formidleren tilbyder som sit hovederhverv. 

 

Definitionen af accessoriske forsikringsformidlere vil derfor rumme de aktører, som efter 

gældende ret er defineret som forsikringsagenter og underagenter, men ikke har salg af 

forsikringer som deres hovedaktivitet. 
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Uddannelse og kompetencekrav 

 

Uddannelse og kompetencekrav i dag 

 

I dag er der i § 9 i lov om forsikringsformidling et krav om, at den eller de personer, der er 

ansvarlige for forsikringsformidlingen, skal besidde en generel viden om forsikringsformid-

ling. Personer, der udøver forsikringsmægling, skal have tilladelse som forsikringsmæglere. 

For at opnå denne tilladelse skal ansøgerne have en teoretisk uddannelse og praktiske kom-

petencer indenfor forsikringsmæglervirksomhed. 

 

Krav om teoretisk uddannelse som forsikringsmægler dokumenteres i dag som udgangs-

punkt ved en gennemført forsikringsmægleruddannelse fra Forsikringsakademiet.  

 

De praktiske kompetencer dokumenteres ved minimum to års ansættelse på fuldtid i en virk-

somhed, hvor mæglerrelaterede opgaver er udført under supervision. 

 

Der er i dag ikke kompetencekrav til ansatte i forsikringsselskaber. 

 

Uddannelse og kompetencekrav efter februar 2018 

 

IDD-direktivet indeholder krav om, at forsikringsformidlere skal have en faglig uddannelse og 

efteruddannelse for at bevare et passende præstationsniveau, der svarer til det arbejde, som 

de udfører. 

 

Direktivet indeholder også krav om, at accessoriske forsikringsformidlere skal have pas-

sende viden og færdigheder, så de kan varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser 

tilfredsstillende. 

 

Krav til forsikringsformidlere (ikke accessoriske formidlere) og ansatte i forsikrings-

selskaber 

 

Lovforslaget indeholder et punkt om, at IDD-direktivets kompetencekrav udmøntes i en be-

kendtgørelse om kompetencekrav for forsikringsdistribution med hjemmel i dette lovforslag 

og i lov om finansiel virksomhed. Bekendtgørelsen vil derfor komme til at gælde for både 

ansatte i forsikrings- og genforsikringsselskaber og for alle forsikringsformidlere og genfor-

sikringsformidlere.  

 

Der vil ikke blive stillet krav om, at man skal gennemføre et konkret uddannelsesforløb. Det 

afgørende vil være, om den pågældende har tilstrækkelige kompetencer til at bestride den 

ønskede stilling, og ikke hvordan disse er erhvervet.  

 

Dokumentationen for kompetencer og vurderingen af, om kompetencekravene er opfyldt, 

finder sted ved hjælp af en test. Der vil blive udarbejdet forskellige kompetenceprofiler med 

tilsvarende test, som svarer til jobfunktionerne i branchen. 

 

Den enkelte virksomhed vil blive ansvarlig for at sikre, at dens medarbejdere hver især har 

taget den test, der dokumenterer deres kompetencer. 
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Kompetencekravet gælder kun de ansatte i virksomheden, der er direkte beskæftiget med 

forsikrings- eller genforsikringsdistribution, og de personer i ledelsesstrukturen, der har an-

svar for forsikrings- og genforsikringsdistribution. Dette gælder, uanset om en ansat med 

ledelsesansvar kun sjældent har kundekontakt. Administrativt personale er ikke omfattet af 

kompetencekravet. 

 

Krav om efteruddannelse 

 

Direktivet indeholder et krav om løbende efteruddannelse. Dette foreslås omsat til et krav 

om, at den enkelte medarbejder skal tage en efteruddannelsestest hvert tredje år. 

 

Niveauet og indholdet af efteruddannelsestesten vil afspejle de kompetencer, en medarbej-

der, som har været erhvervsaktiv indenfor sit arbejdsområde og har holdt sig opdateret om 

nye regler og praksis, bør have. Efteruddannelsestesten vil desuden blive tilpasset de for-

skellige forsikringsområder. 

 

Krav til accessoriske forsikringsformidlere 

 

Det fremgår af lovforslaget, at en accessorisk forsikringsformidler skal have passende viden 

om de produkter, som den pågældende distribuerer. De accessoriske forsikringsformidlere 

vil derimod ikke være omfattet af de kompetencekrav, der vil blive fastlagt i den kommende 

bekendtgørelse om kompetencekrav for forsikringsdistribution. Det vil i stedet være op til det 

enkelte forsikringsselskab eller den enkelte forsikringsformidler selv at fastlægge kravene til 

kompetencer for de accessoriske forsikringsformidlere, som selskabet eller forsikringsformid-

leren bruger. Forsikringsselskabet eller forsikringsformidleren skal desuden løbende sikre, 

at medarbejderne har den nødvendige viden. Der bliver derfor ikke stillet krav om dokumen-

tation i form af en test. 

 

Overgangsordning for allerede registrerede forsikringsformidlere 

 

Der vil blive fastsat en overgangsordning vedrørende kompetencekravene for medarbejdere, 

der er ansat, når loven træder i kraft. Den gælder også forsikringsmæglere med tilladelse 

efter § 7 i lov om forsikringsformidling. Ordningen vil fremgå af den kommende bekendtgø-

relse om kompetencekrav. 

 

Den personlige tilladelse forsvinder 

 

Efter gennemførelsen af IDD-direktivet vil det ikke længere være muligt for en ansat at få 

personlig tilladelse til at udøve forsikringsformidling eller -mægling. I stedet skal virksomhe-

dens ansatte samlet set besidde de nødvendige kompetencer for at drive forsikringsformid-

lingsvirksomhed. Det vil være op til den enkelte virksomhed at opstille procedurer og interne 

forskrifter, der sikrer, at personer, som udøver forsikringsdistribution, opfylder de nødvendige 

kompetencekrav.  

 

 



 

Markedsudvikling i 2016 for forsikringsmæglervirksomhed 12 

 

 

Uafhængige forsikringsformidlere og -mæglere 

 

IDD-direktivet indeholder ikke særlige krav til forsikringsformidleres uafhængighed. Direktivet 

skelner heller ikke mellem uafhængige forsikringsformidlere, som efter gældende ret beteg-

nes forsikringsmæglere, og forsikringsformidlere med økonomiske bånd til en eller flere virk-

somheder indenfor forsikringsdistribution, og som efter gældende ret betegnes forsikrings-

agenter. 

 

Forslaget viderefører enkelte af de gældende regler på området. Hensigten er at give forsik-

ringsmæglere og andre, der ønsker at drive uafhængig forsikringsformidling, en mulighed for 

at bevare deres status på markedet som uafhængige formidlere, der  alene repræsenterer 

kunden. Forsikringsmæglerne vil dermed have mulighed for at fortsætte deres nuværende 

virksomhed og betegne sig som uafhængige forsikringsformidlere eller forsikringsmæglere 

efter implementeringen af IDD-direktivet. De bestemmelser, som foreslås videreført, er til-

passet terminologien i IDD-direktivet og præciseret på enkelte punkter. 

 

Den foreslåede bestemmelse fastsætter krav om, at en forsikringsformidler skal opfylde en 

række betingelser, hvis denne betegner sig som ”uafhængig”, ”forsikringsmægler” eller an-

det, der giver indtryk af uafhængighed. Bestemmelsen er ny og afgrænser, hvornår betingel-

serne finder anvendelse. Forslaget indeholder følgende krav, som en forsikringsformidler 

skal opfylde for at kunne betegne sig  som uafhængig formidler: 

 

 Den uafhængige forsikringsformidler må alene repræsentere kunden og handle i den 

enkelte kundes interesse uden at lade sig påvirke af egne eller tredjemands interes-

ser.  

 

 Den uafhængige forsikringsformidler må hverken direkte eller indirekte have forbin-

delse til en forsikringsdistributør, hvis forbindelsen kan skabe tvivl om forsikringsfor-

midlerens uafhængighed af distributionsselskabets interesser, og hvis forbindelsen 

ikke er en følge af virksomhedernes indbyrdes ejerforhold. 

 

 En ansat hos den uafhængige forsikringsformidler må ikke være afhængig af forsik-

ringsdistributørinteresser gennem ansættelse eller anden form for tilknytning til for-

sikringsdistributører eller koncernselskaber knyttet dertil. 

 

 Den uafhængige forsikringsformidler skal yde rådgivning på baggrund af en analyse 

af de forsikringsaftaler, som er tilgængelige på markedet. Antallet af analyserede af-

taler skal være tilstrækkeligt stort til, at formidleren er i stand til at rådgive kunden 

om, hvilken forsikringsaftale der bedst opfylder kundens behov. 

 

Udover disse krav indeholder bestemmelsen et generelt forbud mod, at en uafhængig forsik-

ringsformidler modtager provision eller andet vederlag fra forsikringsdistributører i forbin-

delse med formidlingen i et konkret kundeforhold. Denne bestemmelse regulerer alene 

spørgsmålet om, hvorfra en uafhængig forsikringsformidler må modtage betaling for at udøve 

en konkret aktivitet.  
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En uafhængig forsikringsformidler må dog modtage provision fra en forsikringsdistributør i 

tilknytning til et konkret kundeforhold, hvis formidleren sender provisionen direkte videre til 

kunden. Det gælder, uanset hvor forsikringsdistributøren har hjemsted eller er etableret. 

Dette adskiller sig fra reglerne i dag, hvor bestemmelsen er begrænset til provision modtaget 

fra selskaber, der ikke har hjemsted eller er etableret ved en filial her i landet. 

 

Hvis forsikringsformidleren ønsker at betegne sig som uafhængig eller forsikringsmægler, vil 

provisionsforbuddet gælde for alle formidlerens kundeforhold. Formidleren har ikke mulighed 

for at betegne sig som uafhængig i enkelte kundeforhold og samtidig i andre kundeforhold 

fungere som almindelig forsikringsformidler, der ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 

5 om krav til uafhængige forsikringsformidlere. 
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4. Om statistikken  
Tallene i artiklen er baseret på indberetninger til Finanstilsynet for kalenderåret 2016. For-

sikringsmæglere indberetter kun uddrag af deres årsregnskaber. Derfor bygger analysen af 

forsikringsmæglernes omsætning på en gennemgang af de omsætningskilder, de har indbe-

rettet til Finanstilsynet.  

 

I 2016 eksisterede der 177 forsikringsmæglervirksomheder med tilladelse fra Finanstilsynet. 

Datagrundlaget for denne artikel er baseret på knap 99 procent af virksomhedernes omsæt-

ning.    

 

A1: Antal forsikringsmæglere, 2001-2016 

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. 
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A2: Forsikringsmæglervirksomheder ultimo 2016  

 

 

Navn Navn

4-Sure Insurance Broker De Frie Forsikringsmæglere ApS

7 9 13 ForsikringService ApS De Frie Forsikringsmæglere Bo Christensen A/S

AIE Insurance Brokers Partnerselskab De Frie Forsikringsmæglere Rosenbæk ApS

AIE Insurance Brokers v/Dorte Højriis Thomsen De Frie Forsikringsmæglere v. Frode K. Larsen ApS

Aktuarbaseret Forsikrings og Pensionsrådgivning ApS De Frie Forsikringsmæglere v/ Jensen og Kristensen

AON Denmark A/S DE FRIE FORSIKRINGSMÆGLERE V/ARNE SØRENSEN ApS

APC Forsikringsmæglere A/S De Frie Forsikringsmæglere v/Jakob Bjørn Mouritzen

Assurance Forum v/Bjarne Kragballe De Frie Forsikringsmæglere Vordingborg ApS

Assure Forsikringsmæglerselskab A/S De Frie Forsikringsmæglere/Bornfors v/Åge Madsen

BEDSTpension Forsikringsmægler A/S Deloitte Pensionmanagement Brokers P/S

Bertelsen Consulting, Pensions- og forsikringsmægler Din Forsikringsmægler ApS

Blue Oak Brokers ApS DLBR Forsikringsmægler A/S

Borup Assurance Brokers Ensure & Rønn ApS

Brevis Forsikringsmæglere A/S Ensure Elsborg ApS

Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S Ensure International Insurance Broker A/S

C. B. Forsikringsmægler v/Chr. Beier
Ensure International Insurance Broker Copenhagen Ellenhard, Nygaard 

& Partnere P/S

Care Forsikringsrådgivning A/S Ensure International Pension Broker P/S

Care Pensionsrådgivning ApS ENSURE Pensionsmægler-syd ApS

Chami Forsikringsmægler ApS F10 Forsikringsmægler ApS

CIBA - Corporate Insurance Brokers Association ApS F10 Forsikringsmægler Syddanmark I/S

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S F10 Pensionsmægler ApS

Dan Assurance Consult A/S Forsikringsmæglere Factor Insurance Brokers A/S

DanGarant International Insurance Brokers ApS Fairwater Marine Broker ApS

DanOx Forsikringsmægler v / Claus Oxenvad First Brokers P/S

Dansk Erhvervsassurance ApS - Forsikringsmæglervirksomhed First Brokers Silkeborg v/Allan L Olsen

Dansk System Assurance Forsikringsmæglerselskab A/S First Brokers v/ Alex Dalsgaard

Danske Forsikringsmæglere ApS First Brokers v/ Flemming Gravesen

Danske Pensionsmæglere I/S First Brokers v/ Jens Jessen

Dansø Assurance Forsikringsmægler v/Steen Abildgaard Thomsen First Brokers v/Evan Holst

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Arne Thomsen First Brokers v/forsikringsmægler Anthony Eden

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Erik Andersen First Brokers v/Holger Olesen

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/John Visborg First Brokers v/Jens Steffensen

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Jon Nielsen First Brokers v/Peter Aaskov

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Søren Skytte Nielsen Forsikringsformidling & Rådgivning Torben Lund Simonsen

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Torben Thousgaard Forsikringsjuristen v/Bo Rasmussen

Dansø Assurance Forsikringsmæglerev/Ole Visti Pedersen Forsikringsmægler Charlotte Baarup

Dansø Forsikringsmægler v/Allan Husum Forsikringsmægler Danmark A/S

Dansø Forsikringsmæglere v. Claus Dynesen Forsikringsmægler F. Jørgensen

Dansø Forsikringsmæglere v/Michael Andersen Forsikringsmægler Jens Hatting

Dansø Forsikringsmæglere v/Susanne Lundgaard Christensen Forsikringsmægler Peter Skov Østergaard

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere A/S Forsikringsmægler Poul Agertoft

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere Djursland ApS Forsikringsmægler Tillegreen Consulting P/S

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v / Bjarke Barrett Sørensen Forsikringsmægler Tina Olsen

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/Flemming Post Forsikringsmæglerfirmaet Bjergholt Assurance A/S

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/Lars Peter Sikjær Nielsen
Forsikringsmæglerfirmaet Olsen & Partner, ForsikringsRevision og 

Rådgivning v/Erik Alexander Olsen

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/Michael Frølund ForsikringsMæglerGruppen Danmark ApS

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/Søren Dall-Hansen ForsikringsMæglerGruppen Pension ApS (FMG PENSION)

DD Insurance Brokers ApS Forsikringsmæglerhuset ApS

De Frie Forsikringmæglere Forsikringsmæglerne Assurance Consulting ApS

De Frie Forsikringsmæglere - Søren Brodersen ApS Forsikringsmæglerne Caremore P/S
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Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. 

 

Navn Navn

Forsikringsmæglerne DFM ApS RTM Insurance Brokers A/S

Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn A/S S & P Pensionsmægler ApS

Forsikringsmæglerselskabet Assurance Partner A/S S & P Pensionsmægler Danmark ApS

Forsikringsmæglerselskabet Forsikringsrådgiverne ApS S & P Pensionsmægler Nord ApS

Forsikringsmæglerselskabet Mentor ApS S&P Pension Lillelund ApS

Forsikringsmæglervirksomheden Copenhagen Media Consulting ApS S&P Pensionsmægler Firmaer Fyn & Jylland ApS

Forsikringssekretariatet v/ Mogens Fogh S&P Pensionsmægler København ApS

FPR Forsikringsmægleraktieselskab S&P Pensionsmægler Midt

H. Holman & Co., Forsikringsmæglere A/S S&P Pensionsmægler Midtjylland ApS

Hansson & Partners A/S Forsikringsmæglerselskab S&P Pensionsmægler Risskov ApS

Hertz & Co Forsikringsrådgivere I/S S&P Pensionsmægler Sjælland ApS

Hertz & Ødum Forsikringsmæglere A/S S&P Pensionsmægler Sonne A/S

IC - BROKERS APS FORSIKRINGSMÆGLER S&P Pensionsmægler VEST ApS

International Assurance Agency/Broker S&P Pensionsmægler Øst

J.C.P. Forsikringsmægler S&P Pensionsmægler Øst DK ApS

JLT Specialty Insurance Broker A/S S&P Pensionsmægler Østjylland

Jysk Forsikrings-Service Trekantsområdet, 

Forsikringsmæglervirksomhed v/Carsten Meyer
S&P Pensionsmægler, Firmapension ApS

Jysk Forsikrings-Service v/Gert Liske S&P Pensionsmægler, M&B ApS

Keller & Partners, Forsikring og Pensionrådgivning v/Kim Keller S.P.D.L. København Forsikringsmæglere ApS

Klink & Jensen Forsikringsmæglere A/S SECURELIFE A/S

Kønig Assurance v/Mogens Kønig SEJER Pensionsrådgivning Forsikringsmæglervirksomhed

Lacus Forsikringsmægler P/S Seren Forsikringsmægler ApS

Landbrugets Forsikringsmægling ApS Skinnerup Consulting v/Kim Skinnerup Jensen

Marsa & Partnere ApS Forsikringsmæglervirksomhed Stilling Insurance Brokers ApS

Marsh A/S Söderberg & Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S

Mercer Pensionsrådgivning A/S Söderberg & Partners Danmark II Forsikringsmæglervirksomhed A/S

Møbius Consulting Forsikringsmæglere ApS Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S

Nikolaisen & Partnere v/Ole Nikolaisen Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S

Nordflex Internationale Forsikringsmæglere A/S T.V.D Forsikringsmægler ApS

Nordic Insurance Brokers Team Real Estate Forsikringsmæglere ApS

Nyegaard Pensionsrådgivning A/S TimePension Forsikringsmægler A/S

O2 Broking ApS TimeRisk Forsikringsmæglerselskab A/S

Ole Hjorth A/S - Internationale forsikringsmæglere TRÄGÅRDH Forsikringsmægling

Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere A/S UNSC/Forsikringsmægler Ulrik Nottelmann

PLI Forsikringsmæglere Vestjysk Forsikringsmæglere v/Henrik Siig

Prime Assurance Forsikringsmæglerselskab A/S V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S

Prorisk Forsikringsmægler ApS Willis Re Nordic Reinsurance Broking (Denmark) A/S

PROSPECTOR V/ALLAN V HANSEN & JES CHRISTENSEN Willis Towers Watson I/S

Risk International Forsikringsmægler ApS Worch Forsikringsmægler


