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Fastställande av grundbelopp för avgiftsuttag och 
fördelningsprincip vid uttag av medlemsavgifter 

Inledning  
Enligt Svensk Försäkrings stadgar ska årsmötet fastställa dels grundbeloppet för 
avgiftsuttag, dels fördelningsprincipen vid uttag av Svensk Försäkrings kostnader 
från medlemmarna. 

Styrelsens förslag för 2021 är oförändrat i förhållande till vad årsmötet 2020 
beslutade.        

Förslag till beslut  
Årsmötet beslutar att medlemsavgifter till Svensk Försäkring för verksamhetsåret 
2021 ska tas ut enligt följande: 

Grundbeloppet för år 2021 tas ut så att avgifterna beräknas efter medlemmarnas  
verksamhet inom verksamhetsgrenarna: 

• fondförsäkring 
• övrig livförsäkring 
• trafik- och motorförsäkring 
• sjö- och annan transportförsäkring 
• övrig skadeförsäkring. 

 
Varje medlem ska betala ett prisbasbelopp per gren där företaget har verksamhet. 
 
Vad som av Svensk Försäkrings samtliga kostnader inte täcks genom grund-
beloppen fördelas så att livförsäkringsföretagen sammanlagt står för hälften och 
skadeförsäkringsföretagen för den andra hälften. Inom dessa två kategorier sker 
fördelningen i förhållande till föregående års premieinkomst för direkt svensk affär. 
I detta belopp ingår premieinkomst av direkt svensk affär till dotterbolag i utlandet. 
Den premiebaserade andelen av medlemsavgiften ska beräknas med utgångspunkt 
från premieinkomst för samtliga majoritetsägda bolag som ingår i samma koncern 
och är verksamma på den svenska marknaden. 
 
För de medlemmar som rapporterar kvartalsuppgifter till Finansinspektionen 
hämtas premieinkomsten från dessa rapporter. För livförsäkringsföretag görs dock 
avdrag för inflyttat kapital och uppräknade fribrev. De medlemmar som inte 
rapporterar kvartalsuppgifter till Finansinspektionen lämnar uppgifter om sin 
premieinkomst direkt till Svensk Försäkring. 
 
Årsmötet beslutar också 
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att för medlemmar som väljer att endast delta i Svensk Försäkrings verksamhet 
rörande sjö- och annan transportförsäkring får den premiebaserade delen av 
medlemsavgiften dock inte överstiga ett belopp som motsvarar två prisbasbelopp;  
 
att Svensk Försäkrings kostnader för verksamhet avseende egendomsskydd 
(Regelnämnden och kalkylprogrammet FKB) ska fördelas uteslutande mellan de 
medlemmar i Svensk Försäkring som meddelar fastighets- och företagsförsäkring. 
Som fördelningsnyckel används premieinkomst för direkt svensk affär inom 
försäkringskategorierna fastighets- och företagsförsäkring (egendom);  
 
att för Afa Försäkring ska variabeln skadeutbetalningar användas i stället för 
premieinkomst som underlag för beräkning av den del av medlemsavgiften som 
överstiger grundbeloppet. Denna särskilda överenskommelse med Afa Försäkring 
ska gälla när skadeutbetalningarna överstiger premieinkomsterna.    
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