Bilaga H
Försäkringsmäklarbolag
Utredning av oberoende, juridisk person
Enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i lagen om försäkringsdistribution ska en försäkringsmäklare vara
oberoende av försäkringsgivarna.
För att påvisa sitt oberoende ska försäkringsmäklarbolaget lämna en utredning av följande:
1) annan affärsverksamhet som försäkringsmäklarbolaget bedriver och omsättning per
bransch (i euro och som procent av totalomsättningen)

2) försäkringsmäklarföretagsägares arbetsavtals- eller ombudsförhållanden eller beroendeförhållanden som grundar sig på avtal eller andra beroendeförhållanden till en eller
flera försäkringstagare

3) utredning av andra juridiska personer som hör till samma koncern och om deras affärsverksamhet

4) direkt eller indirekt innehav i andra juridiska personer och utredning om deras affärsverksamhet

5) utredning av att försäkringsmäklarbolaget inte har ingått avtal med en eller flera försäkringsgivare om försäkringsförmedling eller annat samarbete

Vi försäkrar att de givna uppgifterna är riktiga.
Ort och datum

FO-nummer

Försäkringsmäklarbolagets officiella namn

Underskrift

Undertecknarens namnförtydligande

Bilaga H
Försäkringsmäklarbolag
Utredning av oberoende, fysisk person

Försäkringsmäklarbolaget ger en utredning av oberoende för personer
 som hör till bolagets ledning
 som ansvarar för försäkringsdistributionen
 som registrerar sig som försäkringsmäklare och som deltar i försäkringsdistributionen

Personens namn:

Personbeteckning:

1) annan affärsverksamhet och omsättning per bransch (i euro och som procent av totalomsättningen);

2) arbetsavtals- eller ombudsavtal till annat än försäkringsmäklarföretaget;

3) utredning av personens innehav av aktier och garantiandelar i inhemska eller utländska
försäkringsgivare samt av optionsrätter och konverteringslån enligt 10 kap. 1 § 1 mom.
i lagen om aktiebolag (624/2006) fördelade på försäkringsgivare;

4) direkt eller indirekt innehav eller ansvarspositioner i juridiska personer som står
i ombudsförhållande eller annat avtalsförhållande eller i annat beroendeförhållande till
en eller flera försäkringsgivare;

5) utredning av att personen inte har ingått avtal om försäkringsförmedling eller annat
samarbete med en eller flera försäkringsgivare;

Oberoendet hos oregistrerade personer som deltar i försäkringsdistribution ska på begäran kunna påvisas för Försäkringsinspektionen.
Vi försäkrar att de givna uppgifterna är riktiga.
Ort och datum

FO-nummer

Försäkringsmäklarbolagets officiella namn

Underskrift

Undertecknarens namnförtydligande

