
FMF OG FORSIKRINGSAKADEMIET
SAMARBEJDER OM LØSNINGER, DER GØR DET NEMT 
FOR DIG AT LEVE OP TIL IDD-KOMPETENCEKRAVENE
 

IDD og nye krav til dine kompetencer er for alvor blevet en del af hverdagen – også i mæglerbranchen. 
Og da vi ved, at hverdagen i branchen allerede er kompleks, sørger vi for, at skabe fleksible løsninger, 
som sikrer, at alle kan imødekomme kravene i IDD-bekendtgørelsen.

I mæglerbranchen drejer det sig for de fleste ansatte om bekendtgørelsens bilag 6-9:

→  Bilag 6: En uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadeforsikringer til privatkunder

→  Bilag 7: En uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadeforsikringer til virksomheder

→  Bilag 8: En uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv- og pensionsprodukter til 
   privatkunder og ansatte i en firmapensionsordning 

→  Bilag 9: En uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv- og pensionsprodukter 
   til virksomheder

Kravene i bilagene bygger oven på de grundlæggende forsikringsfaglige kompetencekrav, som er 
beskrevet i IDD-bekendtgørelsens bilag 1, 3 og 5. Derfor bliver de nye løsninger tilrettelagt som 
top-up på de grundlæggende krav. 

FMF og FOAK er gået sammen om at designe uddan-
nelser, som klæder nye medarbejdere i mæglerbranchen 
på til at kunne bestå den mundtlige prøve indenfor deres 
specifikke arbejdsområder.

Det er uddannelser, som er fleksible og som kan afdæk-
ke, hvilke emner en medarbejder evt. skal arbejde sær-
ligt med. Det sparer tid og øger kvaliteten, når vi sætter 
fokus på det, der er væsentligt for den enkelte.

Uddannelserne er målrettet Skade – privat, Skade – 
erhverv, Liv – CPR og Liv – CVR. Fælles for alle fire spor 
er modulet ”Jura og metode”, der danner udgangspunkt 
for, at du vælger specialisering i et af sporerne.

UDDANNELSE DESIGNET TIL AT 
MEDARBEJDEREN BESTÅR PRØVERNE

Alle medarbejdere skal følge det fælles spor i Jura og Metode 
- herefter specialisering i ét af de fire spor.
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HVORNÅR ER LØSNINGERNE KLAR?

Lige nu arbejder de faglige udviklere, dvs. faglige eksperter som er håndplukket i mæglerbranchen, på at ud-
vikle uddannelser og kompetenceprøver. Denne prioritering afspejler, at branchen har givet udtryk for, at det 
er her behovet er mest presserende. Derefter prioriteres udvikling af efteruddannelsesprøverne, da efterud-
dannelsesprøven først skal være bestået i 2021.

De første uddannelseshold kører i løbet af sommeren 2019:

Jura og metode for den uafhængige forsikringsformidler: i løbet af Q2 2019

→  Bilag 6: ultimo Q3 2019

→  Bilag 7: primo Q3 2019

→  Bilag 8: ultimo Q3 2019

→  Bilag 9: primo Q3 2019

KOMPETENCEPRØVER OG EFTERUDDANNELSESPRØVER

Uddannelsesforløbet er tilrettelagt sådan, at du som medarbejder bliver 
klædt bedst mulig på til at bestå den mundtlige kompetenceprøve. Når den er 
bestået, er det samtidig dokumentation for, at du lever op til kompetencekra-
vene i IDD.

Hvis du er omfattet af overgangsreglerne - eller når du har bestået en kompe-
tenceprøve – skal du hvert tredje år bestå en efteruddannelsesprøve. Denne 
prøve sikrer, at du er opdateret på den relevante viden, som kræves indenfor 
det aktuelle arbejdsområde. Der vil være en specifik efteruddannelsesprøve 
for hvert spor. 

Op til prøven har den enkelte medarbejder mulighed for at træne sin viden i 
et digitalt og adaptivt træningsmiljø. Det vil sige et miljø, hvor medarbejderen 
så og sige bliver taget i hånden og ledes frem til prøven.
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HAR DU SPØRGSMÅL TIL INDHOLDET ELLER ANDET OMKRING IDD-KOMPETENCEKRAV?

FOAK
Viggo Svolgaard Musaeus 
Mail: vsm@foak.dk  
Mobil: 2624 1618

FMF 
Pernille Lynge Jepsen
Mail: plj@fmf.dk  
Mobil: 20 21 59 03

Hold dig løbende opdateret på: forsikringsakademiet.dk/idd
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