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1. Aftalens indhold 
 
Adgang til online digitalt træningsmiljø for arbejdsområde 1,2,3,4,5,5a,5b,6,7,8,9 og  

12. jf. Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i 

forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler 

og en genforsikringsformidler (fremover kaldet Bekendtgørelsen). Adgang gives til 

træningsmiljø i de arbejdsområder, som kundens medarbejdere er registreret 

kompetente inden for.  

 
Adgang til online efteruddannelsesprøve til arbejdsområde 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 
6,7,8,9 og 12. jf. Bekendtgørelsen. Adgang gives til de arbejdsområder, som kundens 
medarbejdere er registreret kompetente inden for.  

 
Aftalen gælder for medarbejdere, der er registreret i overgangsordningen, jf. 
Bekendtgørelsen § 11, stk. 6 samt for medarbejdere, der har bestået relevante 
kompetencegivende eksamener. Disse registreringer skal være foretaget i 
Krydsfeltet, som er Forsikringsakademiets Learning Management System (LMS). 

 
2. Pris og betaling 

 
Alle abonnementspriser reguleres næste gang 1. januar 2025. Den kommende 

periodes priser og vilkår udmeldes senest den 15. november 2024. 

 

Digitalt træningsmiljø 

Abonnementsprisen pr. medarbejder udgør 1.200 kr. for perioden fra denne 
kontrakts ikrafttræden og frem til og med 31. december 2024. Prisen er eksklusiv 
moms. 

 
Abonnementsprisen på 1.200 kr. pr. medarbejder betales umiddelbart efter denne 
aftales indgåelse.  Forsikringsakademiet fremsender opkrævning til kunden. 

 
Den samlede betaling opgøres efter optælling af det samlede antal medarbejdere, 
der er registreret IDD-kompetente i Krydsfeltet.   

 

Efteruddannelsesprøve 
Prisen pr. medarbejder er 350 kr. pr. efteruddannelsesprøve (inkl. 3 forsøg), som 
skal gennemføres hvert 3. år. Prisen er eksklusiv moms. 

 
Er medarbejderen kompetent inden for flere arbejdsområder, og dermed skal tage 
flere efteruddannelsesprøver, betales 350 kr. pr. arbejdsområde. 

 
Efteruddannelsesprøven faktureres successivt pr. medarbejder i takt med at 
medarbejderen bliver tilmeldt efteruddannelsesprøven eller -prøverne. 
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3. Praktisk adgang til træningsmiljø og efteruddannelsesprøve 

 
Adgang til træningsmiljø sker via Krydsfeltet. Kundens medarbejdere logger ind på 

Krydsfeltet og får direkte og ubegrænset adgang til træningsmiljøet inden for den 

eller de arbejdsområder, som den enkelte medarbejder er kompetent inden for, jf. 

registreringerne i Krydsfeltet. Ligeledes har medarbejderen adgang til 

efteruddannelsesprøven i den eller de jobprofiler, som medarbejderen er registreret 

IDD-kompetent inden for. 

 

4. Abonnementsperiode, fornyelse og opsigelse 

  
Abonnementet løber fra aftalens indgåelse løber til 31. december 2024. Aftalen kan 
opsiges med 30 dages varsel.  

 
Ved underskrift af nærværende aftale indgås aftale om samlet betaling på 1.200 kr. 
pr. medarbejder, uanset om aftalen opsiges i perioden frem til 31. december 2024. 

 
Ved opsigelse af abonnementet før udløb lukkes for adgang til træningsmiljø og 
mulighed for tilmelding til efteruddannelsesprøve pr. opsigelsesdatoen.  

 
Abonnementet fornyes automatisk ved udløb af nærværende aftaleperiode, 
medmindre opsigelse er modtaget senest 30 dage før abonnementsaftalens udløb.  

 
5. Særligt omkring afvikling af efteruddannelsesprøver 

 
I henhold til Bekendtgørelsens §8, stk. 1, nr. 5 er der krav om at ”… prøver skal 
afholdes under forhold, der sikrer, at den ansatte ikke kan modtage hjælp…”. Det 
betyder, at når efteruddannelsesprøven afholdes, så forpligter kunden 
(arbejdsgiver) sig til at sikre: 

 
1. At det er den rigtige person, der tager efteruddannelsesprøven 

2. At det sker i et miljø, hvor medarbejderen ikke er i dialog med kollegaer 

3. At der ikke er adgang til (mobil)telefon 

 
Ved uregelmæssigheder eller overtrædelse af disse regler er Forsikringsakademiet 
forpligtet jf. godkendelse som testudbyder, at underrette Finanstilsynet. 
 
  

6. Diverse 

 
Det er en forudsætning for indgåelse af denne kontrakt, at kunden forpligter sig til at 
købe såvel træningsmiljø som efteruddannelsesprøve.  

 
Adgangen til træningsmiljø og efteruddannelsesprøve er personlig og må ikke 
overdrages eller distribueres til andre personer eller firmaer. 
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Forsikringsakademiet har ansvar for, at alle træningsmiljøer til enhver tid er ajour 
med gældende IDD-lovgivning.  

 
Ved indgåelse af denne aftale forpligter kunden sig til at registrere alle 
medarbejdere, der er omfattet af overgangsordningen pr. 1. oktober 2018, i 
Krydsfeltet. Kunden forpligter sig også til en løbende registrering i Krydsfeltet af 
nyansatte og fratrådte medarbejdere.  

 
Kunden forpligter sig til successivt køb af efteruddannelsesprøver for de 
medarbejdere, der har adgang til træningsmiljø, jf. afsnit 3. 

 
Forsikringsakademiet er ansvarlig for at registrere kundens medarbejdere som IDD-
kompetente i takt med at disse består en relevant IDD-kompetencegivende eksamen 
på Forsikringsakademiet. 

 
Forsikringsakademiets almindelige handelsbetingelser er en del af nærværende 
aftale og medsendt denne abonnementsaftale. 
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