Ændringer i IDD-bekendtgørelsen
Nye datoer for udløb af overgangsordningen
Hvad betyder det for branchen - og for dig?
23. juni 2021

Ramme for webinaret
• Ændringer
- Overgangsordninger
- Konsekvenser ved udløb
• Nye muligheder
- Landbrug
- Niche
• Andet
- 5a/5b status
- Betalingskort status
- Test hjemmefra
- Krydsfeltet

• Mæglerassistenter
- Arbejdsområde 12
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Overgangsordninger - konsekvenser
Overgangsordningen gælder kun for medarbejdere,
som består en efteruddannelsesprøve (EUP) INDEN udløb!
Det kan bl.a. have konsekvenser for:
•
•
•
•
•

Medarbejdere på barsel
Medarbejdere på orlov
Medarbejdere i projekter
Medarbejdere, der er dumpet 3 gange til EUP (12 måneders karens)
Arbejdsledige

NYE UDLØBSDATOER:
• Arbejdsområde 1 - 9 udløber 1/4 – 2022
• Arbejdsområde 12 (mæglerassistenter) udløber 1/10 – 2022
• Arbejdsområde 11 (genforsikring) udløber 1/10 – 2021
• Betalingskort udløber 1/7 - 2022
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3 ting du skal notere dig
1)
Vi arbejder på en løsning for medarbejdere, som bliver ramt af de nye
udløbsdatoer.
Det bliver en mundtlig eksamen og træning/uddannelse

2)
Medarbejdere kan registreres i overgangsordningen helt frem til udløbsdato.
Registrering sker i Krydsfeltet

3)
Medarbejdere, som består en EUP eller kompetenceprøve efter 1/10 - 2018 har
automatisk en 10-årsperiode, hvori de kan generhverve deres kompetence ved
at bestå endnu en EUP.
OBS! Herefter skal kompetencen dokumenteres ved en mundtlig eksamen.
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Nye muligheder på vej
• Træningsmulighed via MC-spørgsmål om landbrugsprodukter
er klar i juli, dvs. arbejdsområde 2 og 3
• Løsning til nicheprodukter

- Instrument, hest, marine og kredit/garanti
- Der prioriteres 2 gange årligt

- Det koster penge at få det udviklet
- Fordele/ulemper ved en nicheløsning
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Det sker i de kommende måneder
• 5a og 5b – EUP
Juni: 5a - Vær opmærksom på registrering
August: 5b – Vær opmærksom på registrering
Bemærk, at 5a giver licens til arbejdsområde 4
• Betalingskort (område 1 og 2)
Juli: Sættes i kraft
• Test fra hjemmearbejdsplads
August: Denne mulighed ophører pr. 31/8 - 2021
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Mæglerassistenter – Arbejdsområde 12
”Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene
distribuerer tillægsdækninger til allerede etablerede aftaler”
• Grundkompetence (arbejdsområde 1 – 5b) + arbejdsområde 12

• Arbejdsområde 12 - Juridiske forhold
 Lov om forsikringsformidling
 Herunder krav til uafhængighed og objektivitet i rådgivningen
samt varetagelse af kundens interesser
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Løsning på vej til arbejdsområde 12
• Vi arbejder på en hurtig løsning for disse medarbejder

• De skal registreres i Krydsfeltet med grundkompetence +
arbejdsområde 12
• I modtager vejledning - regneark skal hentes i Krydsfeltet
• Formen/rammen for EUP udestår
• Teoretisk MC-test til kompetenceprøve og EUP
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Brancheløsning får alle i mål
 Planlæg allerede nu

 Træningsbaner hjælper jeres
medarbejdere i mål
 Tag fat i os
 Hold dig opdateret på
www.foak.dk/idd

