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Produktgodkännandeprocess

När Svedea utvecklar en ny produkt eller gör betydande ändringar i befintliga produkter följer vi en intern produkt-
godkännandeprocess som omfattar åtgärder för utformning, övervakning, översyn och distribution av försäkrings-
produkter. Vid utveckling av ny produkt eller betydande ändring av befintlig produkt ska processen säkerställa:  
 

• Fastställande av målmarknad för vilken produkten anses lämplig utifrån behov och egenskaper 
• Fastställande av lämpliga distributionskanaler med hänsyn taget till målmarknaden och produkterna 

• Att det har gjorts en analys som innefattar risker för målmarknaden och externa faktorer så som lagändringar etc. 
• Att försäkringsdistributörerna som ingår i distributionskanalerna får ta del av all lämplig information om de

försäkringsprodukter de avser att erbjuda sina kunder

• Att interna instruktioner och processer uppdateras vid behov

• Att bedömning görs regelbundet om produkten fortfarande motsvarar målgruppens behov och om den avsedda
distributionsstrategin fortfarande är lämplig

 
Ansvariga för produktgodkännandeprocessen är produktansvarig, affärsområdeschef, riskbärare och compliance.  
Produkterna ses över regelbundet och vid behov.
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PRODUKT GRUNDSSKYDD TILLÄGG MÅLMARKNAD NEGATIV  
MÅLMARKNAD

Kombinerad  
företagsförsäkring

Egendom
Avbrott
Ansvar 
Rättsskydd

Kyl/Frys 
Överfall
Maskin
Maskinavbrott
Allrisk lös egendom
Byggnad
Kundolycksfall
Epidemiavbrott
Sjukavbrott
Ren förmögenhets-
skada
Förmögenhetsbrott
VD/Styrelseansvar
Tjänsteresa  

Små och medelstora 
näringsverksamheter. 
 
Ägare till byggnad 
försäkrad verksamhet 
bedrivs i

Konsument 
Stora företag 
Företag med stora 
internationella 
exponeringar

Drönare Flygansvar Egendom Företag och privat- 
personer (ej egendom)

Klass 3 drönare och 
uppåt

VD- och  
Styrelseansvar

VD- och 
Styrelseansvar

Föreningstillägg Små och medelstora 
företag/juridiska 
personer/föreningar/
kyrkor mm.

Konsument, stora 
företag, företag med 
stora internationella 
exponeringar

Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrott 
begångna av egna 
anställda eller tredje 
man

N/A Små och medelstora 
företag/juridiska 
personer/föreningar/
kyrkor mm.

Konsument, stora 
företag, företag med 
stora internationella 
exponeringar

Professionsansvar Professionsansvar 
för bolåneförmedlare 
och andra förmedlare 
av finansiella tjänster 
eller försäkringar

N/A Medelstora förmedlare 
av finansiella tjänster

Konsument, stora 
företag, företag med 
stora internationella 
exponeringar

Olycksfall Olycksfall Kundolycksfall Kommuner, idrotts- 
föreningar, tränings- 
och gymkedjor

Konsument, små 
företag

Företagsägd bil  
eller lätt lastbil

Trafikförsäkring Halvförsäkring
Helförsäkring

Små och medelstora 
näringsverksamheter 
med försäkrings-
skyldighet för fordon 
i klassen bil eller lätt 
lastbil

Konsument, före-
tag med bilflottor, 
företag med flytande 
fordonsförsäkring

Företagsägd släpvagn Helförsäkring N/A Små och medelstora 
näringsverksamheter 
som äger släpvagn

Företag med släp-
vagns flottor eller 
behov av  flytande 
försäkring

FÖRETAG


