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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

Bil Trafikförsäkring, 
Halvförsäkring, 
Helförsäkring

Vägassistans, Hyrbil,
Kris- och olycksfall,
Självriskeliminering på 
vagnmomentet vid djur-
kollision och skadegörelse

Privatägda person- 
bilar och lätta lastbilar 
med en totalvikt om  
högst 3 500 kg

MC Garageförsäkring 
Trafikförsäkring, 
Halvförsäkring, 
Helförsäkring

Olycksfall, Stillestånd,
Utökad ersättning  
utrustning och tillbehör

Privatpersoner som  
äger MC

Snöskoter Garageförsäkring, 
Trafikförsäkring, 
Halvförsäkring,
Helförsäkring

Olycksfall,
Stillestånd,
Utökad ersättning utrust-
ning och tillbehör

Privatpersoner och företag 
där skoter används av de 
anställda

ATV Garageförsäkring, 
Trafikförsäkring, 
Halvförsäkring, 
Helförsäkring

Utökad ersättning  
utrustning och  
tillbehör

Privatpersoner och företag 
som äger skoter

MOTOR

PRODUKT GRUNDSSKYDD TILLÄGG MÅLMARKNAD

Båt Sjöskada, 
Uppläggning- och transport, 
Stöld och skadegörelse, Brand-
skada, 
Ansvar, 
Rättsskydd

Allrisk, 
Assistans,  
Olycksfallsförsäkring,  
Stillestånd

Maskin
Elektroniksskada

Privatpersoner som äger 
båt 

Vattenskoter Sjöskada, 
Uppläggning- och transport, 
Stöld och skadegörelse,  
Brandskada, 
Ansvar, 
Rättsskydd, 
Maskinskada

Trailer 
Allrisk
Olycksfall
Stillestånd

Privatpersoner som äger 
vattenskoter

BÅT



Sid 4 (3)

PRODUKTTILLSYN (POG) FÖR PRIVAT

DJUR

PRODUKT GRUNDSSKYDD TILLÄGG MÅLMARKNAD

Hund Veterinärvårdsförsäkring Livförsäkring, Rehab- 
ilitering, Användbarhet, 
Avel

Hundägare

Jakthund Veterinärvårdsförsäkring Livförsäkring Hundägare som löser 
statligt jaktkort

Katt Veterinärvårdsförsäkring Livförsäkring,
Rehabilitering,
Avel

Kattägare


