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och finansiell matematik. Om den ansvarige aktuariens uppgifter avser 
riskförsäkring inom livförsäkring, bör de fullgjorda kurserna omfatta 
sakförsäkringsmatematik. 

 
Om den ansvarige aktuariens uppgifter avser skadeförsäkring bör de 
fullgjorda kurserna omfatta kurser i sakförsäkringsmatematik. Om den 
ansvarige aktuariens uppgifter avser skadelivräntor bör de fullgjorda 
kurserna omfatta livförsäkringsmatematik.   

 
5 §  En ansvarig aktuarie kan uppfylla 4 § första stycket genom att ha fullgjort en 
annan likvärdig utbildning inom matematik, matematisk statistik, eller ett annat 
närliggande utbildningsområde. Utbildningen ska ha fullgjorts vid ett universitet 
eller en högskola eller vara anordnad av en aktuarieförening. 
 
Med likvärdig utbildning enligt första stycket avses att åtminstone motsvarande 
kunskaper enligt 4 § första stycket uppnåtts samt att utbildningen innehåller 
examensarbete eller motsvarande i ett ämne som godtas vid en mastersutbildning i 
försäkringsmatematik.  
 

Utbildning under uppdragstiden 

6 §  En ansvarig aktuarie ska löpande vidareutbilda sig så att dennes insikter är 
lämpliga med hänsyn till de uppgifter som ingår i uppdraget samt omfattningen och 
arten av företagets verksamhet. Insikterna ska i relevanta delar hålla en god 
internationell standard.  
 

Allmänna råd 

Den ansvarige aktuarien bör ha en plan för sin vidareutbildning och 
dokumentera uppnådda resultat. 

 

Erfarenhet 

7 §  En ansvarig aktuarie ska då befattningen tillträds under minst tre av de senaste 
fem åren ha arbetat praktiskt med sådana arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. 
Under minst ett av dessa år ska det praktiska arbetet ha utförts som eller i nära 
samarbete med 
 
1. en ansvarig aktuarie i samma företag som uppdraget avser, 
2. en ansvarig aktuarie i ett företag eller en företagsgrupp med liknande verksam-
het, eller 
3. en aktuarie som uppfyller kraven i dessa föreskrifter och som är verksam hos en 
myndighet eller organisation med liknande verksamhet. 
 

Undantag från villkoren om behörighet 

8 § Finansinspektionen får efter ansökan besluta om undantag från 3–7 §§, om det 
finns särskilda skäl. 
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_______________ 
 
1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft Ange datum, då 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:19) om villkor för att en aktuarie ska 
få tjänstgöra på ett försäkringsföretag ska upphöra att gälla. 
 
2. En aktuarie som uppfyllde kraven enligt Finansinspektionens föreskrifter om 
villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag när dessa 
föreskrifter träder i kraft är fortsatt ansvarig under sitt befintliga uppdrag.  
 
 
 
 
MARTIN ANDERSSON 
 
 
  
 
 Klicka här för handläggare 


