PRODUKTTILLSYN (POG) FÖR
PRIVAT

PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS
Produktgodkännandeprocessen omfattar åtgärder för utformning, övervakning, översyn och distribution av produkter. Den innefattar även åtgärder för att korrigera en produkt som kan leda till skada för kund. Vid utformning av ny produkt eller betydande anpassning av befintlig produkt ska processen säkerställa:

•• Fastställande av målmarknad för vilken produkten anses lämplig utifrån behov och egenskaper.
•• Fastställande av relevanta distributionskanaler med beaktande av målmarknadens och produkternas egenskaper.
•• Att det har gjorts en adekvat riskanalys som innefattar
o en bedömning av relevanta risker för den fastställda målmarknaden,

o e
 n granskning av relevanta externa faktorer som legala ändringar och ändrade marknadsförhållanden.

försäkringsdistributörerna som ingår i distributionskanalerna får ta del av all lämplig information om de försäkringsprodukter
•• Att
de avser att erbjuda sina kunder.
•• Att den nya produkten eller betydligt förändrade produkten ligger inom ramarna för den fastställda riskaptiten och risktoleransen.
•• Vilka eventuella interna processer och instruktioner som måste införas eller uppdateras.
en regelbunden översyn av de produkter som erbjuds eller marknadsförs sker med beaktande av den fastställda mål•• Att
marknadens behov och huruvida den avsedda distributionsstrategin fortfarande är lämplig.
Utvärdering av genomförda åtgärder och därpå följande beslut genomförs av Produktgodkännandegruppen bestående av följande
funktioner:

•• Produktavdelningen
•• Aktuarie
•• Skadeavdelningen
•• Regelefterlevnad
•• Juridik vid behov.

ÖVERSYN OCH UPPFÖLJNING

Om oss Vi är en grupp av försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi har kontor över hela Sverige, från
Lund i söder till Luleå i norr. Med anor sedan 1768 har vi på Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare.
Läs mer på dina.se

2019-05

Dina Försäkringar ser över produkterna på årlig basis. Vid uppföljningen ser man över respektive produkts resultat och om huruvida
produkterna fortfarande är förenliga med behoven och egenskaperna samt med fastställd målmarknad och försäkringsdistribution.

BOENDE
PRODUKT

GRUNDSKYDD

TILLÄGG

MÅLMARKNAD

DATUM FÖR
ÖVERSYN

HEM, HEM MAX 27

Egendomsförsäkring

Allrisk för lösöre

2019-03-18

•

Stöld

Golf

Privatpersoner bosatta i
Sverige

•

Läckage

•

Brand

Samlingar, smycken och
armbandsur

•

Natur

•

Övriga skador

ID-skydd
Krisbehandling
Ansvar
Rättsskydd

Hem max 27 - ungdomar

Värdeföremål
Småbåt
Bostadsrätt
Uthyrning
Extra reseskydd
Hästtillbehör

Överfall
Resa

VILLAHEM

Egendomsförsäkring

Allrisk för lösöre

•

Stöld

Golf

•

Läckage

•

Brand

Samlingar, smycken och
armbandsur

•

Natur

•

Övriga skador

ID-skydd
Krisbehandling
Sanering av skadeinsekter
Hussvamp

Privatpersoner bosatta i
Sverige

2019-03-18

Värdeföremål
Småbåt
Allrisk för byggnad och
tomtmark
Uthyrning
Extra reseskydd
Hästtillbehör

Ansvar
Rättsskydd
Överfall
Resa
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BOENDE FORTSÄTTNINGT
PRODUKT

GRUNDSKYDD

TILLÄGG

MÅLMARKNAD

DATUM FÖR
ÖVERSYN

VILLA

Egendomsförsäkring

Allrisk för byggnad och
tomtmark

Privatpersoner, även de som
inte är bosatta i Sverige

2019-03-18

Privatpersoner, även de som
inte är bosatta i Sverige

2019-03-18

Befintliga hem- och villahemkunder som ska vara
bortresta mer än 45 dagar
upp till 365 dagar.

2019-03-18

•

Stöld

•

Läckage

•

Brand

•

Natur

•

Övriga skador

Uthyrning

Sanering av skadeinsekter
Hussvamp
Ansvar
Rättsskydd

FRITIDSHUS

Egendomsförsäkring

Småbåt

•

Stöld

•

Läckage

Allrisk för byggnad och
tomtmark

•

Brand

•

Natur

•

Övriga skador

Uthyrning

Sanering av skadeinsekter
Ansvar
Rättsskydd

FÖRLÄNGD RESEFÖRSÄKRING

Resgods
Ansvar
Rättsskydd

-

Överfall
Kostnad vid sjukdom och
olycksfall
Försening
Reseavbrott
Katastrofskydd
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BÅT
PRODUKT

GRUNDSKYDD

TILLÄGG

MÅLMARKNAD

DATUM FÖR
ÖVERSYN

BÅTFÖRSÄKRING

Egendomsförsäkring

-

Privatpersoner bosatta i
Sverige (i huvudsak befintliga kunder) som äger en eller
flera båtar

2019-05-01

•

Sjöskada

•

Uppläggnings- och transportskada

•

Brand

•

Stöld och skadegörelse

Ansvar
Rättsskydd

MOTOR
PRODUKT

GRUNDSKYDD

TILLÄGG

MÅLMARKNAD

DATUM FÖR
ÖVERSYN

MOTORFÖRSÄKRING

Trafikförsäkring

Hyrbil

2019-05-01

•

ENSKILD

Halvförsäkring

Djurkollision

Privatpersoner bosatta i
Sverige

•

SAMLING

Helförsäkring

Assistans

PRODUKT

GRUNDSKYDD

TILLÄGG

MÅLMARKNAD

DATUM FÖR
ÖVERSYN

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING

Sjukdom och olycksfall

-

Barn 0-25 år

2019-01-01

OLYCKSFALL
PLUS MED SJUKFÖRSÄKRING
OLYCKSFALL PLUS

Sjukdom och olycksfall

-

Vuxen 18-55 år

2019-01-01

-

Vuxen 18-55 år

2019-01-01

-

Vuxen 18-59 år

2019-01-01

-

Vuxen från 56 år

2019-01-01

PERSON

Medicinsk och ekonomisk
invaliditet
Medicinsk och ekonomisk
invaliditet
Olycksfall
Medicinsk och ekonomisk
invaliditet

OLYCKSFALL BAS

Olycksfall
Medicinsk invaliditet

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
SENIOR

Olycksfall
Medicinsk invaliditet
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