Foreningen af gensidige og
medlemsejede forsikringsselskaber

Månedsbrev
Gensidig Forsikring – December 2012

God jul
Sekretariatets medarbejdere ønsker alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår. Også en tak for
samarbejdet i det forløbne år – det værdsætter vi
meget, og uden jeres indsats og input ville vi ikke
kunne levere mange af vore ydelser.

Kommende aktiviteter


16. januar 2013 Taksatormøde



17. januar 2013 Strategidag for
direktørforumkredsen hos GF

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår,
men vi er her igen onsdag den 2. januar 2013.



Jeg talte kort med Michael Holm i forbindelse
med informationsmødet i Finanstilsynet den 19.
december. Michael oplyste, at Finanstilsynet ikke
har planer om at udsende julebrev i år.

tilkendegivet
31.12.2012

at
-

de
men

yderligere
underskriver

mangler

6

har
inden

formelt

at

underskrive.
Det betyder, at der nu er tilstrækkelig antal
brugere til at opnå den lavest mulige pris. For jer
som endnu overvejer at købe værktøjet, skal I
være opmærksomme på, at der er deadline for
opnåelse af den gode pris. Kontrakten skal være
accepteret / underskrevet senest 31.12.2012.

afholdes

workshops,

14. marts 2013 Statusmøde for
Complianceansvarlige hos LB



18. marts 2013 EAL-temadag hos

så

vi

får

identificeret ændrings- / forbedringsønsker. Vi
planlægger første workshop i april måned 2013.

Susan Lund, Generalsekretær
Tlf. +45 25 17 43 21
Mail: s. lund@gensidigforsikring.dk

10. april 2013 Erfa-Erhverv hos
Lokal Forsikring



11. april 2013 Erfa-Motor hos GF
Forsikring i Odense



18. april 2013 Erfa-Privat hos
Popermo



23. april 2013 Bestyrelsesmøde i
Gensidig Forsikring



25. april 2013 Erfa-Skadechef hos
NEM




Som en del af aftalen med Asseco har vi aftalt, at
løbende

GF Forsikring i Odense


7. maj 2013 Årsmøde i Gensidig
Forsikring hos LB og i Tivoli

Workshop om Assecos værktøj
der

6. marts 2013 Direktørforum hos

GF Forsikring i Odense

Pr. d.d. har i alt 13 medlemmer underskrevet
Asseco,





Status på Asseco’s SII Engine
med

6. februar 2013 Bestyrelsesmøde
hos Gensidig Forsikring, Hellerup

Intet Julebrev fra Finanstilsynet i år

kontrakten

Forsikring i Odense

9. sept. 2013 Direktørforummøde
(Bornholm)



29. oktober 2013
Bestyrelsesmøde i Gensidig
Forsikring, hos GF Forsikring i
Odense
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Temaet for workshoppen vil være de danske krav

teste,

som planlægges indført indtil vi får Solvens II.

taksonomi.

Derudover

vil

der

blive

fokuseret

om

man

kan

indberette

i

den

nye

på

videreudvikling af ”Registrerede aktiver”.

Strategimøde 17. januar 2013

Vi tror, at der er mulighed for at forbedre

Bestyrelsen har afholdt strategimøde den 17.

brugergrænsefladen, og det vil vi derfor også

december 2012. Næste skridt i strategiprocessen

fokusere på til workshoppen.

er strategimødet den 17. januar 2013, hvor i alt

Jeg har allerede fået enkelte tilmeldinger til

18 medlemsselskaber repræsenteres med 19

workshoppen,

direktører. Deltagerne fordeler sig således på

men

hvis

I

eller

jeres

medarbejdere ønsker at deltage, kan de tilmelde

selskabsstørrelse:

sig

Præmie mindre end 100 mio. kr.: 7

workshoppen

ved

henvendelse

til

sekretariatet.

Præmier ml. 100 – 500 mio. kr., : 5
Præmier større end 500 mio. kr.: 5 direktører fra

Finanstilsynets før-implementering af SII

4 selskaber.

Der er ikke kommet nye udmeldinger siden sidste

Bestyrelsen er meget tilfreds med den store

månedsbrev, men vi ved, at F&P er i dialog med

tilslutning til strategimødet den 17. januar, men

tilsynet og at egentlige dialogmøder påbegyndes

hvis flere ønsker at tilmelde sig, er der fortsat

primo 2013. Vi ved, at tilsynet vil sætte fokus på

mulighed. Kontakt sekretariatet.

og tilrette reglerne om individuel solvens og visse

Strategimødet den 17. januar 2013 afholdes som

dele af ledelsesbekendtgørelsen (risikostyrings-

tidligere oplyst i Odense hos GF Forsikring.

funktion).
Vi følger udmeldingerne tæt og vil orientere jer,

Kontingent

så snart der er nyt.

Vi har d. 20. november udsendt bestyrelsens
forslag til kontingent for 2013. Vi har nu fået

Rapportering til Finanstilsynet
19.

december

accept fra alle på det af bestyrelsen foreslåede

afholdt

Finanstilsynet

kontingent

for

2013.

Fakturaer

er

udsendt.

informationsmøde om hensættelser på skades-

Bemærk, at kontingent beregnes på grundlag af

forsikringsområdet.

er

2011 bruttopræmien, hvorfor enkelte medlemmer

tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside. Jeg

kan have flyttet kontingentgruppe. Hvis der er

vil ikke her komme nærmere ind på selve

fejl

indberetningerne, men blot nævne, at arbejdet

sekretariatet.

med

Plancher

fra

mødet

indberetningsskemaerne

ufortrødent,

selv

om

Solvens

i

registreringen,

II

udskydes.

Solvens II udskydelsen, hvorfor planerne om, at

udsendt

indberetning

i

kontakte

Aflønningsregler
Finanstilsynet

ske

I

fortsætter

Meldingen på mødet var, at IT er uberørt af
skal

bedes

XBRL

har

den

26.

pressemeddelelse

november

om

2012

Benchmark

–

taksonomi,

analyse på aflønningsområdet i den finansielle

fortsætter som hidtil. Det samme gælder for

sektor. Derudover har Finanstilsynet den 12.

Datapoint-modellen. Finanstilsynet er i dialog

december 2012 afholdt orienteringsmøde i F&P.

med EIOPA om, hvilke rapporteringer som skal

Branchen

udskydes – og dermed hvilke områder, som skal

fortolkning, idet man mener, at Finanstilsynet nu

indberettes hurtigere.

fortolker reglerne bredere og mere skrapt, end

Der vil være mulighed – men altså ikke pligt – til

der oprindeligt blev lagt op til. Finanstilsynet

prøveindberetninger i 2013, således at man kan

mener ikke, at der er tale om ændring af lovkrav

er

utilfreds

med

Finanstilsynets

eller praksis, men de er dog opmærksomme på,

Susan Lund, Generalsekretær
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at den samlede branche har indberettet og

vedr.

indrettet

sig

baseret

på

anden

kønssammensætningen

i

visse

store

fortolkning.

selskabers ledelse, forhøjelse af lønsumsafgiften

Finanstilsynet vil ikke erkende, at de oprindeligt

og indførelse af en ny arbejdsskadeafgift, samt

har meldt ud med anden praksis, men de siger,

privatisering

at de vil tilgå problematikken via oplysning –

sygehuse mv., som giver mulighed for udvikling

derfor orienteringsmøderne – i stedet for at

af et nyt forsikringsprodukt.

af

patientforsikring

for

private

udvælge enkelte og ”slå dem i hovedet”. Man
skal derfor nok ikke forvente en stribe af påbud

Derudover informeredes om en problemstilling

som følge af, at man ikke fuldt ud har fulgt

vedr.

aflønningsreglerne.

ordningen.

erstatning

for

ting

under

bruttoløns-

F&P er i dialog med Finanstilsynet, og F&P har
desuden dialog med Kromann Reumert. Der

Af høringslisten kunne der bl.a. læses om, at

kommer

Finanstilsynet nu overfor F&P har tilkendegivet,

muligvis

en

samlet

opfølgning

på

reglerne i løbet af første del 2013. Derudover vil

at

ændringer

af

forsikringsaftaler

grundet

Finanstilsynet kigge på, hvordan vejledningen

skadesforsikrings-afgiften ikke skal varsles på

skal rettes til, herunder hvordan afgrænsningen

trods af, at ændringen af god skik-bekg.’en

kan tilpasses forsikringsområdet.

endnu ikke er gennemført, som ellers ventet.

Retshjælpsforsikring
Udsendelse af artikel og notat til erfa-skadechef,
-Privat og –Motor via intranettet den 5. december
2012.
Lokalisering af stjålne køretøjer
Den 5. december sendte vi et notat vedr.
lokalisering

af

stjålne

køretøjer

ud til erfa-

skadechefgruppen og erfa-motorgruppen. Notatet
blev udarbejdet i forbindelse med et oplæg sendt
ud af Arne Ellegaard fra dks, som tilbyder
lokalisering af stjålne biler ved hjælp af en bil
udstyret med et genkendelsessystem, som kan
registrere nummerplader, på biler den passerer.
Afgræsningen

til

F&P’s

Østkontoret,

som

efterlyser stjålne biler i Europa blev draget.
Østkontoret og dks udbyder ikke samme ydelse,
men

sekretariatet

fik

den

opfattelse,

at

Østkontoret måske er på vej med nogle tiltag,
som kan bidrage til at finde stjålne biler i
Danmark.
Compliance
Compliance-Nyhedsbrevet 14-12 blev sendt ud
den 19. december. I nyhedsbrevet informerede vi
om flere vedtagne love/ændringslove, herunder

Susan Lund, Generalsekretær
Tlf. +45 25 17 43 21
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