Foreningen af gensidige og
medlemsejede forsikringsselskaber

Månedsbrev
Gensidig Forsikring – Maj 2013

Årsmøde i Gensidig Forsikring
7. maj 2013 afholder vi foreningens årsmøde.
Den formelle del afvikles hos LB Forsikring, den
uformelle frokost – med mulighed for netværk og
socialt

samvær

-

afvikles

på

restaurant

Madklubben i Tivoli. Årets gæstetaler er Benny
Engelbrecht,

Erhvervs-

og

vækstordfører

og

Folketingsmedlem for Socialdemokraterne. Benny
Engelbrecht giver sit syn på aktuelle emner, som
berører branchen. Vi regner med, at han kommer
ind på regeringens og Forbrugerombudsmandens
kritik af konkurrencen indenfor dansk forsikring,
de skærpede krav til den finansielle sektor, og
give sit syn på værdien og konsekvensen af at

Kommende aktiviteter


Forsikring hos LB og i Tivoli


König & Reeker.
Vi har modtaget 60 tilmeldinger inkl. gæster fra
bl.a. F&P og Finanstilsynet, og vi ser frem til et
godt møde og en hyggelig frokost.

29. maj 2013 EAL-Temadag hos GF
Forsikring i Odense



18. juni 2013 Bestyrelseskursus i
reassurance på Trinity, Fredericia



13. august Bestyrelseskursus i
reassurance hos AP Pension



9. september 2013
Direktørforummøde på Bornholm



19. september 2013 Statusmøde
for complianceansvarlige hos

være en medlemsejet virksomhed.
Frokosten er delvist dækket via sponsorat fra

7. maj 2013 Årsmøde i Gensidig

Thisted Forsikring


23. september 2013 Basiskursus for
bestyrelser hos Vejle Brand



10. oktober 2013 Erfa-Privat hos
Popermo



24. oktober 2013 Erfa-Motor hos GF
Forsikring, Odense

Reassurancekurser for bestyrelser
17. april 2013 har vi udsendt invitation til
reassurancekurser, som afholdes henholdsvis 18.
juni på Trinity i Fredericia og 13. august hos AP



29. oktober 2013 Bestyrelsesmøde



26-27. november 2013 Temadag
for formandskab i bestyrelser

Pension i København.
74

bestyrelsesmedlemmer

foreløbig

tilmeldt

sig

og

direktører

kurserne,

eller

har
har

forhåndsreserveret plads.
Alle

interesserede

bestyrelsesmedlemmer

og

medlemsdirektører opfordres til at tilmelde sig. Vi
forventer ikke pladsproblemer, så der er ingen
pladsbegrænsning på kurset.

Susan Lund, Generalsekretær
Tlf. +45 25 17 43 21
Mail: s. lund@gensidigforsikring.dk
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Vi kan desværre ikke afholde selve mødet på
Basis bestyrelseskursus

Kunstmuseet, men vi forsøger i stedet at afholde

19. april udsendte vi invitation og program til det

mødet på

årlige Basis bestyrelseskursus, som i år afholdes

nærmere, når tiden nærmer sig.

Gudhjem

Mølle.

Deltagerne

hører

23. september 2013 hos Vejle Brand. Målgruppen
er som vanligt nye bestyrelses-medlemmer, og

Temadag for bestyrelsesformandskab

undervisningen vil blive forestået af Carsten

Der har været stor interesse for at gentage

Møller Pedersen, NEM Forsikring, Christian C.

temadag

Nielsen, Dansk Glasforsikring, Tore Svanevik og

formænd, og direktørforummødet har derfor på

Louise Foldager fra Købstædernes Forsikring,

mødet den 6. marts 2013 besluttet, at der også i

samt af Susan Lund.

år skal afholdes en temadag for formandskabet i

Vi har indtil videre modtaget 12 tilmeldinger, og

medlemsselskabernes

der

arrangementet

er

således

stadig

pladser

på

kurset.

for

bestyrelsesformænd

er

og

bestyrelser.
fastlagt

til

næst-

Dato

den

for

26.-27.

Tilmeldinger sker efter princippet først til mølle

november 2013. Vore planer er, at vi starter med

(prioritet 2 medlemmer pr. selskab) og ved

netværksmiddag og socialt samvær den 26.

henvendelse til sekretariatet.

november, og at vi den 27. november holder ½
dags fagligt indlæg, så vi er færdige efter frokost

Direktørforummøde 9. september

den 27. november. Vi har endnu ikke fået fastlagt

Vi har været tidligt ude med tilmelding til mødet,

det faglige tema, eller besluttet hvor i landet

da det er højsæson på Bornholm i september, og

arrangementet

derfor nødvendigt at reservere værelser i god tid.

snarest. Alle interesserede opfordres til allerede

Det er med stor glæde vi kan konstatere, at vi

nu at reservere datoerne.

allerede

nu

har

fået

til

tilmelding

medlemmer.

13

medbringer

fra

22

ægtefæller

til

afholdes,

men

vi

melder

ud

Hvidbog om bestyrelsesarbejde

middagen søndag den 8. september.

På sidste direktørforummøde blev der fremsat

Vi har reserveret værelse til alle, som har tilmeldt

forslag om, at vi udarbejder en Hvidbog om

sig og som ønsker værelsesreservation – men vi

bestyrelsesarbejde. Der var stor tilslutning til

holder yderligere 3 værelser på hånden så længe

forslaget,

som

arbejdsgruppe, som skal udarbejde ”Hvidbogen”.

muligt,

i

tilfælde

af,

at

der

er

flere

hvorfor

vi

har

nedsat

en

medlemmer, som ønsker at deltage.

Formålet med Hvidbogen er – på en struktureret

Der har desværre været begrænset interesse for

måde - at samle information om, hvilke krav der

sightseeing. Vi har derfor besluttet at aflyse

stilles

fælles tur søndag. Vi opfordrer i stedet til at

bestyrelsens arbejde, hvad bestyrelsesarbejde

interesserede på egen hånd – og evt. med

går ud på, en oversigt over kompetencekrav og

interesserede kolleger – tager på tur på egen

mange andre emner, som vi finder relevante for

hånd. Poul Friis udarbejder en top 5 liste over

bestyrelsesmedlemmer

seværdigheder på Bornholm.

udarbejde

Gæstetalerne er som tidligere oplyst Michael

bestyrelsesmedlemmer

Holm fra Finanstilsynet, som vil præsentere

introduktionsværk for nye medlemmer.

RASK-terningen/”diamanten”

skades-

Arbejdsgruppen, som afholdt første møde den 1.

forsikringsselskaber, Christian Bille, VD i LF-

maj består af Christian C. Nielsen, Dansk Glas,

Halland, som fortæller om hans erfaringer med

Claus Lomholdt Poulsen, Vejle Brand, Jesper

LF-setup’et.

Rasmussen, Danske Privatbaner og Susan Lund

Derudover

for

forventes

vanen

tro

til

bestyrelsesmedlemmerne

et

at

vide.

opslagsværk
såvel

og

Målet
for

er

til

at

erfarne

som

et

indlæg fra F&P.

Susan Lund, Generalsekretær
Tlf. +45 25 17 43 21
Mail: s. lund@gensidigforsikring.dk
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og Maria Casparij, Gensidig Forsikring. Susan

Finanstilsynet

Lund er tovholder.

reglerne og ledelsesbekendtgørelsen. Det gør de
under

arbejder

betegnelsen

på

ændring

”Ensartet

af

ISB

beskyttelse

af

Foreningens DNA

forbrugerne”. Finanstilsynet præciserer, at der

Som led i det strategiske arbejde er nedsat en

ikke er tale om præ-implementering af Solvency

arbejdsgruppe, som skal afklare foreningens DNA

II (for det har de nemlig ikke hjemmel til) – men

– det ideologiske ståsted og kendetegn for

efter min opfattelse er det en strid om ord, for

medlemsejede forsikringsselskaber.

virkeligheden er, at Finanstilsynet i høj grad

Medlemmer af arbejdsgruppen er bestyrelsen,

skeler til reglerne i Solvency II, og altså går efter

samt

implementering af en stor del af SII reglerne pr.

Anne

Mette

Toftegaard, LB

Forsikring,

Jørgen Ladekjær, Vestjylland Forsikring og Per

1.1.2014.

Wistisen, Dansk Fartøjs-forsikring. Susan Lund er

Mht.

tovholder.

anvendelse af QIS 5 +, som er QIS 5 korrigeret

Opstartmøde er planlagt til 30. maj 2013.

for de tilpasninger, der er i LTG- pakken. Der

opgørelse

af

ISB

lægges

der

op

til

pågår pt. et arbejde med at få præciseret
Risikostyringsgruppe

forskellen mellem QIS 5 og QIS 5 +, ligesom der

Endelig besluttede direktørforum at nedsætte en

arbejdes på indførelse af simplifikationer. Vi har

risikostyringsgruppe,

været med

som

skal

undersøge

i arbejdet med

markedet af udbydere af risikostyringssystemer

områder,

samt undersøge mulighederne for indgåelse af

simplifikation.

rammeaftale om køb af et risikostyringssystem.

EIOPA har udarbejdet udkast til Governance

Arbejdsgruppen

Carsten

med

fordel

kan

ske

Møller

regler. En arbejdsgruppe i F&P (AG Governance)
drøfter oplægget til Governance reglerne (som

Lomholdt Poulsen, adm. direktør, Vejle Brand,

fuldstændigt ligner det vi har set i SII). Susan

Jens Harck, underdirektør, Sønderjysk Forsikring,

Lund er aktiv i arbejdsgruppens arbejde.

Michael Haunstrup, Økonomidirektør, Vestjylland

Vi arbejder på at undgå de formelle krav,

Forsikring,

Søegaard,

af

der

Pedersen, adm. direktør, NEM Forsikring, Claus

Pia

består

hvor

identificering af

LB

alternativt udskydelse indtil SII træder i kraft

Forsikring, Thomas Birkbak, Risk Manager, GF

tidligst i 2016 – men virkeligheden er nok, at I

Forsikring,

Økonomidirektør,

kommer til at skulle indrette jer på de 4

Købstædernes Forsikring og Susan Lund, som er

funktioner (risikostyrings-, compliance-, aktuar-

tovholder for gruppen.

og Internal Audit funktion) i et eller andet

Vi håber, at vi inden sommerferien kan få

omfang allerede fra 1.1.2014.

udarbejdet kravspecifikation,

Det er pt. uklart, hvad og hvordan der skal

Tore

Risk

Svanevik,

manager,

således

at

vi

i

efteråret kan se præsentationer fra relevante

rapporteres fra 1.1.2014.

udbydere af risikosystemer.

Der

Opstartmøde er planlagt til 31. maj 2013.

revisionsbekendtgørelsen. Nogle af de nye krav
vil

Solvency II / præ-implementering

arbejdes
overlappe

ligeledes
med

pt.

på

revision

funktionskravene,

så

af
en

koordinering er nødvendig.

Der har på det seneste været udsendt en masse

Reglerne

information

Præ-

betegnelsen ”Ensartet beskyttelse af forbrugerne”

implementering, og med risiko for at skabe

har stor bevågenhed i F&P, og for at styrke

yderligere forvirring vil jeg her give et uddrag af

branchen har F&P nedsat en følgegruppe. Denne

det væsentlige.

gruppe er Susan Lund også med i.

om

Solvency

II

Susan Lund, Generalsekretær
Tlf. +45 25 17 43 21
Mail: s. lund@gensidigforsikring.dk
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Det er planen, at de nye regler skal gælde fra

samt

1.1.2014. Vi kender endnu ikke de endelige

forsikring

regler,

mellem

emner som solceller, IT-udfordringer, uddannelse

Finanstilsynet og F&P, og vi forventer, at vi ser

og en kundevenlig police på dagsordenen. Det

udkast til reglerne inden sommerferien.

blev aftalt, at emnet for næste møde er EML.

men

der

pågår

pt.

dialog

muligheden

for

gennem

at

tegne

CapLoyd.

byggeskade-

Derudover

var

Referat og materialer for dagen er uploadet på
Der har i dag d. 2. maj. i F&P været afholdt

intranettet under gruppen Erfa-Erhverv.

orienteringsmøde om EIOPA’s guidelines ved Jarl
Kure fra EIOPA. Der kom intet nyt frem under

Erfa-Motormøde

mødet.

Erfa-Motor gruppen skulle lige finde ”sine ben”
efter udskillelsen af personskader fra gruppen.

Bestyrelseskursus i investering

11.

9. april 2013 afholdt vi andet bestyrelseskursus

Forsikring, hvor 10 deltagere fra 6 selskaber

om investering på Comwell, Klarskovgaard i

deltog. Det overordnede emner var pant, og

Korsør.

derudover

blev

dækning,

bevisbyrde

På

kurset

deltog

bestyrelsesmedlemmer

i

alt

og

50

direktører.

april

afholdt

emner

møde

som
i

hos

fortrydelse

ejerskiftesager

og
og

indtegning

kursus, som blev afholdt den 19. marts, og der

drøftet. På trods af deltagelse fra relativt få

var også denne gang generelt stor tilfredshed

selskaber, var der blandt deltagerne tilfredshed

med kurset. Michael Holm fra Finanstilsynet

med mødet, og det blev aftalt, at næste møde

indledte

skulle

redegørelse

at

”sætte

for

dagsordenen”

tilsynets

med

forventninger

bestyrelsesmedlemmers

viden

investeringsområdet.

Derefter

redegjorde

Karstensen,

i

for

partner

KPMG

lovpligtige

GF

Programmet var det samme som på det første

med

af

Erfa-Motor

afholdes

ansvarsforsikringer

den 24.

oktober

til

skadesbegrænsning/oprydning

på

uheld som overordnet emne.

Ole

lovkravene,

2013

efter

med

færdsels-

Referat for mødet er uploadet på intranettet
under gruppen Erfa-Motor.

hvorefter Jesper Kirstein, adm. dir. i Kirstein A/S

Gruppen er fortsat lille, selvom flere er kommet

redegjorde for, hvad der efter hans opfattelse

til siden sidste møde. Vi opfordrer derfor alle

skal

interesserede

indeholdes

suppleret

med

i

en

investerings

gennemgang

af

strategi,

forvaltnings-

modeller, overvågning, risikoappetit og valg af

til

at

henvende

sig

til

Maria

Casparij, m.casparij@gensidigforsikring.dk. eller
til tovholder.

investeringsstrategi. Cathrine Edelfors, Head of
Client Servises og Lars Purlund, Regional Director

Erfa-Privatmøde

fra Sparinvest sluttede af med gennemgang af

18. april afholdt Erfa-Privat møde hos Popermo,

kendetegn og risikoen ved forskellige aktivklasser

hvor

/investeringstyper.

indenfor

identitetstyveri

og

klimaområdet,

Ida

Aukens

herunder

planer
hendes

Materialet fra kurserne i investering blev sendt ud

udtalelse om rabat på husforsikringen var på

15.

dagsordenen. Referat fra mødet vil blive lagt på

april

til

de

direktører,

som

havde

bestyrelsesmedlemmer på kurset.

intranettet i gruppen Erfa-Privat så snart dette
foreligger.

Erfa-Erhverv møde
10. april afholdt Erfa-Erhverv møde hos Lokal

Erfa-Skadechef

Forsikring, hvor 7 deltagere fra 6 selskaber

Der var planlagt Erfa-Skadechefmøde den 25.

deltog.

Meyendorff,

april, men grundet ekstern foredragsholder var

CapLloyd holdt indlæg om byggeskadeforsikring,

forhindret den dato, er mødet rykket frem til

Gæstetaler

Flemming

Susan Lund, Generalsekretær
Tlf. +45 25 17 43 21
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engang i maj eller senere. Tovholder for gruppen
Lars Bue, Vestjylland Forsikring vil melde en ny
dato for afholdelse af mødet ud, så snart denne
foreligger.
Compliance-Nyhedsbrevet 4-13
Nyhedsbrevet blev udsendt 25. april, og kunne
bl.a.

informere

om

en

ændring

af

offentliggørelsesbekendtgørelsen vedr. formkrav
til offentliggørelse af Finanstilsynets redegørelse
og en udvidelse af Forbrugerombudsmandens
kompetencer

på

det

finansielle

område.

Derudover gjorde nyhedsbrevet opmærksom på,
at Finanstilsynet i fremtiden sandsynligvis vil
have fokus på oplysning af forbrugergebyrer,
hvorfor alle medlemmer opfordres til at sikre, at
oplysningerne
hjemmeside,

er

tilgængelige

herunder

særlig

på

selskabets

oplysning

om

opsigelsesgebyrer. Endelig var kontanthjælpsreformen

emnet

for

notatet

på

det

sociale

område af Luise Hougaard.

Kurser og møder i 2014
Bestyrelsen har fastlagt mødedatoer i 2014:
5. marts 2014 Direktørforummøde
7. maj 2014 Årsmøde
10. september 2014 Direktørforummøde
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