Månedsbrev
Januar 2016
Ny

Praktikophold for finanstilsynsmedarbejdere
Som I nok alle ved, så har der været en del
personalemæssig udskiftning i Finanstilsynet. De har
fået en del nye medarbejdere, som ikke har den store

Kommende aktiviteter


Direktørforummøde hos Lokal

erhvervserfaring. Vi har alle en interesse i at få
inspektioner og dialogen i øvrigt med Finanstilsynet til
at

glide

smidigt,

og

jeg

har

derfor

tilbudt

Forsikring


bekendtgørelsen hos Alka

som vil åbne dørene for en slags praktikophold af 3-5
Finanstilsynet, og vi er i gang med oplæg til, hvordan

Forsikring.


vil stille op, eller hvis I har holdning til, hvordan
forløbet skal strikkes sammen, må I meget gerne
kontakte mig s.lund@gensidigforsikring.dk eller 4025
1234.

Forsikring



dagsorden til direktørforummøde, som afholdes den 9
marts 2016 hos Lokal Forsikring i Næstved.
Temaet på mødet vil være fremtidens biler. Vi får
gæstetalere

–

Andreas

Egense

afdelingsleder i Vejdirektoratet og Lars van het Erve,
presseansvarlig

for

Mercedes-Benz

Torsdag d. 26. maj 2016,
Erfa-Erhverv, Sønderjysk

Vi har den 29. januar 2016 udsendt invitation og

2

Onsdag d. 11. maj 2016,
Årsmøde hos LB



af

Torsdag d. 14. april 2016 ErfaPrivat, Købstædernes Forsikring

Direktørforummøde 9 marts 2016

besøg

Tirsdag d. 15. marts 2016
Compliancestatusmøde hos GF

modellen kan strikkes sammen. I får konkret oplæg,
når vi har det klart, men hvis I allerede nu ved, at I

Mandag d. 16. marts 2016
Workshop om regnskabs-

Finanstilsynet, at jeg kan finde forsikringsselskaber,
dages varighed. Ideen blev modtaget rigtig godt i

Onsdag d. 9. marts 2016,

i

Danmark.

Forsikring


Tirsdag-onsdag d. 6.-7. september
2016, Grundkursus, Vejle Brand



Direktørforummøde og Temadag
for formandskaber 29-30.
november 2016 på Holckenhavn
Slot.

Andreas Egense sætter fokus på emnet med afsæt i
Vejdirektoratets opfattelse af behov for ændringer i
infrastrukturen
udvikling

for

som

følge

specielt

af

den

teknologiske

personbiler,

herunder

selvkørende biler. Hvor mange biler forventer man
kører på vejene, hvordan skal vejene indrettes, skal
der ændres i reguleringer mv.
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Lars van het Erve giver sit bud på fremtidens biler set

eventuelle

aktuelle

udfordringer

og

svarer

på

med bilbranchens øjne. Lars tegner det scenarie han

eventuelle spørgsmål.

ser og give sit bud på, hvordan fremtidens biler vil

Der er stadig enkelte ledige pladser, og interesserede

skabe behov for forandringer, og hvordan biler vil

kan kontakte sekretariatet på telefon 25174321 eller

påvirke trafiksikkerheden mv. Derudover kommer Per

kontor@gensidigforsikring.dk

Bremer fra F&P. Tilmelding sker til sekretariatet
kontor@gensidigforsikring.dk

Persondataforordningen
Persondataforordningen

(også

kaldet

data-

Direktørforummøde 6-7 september aflyst

beskyttelsesforordningen) er færdigforhandlet, men

Bestyrelsen har besluttet, at direktørforummødet 6-7

mangler vedtagelse, som forventes at ske april 2016

september 2016 aflyses. I stedet vil vi lægge

med ikrafttrædelse i april 2018. Vi forventer, at der vil

direktørforummøde ind i forbindelse med temadagen,

foreligge en dansk version af forordningen maj 2016.

som afholdes 29-30 november 2016. Programmet er

Persondataforordningen vil afløse Persondataloven,

ikke klart endnu, men I må godt indrette jer efter, at

og måske videregivelsesreglerne i FIL kapitel 9. Det

vi afholder direktørforummødet den 29. november om

er i Juridisk Udvalg i F&P besluttet, at det pt. er for

eftermiddagen og så fortsætter direkte over i middag

tidligt at arbejde med forordningen, men at man

for formandskaber. Vi vil også arbejde på at give plads

afventer vedtagelse og Justitsministeriets plan for

i programmet til at bestyrelsesformandskaber kan

implementering. Der nedsættes dog allerede nu en

mødes i forbindelse med temadagen.

arbejdsgruppe i F&P, en arbejdsgruppe sekretariatet
deltager i. Selve arbejdet forventes tidligst påbegyndt

Dato for grundkursus er ændret til 6.-7. / 9

efter påske 2016. Vi vil orientere i relevant omfang,

Datoen for grundkurset er ændret til 6.-7. september

når der til sin tid er noget at orientere om. Mange er

2016 af hensyn til undervisere. Kurset er fortsat

pt. i gang med at markedsføre kurser og seminarer,

planlagt til at blive afholdt hos Vejle Brand.

men vi er som sagt tidligt i processen, så I behøver
ikke prioritere databeskyttelse pt. Der vil være masser

Seminar om regnskabsbekendtgørelsen

af tid. På samme måde er der pt. en tendens til at

Vi har den 15. januar 2016 udsendt invitation til

overgøre kravene, og vi forventer, at man for

workshop om den nye regnskabsbekendtgørelse og

skadesselskaber vil lande på mere lempelige krav end

QRT-indberetning. Workshoppen afholdes den 14.

det mange pt. taler om.

marts 2016 hos Alka Forsikring.
Revisorerne Jesper Dan Jespersen, Ole Karstensen og

Overholdelse af datareglerne

Allan Lunde Pedersen fra EY starter med gennemgang

Der

af

regnskabs-

overholder persondatareglerne, når de videregiver

Jacob Munch, administrerende

personoplysninger til Finanstilsynet, eksempelvis ved

de

væsentligste

bekendtgørelsen.
direktør

i

UFDS

ændringer

giver

i

derefter

sit

bud

på

fit

har

and

været

proper.

tvivl

om

Ifølge

hvorvidt

Thomas

selskaberne

Brenøe

indberetninger – specielt QRT indberetninger og

Finanstilsynet

har

Finanstilsynet

rapporteringer i forhold til regnskab og solvens, og

tilsynsmyndighed

hjemmel

giver sit bud på, hvordan man kan tilrettelægge

oplysninger de forlanger fra selskaberne.

til

at

fra
som

indhente

de

arbejdet og genbruge data. Jacob lægger op til
erfaringsudveksling og opfordrer deltagerne til at

Ratings

byde

Rating bureauerne presser nu på for at få honorar for

ind

Seminaret

med

egne

afsluttes

erfaringer
med

og

indlæg

holdninger.
Simon

brugen af ratings. Hidtil har det været alment

Bremerskov Jensen fra Asseco, som fortæller om

fra

accepteret, at fremsendelse af rating på papir lå
indenfor
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fordi

det

ikke
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var

elektronisk,

og

fordi

det

tjente

som

en

Spørgeundersøgelse i medlemskredsen

kontrolmulighed for klienten af, at portefølje manager

Som led i foreningens strategiplanlægning har vi den

overholdt investeringsinstruks mv. Vi har endnu ikke

22. januar 2016 udsendt spørgeskema, hvor vi ønsker

fået svar fra Finanstilsynet om I kan undlade at

tilbagemelding på tilfredshed med sekretariatet, dets

indberette

fra

service og leverancer og spørger til ønsker om,

Finanstilsynet sagde på mødet i F&P den 27. januar,

hvordan sekretariatet skal prioritere sit arbejde i

at der endnu ikke er afklaring, men at der arbejdes på

fremtiden.

det. I hører nærmere, så snart vi har nyt.

resultatet på direktørforummødet 9. marts, men

ratings,

men

Per

Bertelsen

Det

var

intentionen

at

fremlægge

emnet er taget ud for at give mere plads til
Hvidbogen

”fremtidens biler”. Bestyrelsen vil i stedet fremlægge

Vi er godt i gang med revision af Hvidbogen, og vi

resultatet og drøfte foreningens fremtidige strategi på

håber, at have den færdig til direktørfoummødet 9.

møde i forbindelse med temadagen 29-30 november

marts.

2016. Vi mangler fortsat en del tilbagemeldinger, så
lad os høre jeres mening, så vi kan planlægge

Indberetning

derefter.

Trafiklysindberetning udgår som bekendt i fremtidig
indberetning, men trafiklysovervågningen fastholdes

Krav om link på selskabernes hjemmeside

under

Fra

hensyn

til

Følsomhedsindberetningerne.

15.

februar

2016

er

det

et

erhvervsdrivende,

som

helst ser xl indberetninger udfaset og erstattet af

tjenesteydelser

nettet

skemaer.

forsikringsselskaber),

Finanstilsynet har bedt om, at de første 2 kvartaler i

hjemmeside til en europæiske klageportal kaldet

2016 indberettes i XL, men derefter forventer de, at

ODR-platformen.

indberetning skal ske via skema.

forsikringsselskaber

at

varer

for

Omkring praktikken har Finanstilsynet oplyst, at de

på

sælger

krav

(vedrører
have

et

Kravet

gælder

på

trods

eller

altså
link

også

på

sin

også

for

af,

at

forsikringsselskaber har en klageansvarlig i selskabet
Match af forpligtelser og investeringer

og allerede linker til Ankenævnet for Forsikring. Dvs.

Finanstilsynet skrev i brev af 17 december 2015 stilet

at forsikringsselskaber på deres hjemmeside skal

til alle skadesselskaber at: ”redegørelsen viser, at

oplyse

selskaberne i forbindelse med investeringsstrategi

platformen og den klageansvarlige i selskabet. Kravet

synes at være opmærksomme på, at varigheden af

gælder også, selvom man kun sælger til forbrugere i

deres aktiver skal matche varigheden af deres

Danmark. Nærmere om den nye portal og kravet kan

forpligtelser”. Vi gør opmærksom på, at der ikke

findes i Compliance-Nyhedsbrevet 1-16.

om

Ankenævnet

for

Forsikring,

ODR-

findes særlige regler om, at varighed af aktiver skal
matche varigheden af forpligtelser. Det er klart, at

Compliancemøde 19. januar 2016

hvis der ikke er et match, er der en risiko. Denne risiko

Sekretariatet

skal bestyrelsen forholde sig til og afsætte kapital til -

statusmøde 19. januar om implementering af solvens

men altså ikke krav om at investeringer skal matche

II. På mødet gennemgik sekretariatet de væsentligste

forpligtelser på varighed. Finanstilsynet har erkendt,

ændringer ved implementeringen af solvens II, og

at match reelt kun er relevant for liv- og pension samt

selskaberne havde mulighed for at erfaringsudveksle

arbejdsskade.

om implementeringen. Diskussionerne affødte nogle

afholdt

ekstraordinært

compliance-

spørgsmål, som sekretariatet forsøger at få afklaret
med Finanstilsynet.
Præsentationerne

fra

mødet

er

sendt

til

de

complianceansvarlige og ligger på intranettet under
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compliance-gruppen. Tak til Gartnernes Forsikring for
lån af lokale og forplejning.
Næste

compliancemøde

er 15. marts 2016

og

afholdes hos GF Forsikring. Program for mødet sendes
til de complianceansvarlige, når vi kommer tættere på
datoen.
Compliance-Nyhedsbrevet 1-16
Compliance-Nyhedsbrevet

informerede

i

denne

måned om ny revisionsbekendtgørelse og nyt krav til
link til klageportal på selskabernes hjemmeside (se
ovenfor).
Derudover

orienterede

nyhedsbrevet

om,

at

persondataforordningen har fået sin endelige ordlyd,
og om informationsmøde hos F&P om den nye
ledelsesbekendtgørelse

(nærmere

om

informationsmødet findes i Compliance-Nyhedsbrevet
1-16).

Nyhedsbrevet

blev

sendt

ud

til

de

complianceansvarlige 28. januar 2016 og ligger på
intranettet

under

Dokumenter/Compliance-

Nyhedsbrevet.

Planlagte møder i 2016:
10. februar 2016 – bestyrelsesmøde
9. marts 2016, Direktørforummøde
15. marts 2016, Compliance-statusmøde
30. marts 2016, bestyrelsesmøde
11. maj 2016, Årsmøde
17. august 2016, bestyrelsesmøde
14-15. september 2016, Direktørforummøde – aflyses
27. oktober 2016, bestyrelsesmøde
29. november 2016 Direktørforummøde
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