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Oktober 2016

Persondata - databeskyttelsesforordning
Kommende aktiviteter:

Databeskyttelsesforordningen vil få omfattende
betydning i alle selskaber, da alle selskaber vil
skulle indføre en del nye regler – både forretnings-



chefmøde, Nordatlantens

gange, procedurer og på IT-siden.
Justitsministeriet arbejder på nuværende tidspunkt på et katalog med deres fortolkning af reglerne databeskyttelsesforordningen. Vi vil gerne
være på forkant med en fortolkning i vores favør,

Brygge



lige fortolkning. Da Justitsministeriet er i gang

11. november 2016, Erfa-erhverv, hos Alka Forsikring



29. november 2016, Direktørforummøde på Holckenhavn

da vi ønsker at påvirke Justitsministeriet i vores
retning, inden de kommer med deres egen ende-

2. november 2016, Skade-

Slot.



29. november 2016, Møde i

med arbejdet, haster der derfor med at få overblik

formandsgruppen på Holcken-

over hvor problemerne ligger og få argumenterne

havn Slot.



nedskrevet.

29.-30. november 2016 Te-

Sekretariatet har i samarbejde med vores styre-

madag for formandskaber,

gruppe for persondata identificeret 17 emner, som

Holckenhavn Slot.

vi anser for de vigtigste emner at få vores fortolk-



ning på.

14. marts 2017 compliancestatusmøde hos Popermo

Emnerne skal i første omgang afdækkes gennem



juridisk metode, så det bliver klart hvad reglerne
reelt omfatter/indebærer. Derefter skal emnerne
gennemgås med compliance-øjne og IT-øjne, så vi
får praktikken og implementering ind over.
Vi har i første omgang brug for flere jurister til at
udarbejde juridiske notater, men vi vil også gerne

16. marts 2017, erfa-privatmøde, GF Forsikring



23. maj 2017:
Direktørforummøde



23. maj 2017: Årsmøde



5.-6. september 2017,

allerede nu have tilmelding fra compliance- og ITfolk, som vil hjælpe med udarbejdelse af nota-

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer.

terne.
Vi har brug for hjælp – vi ved godt at alle har travlt
med egne opgaver, men hvis vi skal kunne løfte
opgaven, har vi brug for flere ressourcer - hurtigt.
Vi håber derfor, at I vil hjælpe med at allokere
nødvendige ressourcer.
Direktørforummøde m.fl.
11. oktober udsendte vi invitation til direktørforummøde, som afholdes i forbindelse med temadag for formandskaber og formandsmødet den 2930. november 2016 på Holckenhavn Slot.
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Vi har indtil nu fået 24 tilmeldinger (fra 21 selska-

Terror

ber) til direktørforummødet, 32 tilmeldinger (fra

Terrorforsikringsrådet har endnu ikke lavet indstil-

19 selskaber) til formandsmødet og 58 tilmeldin-

ling til ministeriet mht. statens garantistillelse i

ger til temadagen for formandskaber. Det er fort-

2017, men jeg har under hånden fået oplyst, at

sat muligt at tilmelde sig ved henvendelse til se-

man vil indstille reassurancekøb som hidtil, og

kretariatet på kontor@gensidigforsikring.dk

man må derfor kunne forvente, at statsgarantien
indtræder som i dag – dvs. ved 13,73 mia. DKK.

Indberetningsdeadlines

Det betyder, at:

Deadlines for SFCR og RSR rapporterne er 20. maj

Branchens 1. selvbehold på 500 mio. DKK.

2017. Det er en lørdag, hvorfor vi normalt regner

Terror-Poolens 1. Layer 4,5 mia. xs 0,5 mia. DKK.

med at fristen er første hverdag herefter – dvs.

Terror-Poolens 2. Layer 500 mio. xs 5 mia. DKK.

22. maj 2017. Det er usikkert, om fristen 20. maj

Selskaberne/branchen har et 2. selvbehold 8,23

ligger fast, da fristen er sat af EIOPA, og derfor

mia. DKK.

ikke umiddelbart kan ændres af Finanstilsynet.
Det er ligeledes uklart hvilken frist der gælder for

Statsgarantien indtræder ved 13,73 mia.DKK – en

selskaber med tilladelse til at offentliggøre en

underlig grænse – men er vist nok afsat som et

samlet SFCR rapport (rapport om koncernens sol-

estimat, svarende til at 25 % af branchen er insol-

vens og finansielle situation). Fristen er sandsyn-

vent. Først derefter vil staten gå ind med garanti.

ligvis 26 uger – men Finanstilsynet undersøger det

Yderligere vil blive meldt ud, når vi ved mere, men

nærmere.

I kan nok godt indregne terrorscenariet som hidtil.

Ny udmelding kommer, når vi får afklaring fra Finanstilsynet.

SFCR / RSR rapporterne
På møde med Finanstilsynet om de kvalitative rap-

ORSA

porter, SFCR og RSR bemærkede Per P. Bærtelsen

Jan Parner holdt den 6. oktober 2016 indlæg i F&P

(Finanstilsynet), at Finanstilsynet imødekommer

om ORSA. Plancher herfra er sendt til økonomichef

en åben dialog om rapporterne på et overordnet

gruppen den 14. oktober 2016.

niveau, herunder evt. fastlæggelse af en møde-

Kort sagt var hans budskab, at I skal koncentrere

række, såfremt der skulle opstå et behov. Per P.

jer om de vigtigste/væsentligste emner – og så

Bærtelsen fastholdt samtidig, at tilsynsmyndighe-

komme helt omkring emnet. Hans kritik gik på, at

dens udgangspunkt ifm. den indholdsmæssige de-

mange ikke har forholdt sig til konsekvenserne –

taljeringsgrad er, dels at Finanstilsynet henleder

fx efterlyste han betragtninger om, hvor man me-

fokus på manglende overholdelse af de fastlagte

ner, at selskabet er i underwriting cyklus – er man

indholdskrav, dels at det er op til de enkelte sel-

i bunden på vej op – eller i top og måske på vej

skaber at beslutte, hvordan man som forsikrings-

ned – eller? - og hvad betyder det for forretnings-

selskab ønsker at præsentere sin virksomhed. Per

modellen, budgetter og kapitalkrav?

P. Bærtelsen tilføjede, at Finanstilsynet, bl.a. for

ORSA rapporten skal som bekendt indsendes til Fi-

at undgå skøn under regel, er udfordret ift. at

nanstilsynet, men med de kommende RSR rappor-

indgå i en detaljeret dialog om fx detaljeringsgra-

ter forekommer det overflødigt også at indsende

den af indholdet eller ambitionsniveauet for rap-

ORSA rapporten – som jo var tænkt som bestyrel-

porterne. Ift. SFCR-rapporten kommenterede Per

sens eget værktøj. Vi arbejder derfor for på sigt at

P. Bærtelsen, at det er væsentligt, at sammen-

få undtaget ORSA rapporten fra indberetningskra-

dragsafsnittet skal forstås af forsikringstageren,

vet.

og udgangspunktet i det enkelte selskab bør være,
at SFCR-rapporten er tiltænkt offentligheden. Ift.
RSR-rapporten bemærkede Per P. Bærtelsen, at
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det på sigt bl.a. er Finanstilsynets interne målsæt-

Compliance-Nyhedsbrevet 10-16

ning at informationerne, der fremgår af rapporten,

Compliance-nyhedsbrev 10-16 blev sendt til de

vil reducere omfanget af inspektioner.

complianceansvarlige 26. oktober 2016 og om-

Hvad angår fastsættelse af næste samlede tilba-

handlede høring af lovændring af FIL, ny afløn-

gemelding på QRT-indberetninger meddelte Ka-

ningsbekendtgørelse og ny markedsføringslov.

sper Riis-Hansen (Finanstilsynet), at der endnu

Derudover orienterede nyhedsbrevet om ny blan-

ikke foreligger en tidsplan for, hvornår selska-

ket til anmeldelse af whistleblowerordning til Da-

berne kan forvente en tilsvarende tilbagemelding

tatilsynet og notat udarbejdet af sekretariatet om

på fx Q2-2016. Det blev dog aftalt, at kontoret for

revisionsudvalg.

skadesforsikringsselskaber i Finanstilsynet frem-

Compliance-nyhedsbrevet ligger på intranettet

sender en tilbagemelding på QRT-rapporteringen

under Bibliotek /Compliance-nyhedsbreve.

for Q1-2016 senest 1. november 2016.
Erfa-privat møde aflyst
Nye HI og SH indberetningsskemaer

Erfa-privatmødet den 27. oktober 2016 blev aflyst

Finanstilsynet har udarbejdet nye HI og SH kvar-

pga. for få tilmeldinger. Næste møde er 16. marts

talsskemaer. Skemaerne er pt. under oprettelse i

2017 hos GF Forsikring.

Finanstilsynet. Bemærk, at SH04 (kvartalsoplysninger) er udgået, og afløbsresultatet fra dette

Erfa-skadechefmødet flyttet

skema flyttes til det nye SH01.

Erfa-skadechefmødet den 29. september er flyttet

De nye skemaer skal anvendes første gang for Q4,

til den 2. november 2016. Mødet afholdes med

og skal indsendes senest 20 arbejdsdage inden i

Tryggingarfelagið Føroyar som vært på Nordatlan-

januar 2017.

tens Brygge i København.

Revisionsudvalg

Hvidbog for bestyrelser

21. oktober udsendte vi notat om revisionsudvalg

Vi har endnu nogle papirversioner af Hvidbogen til

i henhold til de nye regler i revisorloven. Kort sagt

salg. Interesserede kan kontakte sekretariatet.

er budskabet, at alle forsikringsselskaber er omfattet af revisorlovens krav om etablering af revisionsudvalg – men at alle selskaber – uanset stør-

Planlagte møder i 2016:

relse – kan undlade at etablere et revisionsudvalg,

29. november 2016 Direktørforummøde

og vælge i stedet at lade revisionsudvalgets funk-

29. november 2016, Formandsmøde

tioner udøve af den samlede bestyrelse. For alle
selskaber, som ikke omfattes af undtagelsesbe-

Planlagte møder 2017

stemmelsen for små selskaber i revisorlovens § 51

5. april 2017, Bestyrelsesmøde

stk. 5, skal mindst 1 medlem af bestyrelsen have

23. maj 2017, Direktørforummøde

kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller re-

23. maj 2017, Årsmøde

vision.

16. august 2017, Bestyrelsesmøde

Revisorloven er trådt i kraft 17. juni 2016, og alle

11. oktober 2017, Bestyrelsesmøde

selskaber skal på førstkommende bestyrelses-

28. november 2017, Direktørforummøde

møde tage stilling til, om der skal etableres et revisionsudvalg, eller om den samlede bestyrelse
skal varetage funktionen (hvis det er muligt).
Notatet indeholdt endvidere forslag til kommissorie, liste over udvalgets arbejde og årshjul – men
som sagt et forslag, som det enkelte selskab selv
skal tilpasse eget selskab og dets behov.
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