MÅNEDSBREV ·

April 2017

Medlemsafgang
Kommende aktiviteter:

Aktiviteterne i Trafik G/S overtages af Alm. Brand.
Bestyrelsens forslag er godkendt på Trafiks generalforsamling den 26. april 2017. Overdragelsen



gruppemøde, Købstædernes

skal godkendes af Finanstilsynet. Finanstilsynets
redegørelse forventes offentliggjort den 10. maj
2017.

19. maj 2017, IPID arbejdsForsikring



23. maj 2017,
Direktørforummøde, LB Forsikring

Årsmøde i Gensidig Forsikring
Vores årsmøde afholdes tirsdag den 23. maj 2017
hos LB Forsikring. Invitation er udsendt, og 26.
april har vi eftersendt årsrapporten for 2016. Årets



Forsikring





Vi har indtil nu fået tilmelding fra 31. Det er fortsat
muligt at tilmelde sig. Tilmelding sker ved henven-

Ultimo august 2017, Erfa-uddannelsemøde



delse til sekretariatet på kontor@gensidigforsikring.dk

8. juni 2017, Formandsmøde,
Trinity

professor ved Center for War Studies, Syddansk
Universitet.

1. juni 2017, Erfa-Teamdag,
LB Forsikring

gæstetaler er Peter Viggo Jakobsen, Ph.d., lektor
ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet, og

23. maj 2017, Årsmøde, LB

Ultimo august 2017, awarenessworkshop



5.-6. september 2017,
Grundkursus for bestyrelses-

Direktørforummøde 23. maj 2017

medlemmer, Trinity

Som meddelt i sidste månedsbrev afholdes forårets direktørforummøde i forlængelse af årsmødet – dvs. 23. maj 2017 fra ca. kl. 13 til ca. kl.
18.30. På mødet vil der være indlæg fra Lise
Agerly, kommunikationsdirektør i Alka, Helle Haugaard, ny direktør på Forsikringsakademiet, Steen



forummøde



erhvervspsykolog.

Derudover

vil

29. november 2017, formandsmøde



Holse Andersen, direktør LB Forsikring og Ann
Finch,

28. november 2017, Direktør-

28.-29. november 2017, Temadag for formandskab

Allan

Luplau, adm. Direktør i Sygeforsikring danmark
give en kort status på sammenlægningen af
AMICE og ICMIF.
Efter mødet er der middag på NIMB kl. 19.
Vi har indtil nu fået tilmelding fra 18 direktører.
Det er fortsat muligt at tilmelde sig. Tilmelding til
direktørforummødet

til

kontor@gensidigforsik-

ring.dk, senest den 8. maj 2017.
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Formandsmøde 8. juni 2017

med indlæg fra Flemming Bonvang fra Forsikrings-

Den 8. juni 2017 afholder vi midtvejs-formands-

akademiet. Han vil fortælle om kompetencekrav i

møde for alle medlemmers bestyrelsesformænd

IDD, og erhvervspsykolog Ann Finch vil fortælle

og –næstformænd.

om, hvordan man kan arbejde positivt med foran-

Mødet afholdes på Trinity ved Fredericia fra kl. 14

dring.

– 17. Der vil være indlæg ved Cand. mag og M.Sc.

Efter de faglige indlæg hos LB Forsikring fortsæt-

Nina Fauerholdt og Knud Damsgaard, formand for

ter dagen med havnerundfart i Sydhavnen med en

sygeforsikring danmark.

arkitekt, som vil fortælle om de nye bydele langs

Vi har på nuværende tidspunkt fået 30 tilmeldin-

vandet. Dagen slutter af i Tivoli med middag på

ger fra 17 selskaber. Det er fortsat muligt at til-

Færgekroen.

melde sig. Tilmelding sker ved henvendelse til se-

Vi har på nuværende tidspunkt fået 10 tilmeldin-

kretariatet.

ger. Tilmelding skal ske til sekretariatet senest den
18. maj 2017.

Grundkursus for bestyrelser
Vi har den 26. april udsendt invitation til grund-

Workshop om SFCR og RSR rapporter

kursus for bestyrelsesmedlemmer, som afholdes

22. maj 2017 er som bekendt deadline for offent-

den 5.-6. september 2017 på Trinity Hotel. Kurset

liggørelse af SFCR og indsendelse af RSR til Fi-

er målrettet nye bestyrelsesmedlemmer, men

nanstilsynet. Der har været udtrykt interesse for

også bestyrelsesmedlemmer, som ikke er nye, og

en workshop når rapporterne er afleveret – en

som tidligere har været på grundkursus, er vel-

workshop, hvor vi kan udveksle erfaringer om så-

komne. Derudover vil også delegerede have mu-

vel proces som indhold. Workshoppen planlægges

lighed for at deltage, ligesom ledende medarbej-

afholdt hos Alka ultimo maj 2017. Nærmere følger

dere vil have mulighed for deltagelse, i det omfang

snarest.

der er ledige pladser.

På møde i Finanstilsynet den 27. april spurgte vi til

Bemærk, at det fra i år er obligatorisk for nye be-

Finanstilsynets planer for tilbagemeldinger. Fi-

styrelsesmedlemmer at gennemføre et grundkur-

nanstilsynet har endnu ikke besluttet om, hvordan

sus. Gensidig Forsikring er certificeret til at udbyde

eller hvornår der kan gives tilbagemelding. Det

grundkurset, og deltagelse på vores grundkursus

eneste de med sikkerhed ved er, at de vil sikre sig,

vil således leve op til lovens krav. Vi vil udlevere

at alle overholder minimumskravene. Vi gjorde op-

den krævede dokumentation i form af deltagerbe-

mærksom på, at selskaberne har behov for en til-

viser – selvfølgelig forudsat man deltager i kurset

bagemelding, såfremt der er væsentlige forhold

i sin helhed.

der skal ændres – og at denne information gerne

Vi udvider i år deltagerantallet til 60. Der er for-

skulle komme inden sommerferien. I første om-

trinsret til nye bestyrelsesmedlemmer.

gang skal medarbejderne i Finanstilsynet have

Kurset vil (som altid) blive evalueret, og hvis der

gennemlæst de mange rapporter, men de har no-

er emner, som deltagerne har behov for, at vi går

teret sig vore ønsker.

mere i dybden med, vil vi afholde et opfølgningskursus senere på året.

Rapporteringssystem – Second Floor

Der er tilmeldingsfrist den 15. juni. Tilmelding sker

Second Floor har kontaktet sekretariatet for at

ved henvendelse til sekretariatet på kontor@gen-

give medlemmerne en præsentation af deres rap-

sidigforsikring.dk eller tlf. 25174321.

porteringssystem – et alternativ til Asseco og SolvencyTool. Hvis der er minimum 8 selskaber, som

Erfa-teamdag 1. juni 2017

vil indgå aftale, vil de tilbyde en væsentlig rabat.

Sekretariatet har den 28. april sendt invitation til

De kommer og præsenterer deres system tirsdag

erfa-teamdag den 1. juni hos LB Forsikring til erfa-

den 30. maj kl. 11 hos Gartnernes Forsikring, Tå-

gruppemedlemmerne.

Erfa-teamdagen

starter
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strup. Invitation er udsendt til de rapporteringsan-

Tilmelding kan ske til kontor@gensidigforsik-

svarlige i gruppe 1-selskaber 1. maj. Tilmelding til

ring.dk, senest 10. maj 2017.

præsentationsmødet sker ved henvendelse til sekretariatet kontor@gensidigforsikring.dk
Workshop om awareness/persondata
Compliance-statusmøde 19. april

På sidste compliancemøde blev det klart, at en af

Sekretariatet afholdt compliancestatusmøde den

de store opgaver med implementering af person-

19. april 2017 hos Popermo Forsikring. På mødet

dataforordningen bliver kendskabet og forståelsen

var persondataforordningen og IDD på dagsorde-

– awareness – af reglerne. Der var derfor efter-

nen. På mødet deltog 18 personer fra medlems-

spørgsel efter en workshop om emnet. Sekretari-

kredsen. Referat fra mødet er sendt til de compli-

atet vil derfor invitere til en workshop om aware-

anceansvarlige.

ness i forhold til persondata og datasikkerhed.

Der var på mødet enighed om, at møderne geo-

Workshoppen bliver afholdt ultimo august. Nær-

grafisk lægges forskellige steder i landet. Hver an-

mere om program og sted følger.

den gang på Fyn og skiftevis Sjælland og Jylland
der imellem.

Uddannelses erfa-gruppen samles

Næste møde afholdes den 28. september 2017 hos

Forsikringsakademiet arbejder på uddannelser i

Købstædernes Forsikring.

henhold til kommende uddannelseskrav i IDD,
men sekretariatet vil også undersøge om der er

Infomøde i F&P om markedsføringslov

basis for, at foreningen selv etablerer noget ud-

F&P afholdt den 20. april medlemsmøde om den

dannelse i samarbejde med Akademiet. Sekretari-

nye markedsføringslov, hvor Frank Bøggild Advo-

atet vil derfor samle erfa-uddannelsesgruppen og

kat fra Kromann Reumert holdt indlæg. Loven er

andre interesserede til et møde, for at få input til

udarbejdet med udgangspunkt i rapport fra Mar-

et oplæg, som skal gives til Forsikringsakademiet

kedsføringsudvalget og handelspraksisdirektivet

og Finanstilsynet.

fra 2005. Da der ikke har været overensstem-

Vi planlægger at holde et møde om uddannelse ul-

melse med den danske markedsføringslov og han-

timo august. Nærmere information følger.

delspraksisdirektivet, som har været gældende siden 2005, har EU påbudt Danmark at ændre lo-

Håndbog om persondataforordningen

ven, så den kommer i overensstemmelse med di-

Vi har den 24. marts udsendt udkast til Håndbog

rektivet. Reglerne om markedsføring er i det store

om persondataforordningen for skadesforsikrings-

hele videreført i den nye lov.

selskaber. Håndbogen er endnu ikke færdig, men

Mere om den nye lov kan findes i Compliance-Ny-

vi håber at kunne udsende ny version 1 måneds

hedsbrevet 4-17, som ligger på intranettet.

tid efter Justitsministeriet offentliggør sin rapport
og udsteder diverse bekendtgørelser.

Arbejdsgruppemøde om IPID (Faktaark)

Håndbogen kan fås i elektronisk form ved henven-

Ifølge IDD som træder i kraft 1. januar 2018, skal

delse til sekretariatet.

alle selskaber udarbejde et produkt-faktaark/IPID,
med oplysninger om forsikringsproduktet, som

Compliance-Nyhedsbrev 4-17

skal udleveres til kunden inden aftalens indgåelse.

Compliance-Nyhedsbrevet informerede i denne

Vi har den 27. april sendt invitation til et arbejds-

måned om ny markedsføringslov som blev vedta-

gruppemøde den 19. maj hos Købstædernes For-

get den 25. april. Derudover orienterede nyheds-

sikring. Invitationen blev sendt til de compliance-

brevet om rapport fra Erhvervsstyrelsen om den

ansvarlige, men andre relevante medarbejdere er

kønsmæssige sammensætning af ledelsen og ud-

velkommen. Vi har indtil nu fået tilmelding fra 5

valgsrapport om stormflodsordningen.

selskaber, men vi håber, at flere vil deltage.

Foreningen af gensidige og medlemsejede forsikringsselskaber
Gensidig Forsikring
Strandvejen 203 1. th.
DK-2900 Hellerup

www.gensidigforsikring.dk
Kontor: +45 2517 4321
kontor@gensidigforsikring.dk

3

Susan Lund: +45 4025 1234
s.lund@gensidigforsikring.dk

Compliance-Nyhedsbrevet er sendt til de complianceansvarlige den 27. april og og ligger på intranettet.
Hvidbog for bestyrelser
Vi er i gang med at opdatere Hvidbog for bestyrelser. Vi forventer, at bogen er klar i elektronisk og
papirversion inden sommerferien.
Hvidbogen vil være obligatorisk læsestof til grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer.

Planlagte møder 2017
23. maj 2017, Direktørforummøde
23. maj 2017, Årsmøde
28. juni 2017, Bestyrelsesmøde
16. august 2017, Bestyrelsesmøde
11. oktober 2017, Bestyrelsesmøde
28. november 2017, Direktørforummøde
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