MÅNEDSBREV ·

Januar 2018

Direktørskifte i Bornholms Brandforsikring
Kommende aktiviteter:

Som alle nok ved, så har der 1. januar 2018 været
direktørskifte i Bornholms Brandforsikring. Ny administrerende direktør er Morten Holten. Velkommen til Morten Holten.



dag, GF Forsikring



19. april 2018, Compliancestatusmøde

Direktørskifte i Betri Trygging
Jean Djurhuus fratrådte sin stilling som forsikringsdirektør i Betri Trygging den 1. december
2017. Ny administrerende direktør er Ingunn Eiri-



formand i Betri Tryggings bestyrelse. Velkommen

16. maj 2018, Årsmøde på
Vartov



16. maj 2018, Direktørforummøde på Vartov.

ksdóttir. Ingunn kommer fra stillingen som næst-



7. juni 2018 – digitaliseringsseminar, LB Forsikring

til Ingunn Eiriksdóttir.


Opløsning af Ulfborg-Hind Herreders Brandassuranceselskab for Løsøre
Ulfborg-Hind

15. marts 2018, EAL Tema-

Herreders

kursus for bestyrelser, Trinity



Brandassuranceselskab

for Løsøre er den 31. december 2017 trådt i likvidation med henblik på opløsning af selskabet.

5-6. september 2018, Grund-

27. november 2018, Direktørforummøde



27. – 28. november 2018, Temadag for formandskaber

Årsmøde 2018
Årsmødet afholdes 16. maj 2018 på Vartov i København. Årsmødet bliver i år uden gæstetalere.
Årsmødet forventes at starte kl. 12 og forventes
afsluttet senest kl. 13. Nærmere følger.
Direktørforummøde 16. maj 2018
Forårets direktørforummøde afholdes onsdag den
16. maj 2018 – i forlængelse af årsmødet.
Mødet planlægges at starte kl. 13 og forventes afsluttet senest kl. 18, hvorefter der vil være middag
i Tivoli. Nærmere følger – men reserver dagen.
Digitaliseringsdag 7. juni 2018
Bestyrelsen har besluttet, at sekretariatet afholder
en digitaliseringsdag, som afholdes hos LB Forsikring i Kbh. Målgruppen vil være direktører og medarbejdere fra driften - og eventuelt bestyrelsesmedlemmer. Vi er i gang med at planlægge dagen
– men reserver allerede nu den 7. juni 2018, hele
dagen.
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Kursus for delegerede

delse med udvikling af nye produkter og væsent-

På formandsmødet fremkom ønske om, at sekre-

lige ændringer af eksisterende produkter tager

tariatet udbyder bestyrelseskursus til delegerede.

højde for kundernes behov og tilgodeser disse.

Vi har drøftet ønsket i bestyrelsen, og beslutnin-

Ifølge IDD er det direktionen, som skal godkende

gen blev, at der ikke arrangeres særskilt kursus

og have det endelige ansvar for fastlæggelse, gen-

for delegerede. Delegerede kan fortsat deltage på

nemførelse og revision af produktgodkendelses-

bestyrelsens grundkursus, som næste gang afhol-

processen, og også i ledelsesbekendtgørelsen er

des 5-6. september 2018.

det direktionen, som har ansvaret.
Endelig arbejder vi på at få udskudt svarfristen

Bestyrelsen drøftede i samme forbindelse om vo-

pga. den forventede udskydelse af IDD.

res grundkursus kan tilbydes til ikke-medlemmer

Nærmere følger, når vi har afklaring. Sekretariatet

af foreningen. Bestyrelsen besluttede, at også ikke

udarbejder forslag til besvarelse.

medlemmer kan deltage på grundkurset, i det omfang der er plads, men vi arrangerer ikke separate

Deadlines for indberetninger

eller ekstra kurser, da vi ikke vil risikere at køre

F&P har den 4. januar 2018 udsendt orientering

vore undervisere trætte, så de ikke vil undervise

om QRT indberetningsdeadlines i 2018. Oversigten

på vores eget kursus. For ikke-medlemmer op-

indeholder kun orientering om QRT, og vi har der-

kræves dobbelt pris i forhold til vore egne med-

for udarbejdet en liste med deadlines for alle ind-

lemmer, for at få dækket administrationsomkost-

beretninger i 2018. Denne oversigt er udsendt 11.

ninger.

januar 2018 til rapporteringsansvarlige.

Ankenævnet for forsikring

Praktikplads-AUB

Når Tryg og ALKA fusionerer, vil der komme til at

Sekretariatet har den 18. januar 2018 sendt et no-

mangle et fast medlem af ankenævnet. Vi har ind-

tat ud til direktørforumkredsen vedrørende en ny

stillet Lars Bue Nørbjerg fra Vestjylland Forsikring

ordning kaldet Praktikplads-AUB. Ordningen har til

som fast medlem (Lars Bue er allerede i dag spe-

formål at skabe flere praktikpladser, så der kan

cialmedlem på 4 områder). Samtidig har vi indstil-

blive flere erhvervsuddannede. Notatet vedrører

let Rune Seest fra NEM Forsikring og Irene Andre-

reglerne for og omfanget af ordningen, som det

asen fra Gartnernes Forsikring til specialmedlems-

ser ud på nuværende tidspunkt.

skab af ankenævnet.

Den 23. januar 2018 sendte vi supplement til notatet til direktørforumkredsen.

Julebrev fra Finanstilsynet
Julebrevet er under drøftelse i Juridisk Udvalg i

Status på databeskyttelsesforordningen

F&P. Kort sat bestrider vi, at Finanstilsynet har

Justitsministeriet, Datatilsynet og Erhvervsstyrel-

hjemmel til at involvere bestyrelsen i udviklingen

sen afholdt den 31. januar 2018 ”Databeskyttel-

af produktgodkendelsesprocesser i regi af IDD.

sesdagen 2018”.

Både IDD og ledelsesbekendtgørelsen indeholder

Ifølge Datatilsynet udestår følgende:

regler om udvikling af produktgodkendelsespro-

1)

cesser. De 2 regelsæt tjener forskellige formål. Ledelsesbekendtgørelsens formål er at sikre, at virk-

Opfølgning, når lovforslaget (Databeskyttelsesloven) vedtages

2)

Offentliggørelse af yderligere 7 vejledninger

somhederne ikke udvikler produkter, der kan på-

(vi kender de 6, men 7. vejledning vil vedrøre

føre virksomheden risici, som i yderste konse-

ansættelsesret)

kvens kan true virksomhedens overlevelse. IDD’s
regler skal derimod sikre, at selskaberne i forbin-

3)

Digital indberetningsløsning til anmeldelse af
sikkerhedsbrud. (Kommer til at ligge på
Virk.dk)
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4)

Skabeloner til databehandleraftaler og til delt

visse andre EU lande. Vi må forvente større bøder

dataansvar. (Datatilsynet udarbejder skabe-

– men hvor meget må tiden vise.

loner)
5)

Vejledning om kontrol med databehandlere.

Databeskyttelsesdagen blev optaget på video, og

6)

En (ny) tilsynsstrategi for Datatilsynet

vi forventer, at videoen vil være tilgængelige på

7)

Opdatering af E-learning kursus (på Datatilsy-

Datatilsynets hjemmeside.

nets hjemmeside).
Artikel 29 gruppens vejledninger om ”profilering

Håndbog om persondata for skadesforsik-

og brud på persondatasikkerhed” og ”samtykke,

ringsselskaber

gennemsigtighed og certificering” er under udar-

Torsdag d. 18. januar 2018 fremsendte sekretari-

bejdelse.

atet en ny version af håndbogen - version ”januar
2018” til de complianceansvarlige.

Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen lancerer i sam-

Version ”januar 2018” har inkorporeret de nye

arbejde en ny udgave af ”PrivacyKompasset” se

samt reviderede afsnit i håndbogen:

HER. Her kan virksomhederne få hjælp til at efter-

1.

Nyt afsnit om bestyrelsens involvering.

leve de nye databeskyttelsesregler og tage en on-

2.

Revideret afsnit om dataansvarlige og data-

line test, der kan hjælpe dem i gang med at im-

behandlere.

plementere databeskyttelsesreglerne og få svar på

3.

Revideret afsnit om DPO.

helt basale spørgsmål i forhold til ansvarlig data-

4.

Nyt afsnit om overførsler til tredjelande.

håndtering.

De resterende afsnit er ikke blevet ændret. Sekretariatet arbejder på en generel og fuld opdatering

På Databeskyttelsesdagen holdt Datatilsynet ind-

af hele håndbogen.

læg om nuværende og fremtidige tilsynsvirksomhed.

TaksatorRingen og momsfritagelse

I dag fokuserer Datatilsynet ved udvælgelsen af

F&P redegjorde i FP status 7/18 side 24 om moms

tilsynsemner på:

og afgifter.

-

Områder, hvor der har vist sig at være udfor-

Torsten Schiøler har supplerende telefonisk oplyst,

dringer

at han kun kan forestille sig, at tab af momsfrita-

Datatilsynets ”sorte bog” (oftest virksomhe-

gelse vil kunne påvirke TaksatorRingen. Det vil be-

-

der, som er anmeldt/der er klaget over)

tyde, at deres ydelser bliver lidt dyrere.

-

Geografi (tilsynet skal dække hele Danmark)

F&P er i dialog med TaksatorRingen, og med EY,

-

Om dataansvarlige behandler følsomme op-

som rådgiver.

lysninger i stort omfang.

Momsfritagelsen er endnu ikke røget. Det vil skulle
ske ved ændring af selve momsloven, som tidligst

Som udgangspunkt vil Datatilsynet efter 25. maj

forventes ændret til efteråret – og med virkning

2018 fokusere på de samme kriterier, som de gør

først fra 2019.

i dag. Som noget nyt kan Datatilsynet blive for-

Den momsfritagelse der vil kunne komme på tale

pligtet til at tage sager op på anmodning fra de

er den fritagelse, som er søgt i henhold til ”Moms-

fælles europæiske tilsyn, ligesom Datatilsynet får

fritagelse for selvstændige grupper”. En forudsæt-

generel adgang til at foretage tilsyn hos alle pri-

ning er i øvrigt, at der er tale om non-profit basis

vate virksomheder.

– hvilket der er tale om med TaksatorRingen.

Der er med forordningen lagt op til, at overtrædel-

Status på Forsikringsdistribution – IDD

ser skal sanktioneres. Bødestørrelser har hidtil i

Lov om forsikringsformidling er nu vedtaget (se

DK været væsentligt lavere end det, der lægges

nærmere i Compliance Nyhedsbrev 1/18).

op til i forordningen, og som allerede er tilfældet i
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Vi forventer stadig, at loven først træder i kraft

Nyhedsbrevet orienterede om den nye lov om for-

1.10.2018

sikringsformidling, sammenskrivning af konkur-

Finanstilsynet har følgende udkast til bekendtgø-

renceloven, ændring af outsourcingbekendtgørel-

relser i høring:

sen samt bekendtgørelse om opgørelse af kapital-

1.

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdi-

grundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.

stributører. Bekendtgørelsen vil gælde for alle

Nyhedsbrevet er tilgængeligt på intranettet.

forsikringsdistributører

2.

–

forsikringsselska-

ber, forsikringsformidlere samt en række ac-

Hvidbog for bestyrelser 2017

cessoriske forsikringsformidlere.

Vi har stadig fysiske eksemplarer af Hvidbog for

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-

bestyrelser. Bogen kan købes i sekretariatet for

relse god skik for finansielle virksomheder.

200 kr. + forsendelsesomkostninger.

Bekendtgørelsen vil herefter ikke længere

Vi planlægger at udsende en opdateret version

finde anvendelse på forsikringsdistribution,

medio 2018.

der er omfattet af BEK om god skik for forsikringsdistributører (men vil fortsat regulere
god skik på andre områder end distribution).
3.

Bekendtgørelse om kompetencekrav for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler
og en genforsikringsformidler. Det foreslås, at
bekendtgørelsen træder i kraft d. 23. februar
2018. Det er uklart, om fristen udskydes som
konsekvens af udskydelsen af ikrafttræden af
IDD.

EAL-Temadag
Michael Nørrung, GF Forsikring har overdraget
tovholderollen til Mattias Andersen, GF Forsikring.
Næste ERFA-Temadag afholdes d. 15. marts 2018
hos GF Forsikring i Odense, hvor temaet for dagen
er ”Egnethed i personskadessager”. Selve programmet følger.
Sekretariatet har i den forbindelse opdateret maillisten, som bruges i forbindelse materialedistribution, fremsendelse af invitationer m.v. Vi har sendt
en mail ud til mindst én person for hvert medlemsselskab om, at vedkommende står på vores mailliste for ERFA EAL.
Er der andre, som ønsker at stå på maillisten, kan
der skrives til sekretariatet på kontor@gensidigforsikring.dk eller maria.l@gensidigforsikring.dk.
Compliance-nyhedsbrev 1-18
Fredag d. 26. januar 2018 fremsendte sekretariatet compliance-nyhedsbrevet 1-18 til de complianceansvarlige.
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