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Sekretariatet er flyttet ind i F&P-huset
Kommende aktiviteter:

Onsdag den 6. november flyttede sekretariatet ind
i F&P-huset, hvor vi har fået et fint lokale på 1. sal.
Kom og hils på, når I er i nærheden.

•

om de 4 funktioner og funkti-

Fredag den 9. november holdt vi en lille ”kom og
hils på” reception for F&P’s medarbejdere. Mange
kiggede forbi, og vi føler os godt modtaget og er
faldet godt til.

9. december 2019, seminar
onsrapporter, Holckenhavn

•

13. januar 2020, ERFA-EAL,
Popermo Forsikring

•

18. marts 2020, ERFA-Erhverv, LB Forsikring

Kontingent 2020
Da kontingent skal vedtages af direktørforumkred-

•

statusmøde, GF Forsikring

sen, og da der ikke afholdes direktørforummøde i
efteråret 2019, skrev sekretariatet til direktørfo-

•

14.-15. maj 2020, ERFAregnskabsmøde

rumkredsen, for at få elektronisk godkendelse af

•

uændret kontingent.

15. april 2020, Compliance-

Ingen medlemmer har haft indvending mod uæn-

10. - 11. november 2020. Temadag for formandskaber.

dret kontingentsatser eller elektronisk godkendelse, og 18 selskaber (ud af 28) har meldt positivt
tilbage til sekretariatet.
Kontingent 2020 er således vedtaget med uændrede kontingentsatser.
Seminar om de 4 funktioner
Husk at vi afholder seminar om de 4 funktioner
den 9. december 2019 på Holckenhavn. Vi har udsendt en reminder til direktørkredsen den 18. november 2019, da der fortsat er ledige pladser.
Specielt opfordrer vi bestyrelsesmedlemmer til at
tilmelde sig, da vi mener, at seminaret har særlig
relevans for bestyrelsesmedlemmer, som jo har
ansvar for ledelses- og kontrolsystemet. Indtil nu
har vi fået 49 tilmeldinger til seminaret. Tilmelding
sker til sekretariatet på kontor@gensidigforsikring.dk eller tlf. 25174321.
Temadag for formandskaber
Vi afholdt temadag for formandskaber inkl. direktørforummøde den 19-20. november. Vi var 45
deltagere til temadagen d. 20. november 2019 og
34 til middagen d. 19. november 2019.
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Sekretariatet har fremsendt deltagerne evalue-

for medlemmer, der ønsker at rejse debat og

ringsskema. Vi har indtil nu fået svar fra 27. Tilba-

skabe synlighed på Folkemødet. Der er ikke noget

gemeldingerne viser, at der var stor tilfredshed

tema for Folkemøde 2020 - så der er frit valg mht.

med arrangementet, og specielt skal fremhæves

tema.

Peter Høgsteds og Liselotte Lyngsøs indlæg, hvor

Hvis sekretariatet kan være behjælpeligt med kon-

henholdsvis 74 og 73 % gav udtryk for, at det var

takt/koordinering, må I sige til.

meget inspirerende.
Vi spurgte i samme evalueringsskema til deltager-

Ny repræsentant i Ankenævnet for forsikring

nes tilfredshed med sammenlægningen af tema-

Rune Seest, skadechef i NEM Forsikring udtræder

dag og direktørforum, og 53 % gav udtryk for, at

af Ankenævnet for forsikring ultimo året, da han

de var meget tilfredse med sammenlægningen, 31

forlader NEM Forsikring. Vi har indstillet Jesper He-

% at de var tilfredse. Ikke alle temaer er egnede

degaard, skadechef i Gartnernes Forsikring til

til sammenlægning, men man må kunne konklu-

hans afløser på syge-ulykkesforsikringsområdet.

dere, at der er interesse, hvor emnet giver mening

Vores indstilling bliver nu forelagt bestyrelsen i

at drøfte i bred kreds.

F&P til godkendelse.

Flere bestyrelsesmedlemmer efterlyste i evalueringen et særskilt møde for formandskaber – et

Agentregister i F&P

møde, hvor man får mulighed for at drøfte proble-

F&P har i en overgangsperiode holdt F&P’s agent-

matikker, som formandskaberne er optaget af. Vi

register åbent. Registret bliver ikke ajourført og

opfordrer derfor arbejdsgruppen for formandska-

som I ved, så skal agenter lade sig registrere i Fi-

ber til at planlægge særskilt møde for formandska-

nanstilsynets register.

ber, til afholdelse i forbindelse med temadagen.

F&P lukker nu for registret – men giv sekretariatet

Endelig spurgte vi til deltagernes ønske om, hvor

besked, hvis det skaber problemer for jer.

middagen med det sociale arrangement skal lægges – aftenen før temadagen eller som afslutning

Office 365

på temadagen. 60 % udtrykte ønske om middag

Finanstilsynet har underkendt JN Datas outsour-

og socialt arrangement aftenen før temadagen –

cing-aftale med Microsoft, da aftalen ikke pålagde

37 % efter temadagen. Der er således med de fo-

Microsoft at indhente forhåndsgodkendelse af brug

religgende evalueringer størst interesse for at fort-

af underleverandører. Vi ved endnu ikke, om Fi-

sætte modellen med middag og socialt arrange-

nanstilsynet har tænkt sig at stille lignende krav til

ment aftenen før temadagen.

forsikringsbranchen, men vi har alligevel bedt F&P
om at tage sagen op. Det er utopisk at tro, at no-

Temadag 2020

gen selskaber kan komme igennem med en for-

Datoen for næste års temadag er allerede fastlagt

håndsgodkendelse overfor Microsoft, så vi er nødt

– det bliver den 11. november 2020. Vi regner

til at få Finanstilsynet til at ændre holdning om for-

med at afholde middag d. 10. november 2020, så

håndsgodkendelse, når vi har at gøre med selska-

reserver allerede nu datoerne. Hvis nogen har øn-

ber af Microsofts størrelse og karakter.

sker eller forslag til emne på temadagen, hører se-

Vi har i en mail d. 27. november 2019 spurgt med-

kretariatet meget gerne.

lemmernes complianceansvarlige om brugen af

Vi fik i forbindelse med evalueringen nogle inputs

Office 365.

til temaer – disse vil vi tage med til bestyrelsen til

Vi har fået tilbagemelding fra 14 selskaber, hvoraf

videre drøftelse.

9 bruger eller kommer til at bruge lagring i skyen.
Resterende selskaber må meget gerne melde ind,

Folkemøde 2020

så vi kan dokumentere omfanget af det potentielle

F&P har i FP information af 27. november 2019

problem.

orienteret om, at de 2020 vil stille telt til rådighed
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ERFA-regnskabsmøde

for. Sekretariatet har d. 18. november 2019 frem-

ERFA-regnskabsmøde var planlagt til afholdelse d.

sendt de complianceansvarlige et notat, som skal

21.-22. november 2019. Mødet blev desværre af-

afklare nogle af usikkerhederne.

lyst, da der ikke var tilstrækkelig med emner. Der
er blevet aftalt nyt ERFA-regnskabsmøde d. 14.-

Opfølgning på terrorforsikringsloven

15. maj 2020. Tovholder er Thomas Ryborg fra

Sekretariatet har fremsendt skadecheferne i sel-

Sønderjysk Forsikring. Interesserede regnskabs-

skaberne en række opfølgende spørgsmål vedrø-

chefer kan kontakte Thomas Ryborg eller Susan

rende terrorforsikringsloven, som skal drøftes i

Lund i sekretariatet.

F&P-regi. SL deltager i en gruppe om terrorforsikringsordningen, hvor der var møde d. 13. novem-

ERFA-privat

ber 2019.

Som vi tidligere har meldt ud, vil Michael Strange

Der vil være behov for koordinering af, hvad der

ikke længere varetage rollen som tovholder for

skal forstås ved ”særligt indbo”, så selskaberne

ERFA-privat. Maria Stampe fra Vestjylland Forsik-

dækker ens i tilfælde af terror-NBCR-skade. Med-

ring har indvilget i at overtage tovholderrollen.

lemmer vil blive inddraget i relevant omfang, når
gruppen går i gang med arbejdet om afklaring af

Bullwall

begreber.

Susan Lund havde møde med BullWall omkring et
svindelsystem. BullWall

har

herefter

meddelt

Statusskema

nogle skadechefer i medlemskredsen om, at Gen-

På sidste compliance statusmøde blev efterspurgt

sidig Forsikring har indgået en rammeaftale med

statusskemaer.

BullWall. Dette er ikke sandt. Susan Lund oriente-

Finanstilsynet har fjernet statusskemaer fra deres

rede skadechefer mv. om dette d. 13. november

hjemmeside, da de ikke er opdaterede. Sekretari-

2019.

atet har dog fået fat i et gammelt statusskema,
som d. 15. november 2019 er udsendt til de com-

Underwritingkursus på FOAK

plianceansvarlige. Sekretariatet har samtidigt ud-

Nogle af vores medlemsselskaber efterlyser delta-

sendt notat baseret på nogle af de inspektions-

gere til underwritingkursus på FOAK.

breve, som Finanstilsynet har udsendt inden in-

FOAK afholder kun kurserne en gang årligt og kun

spektioner. Dette notat er ligeledes udsendt.

hvis der er min. 5 deltagere tilmeldt – der er pt.
kun tilmeldt 2 på ansvarskurset – og 1 på proper-

Compliancenyhedsbrev 11-19

tykurset. Tilmeldinger skal ske senest medio de-

Den 26. november 2019 fremsendte sekretariatet

cember 2019 – ellers bliver kurserne endnu en-

de complianceansvarlige samt modtagere af ny-

gang aflyst.

hedsbrevet det månedlige compliancenyhedsbrev.

De hold, vi gerne vil reklamere for, er følgende:

Vi orienterede om ny lovgivning:

https://www.forsikringsakademiet.dk/modul/445-

•

Vedtagne EU-forordninger på droneområdet

property-underwriting-erhverv/

•

Ny BEK om god skik for forsikringsdistributø-

https://www.forsikringsakademiet.dk/modul/446ansvar-underwriting-erhverv/

rer
•

De complianceansvarlige blev orienteret om oven-

Registreringsafgiftsloven og andre love (mulighed for forhøjelse af bødeniveau ved und-

stående d. 13. november 2019.

dragelse)
•

Notat om IDD

Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb (EAL)

Der er stadig stor usikkerhed om, hvem der er omfattet af IDD-reglerne – og hvem der falder uden-

•

Regulering af forsikringsdækningsbeløb på
motorløb på bane
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•

Regulering af forsikringsdækningsbeløb ift.
færdselsloven

Herudover orienterede vi om Office 365 problematikken, som er omtalt ovenfor, GDPR-nyheder om
ny praksis vedr. behandlingshjemmel ift. følsomme persondata, Højesterets afgørelse ift.
hemmelig lydoptagelse, Datatilsynets afgørelse
ift. indsigtsret i interne lægelige vurderinger samt
uddybning omkring TLS-krypteringssagen (Lowell).
Nyhedsbrevet er tilgængeligt på intranettet.
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