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Compliance-nyhedsbrevet kommunikerer ny lovgivning ud. Herudover orienteres der om allerede gældende
ret på områder, hvor det findes relevant og anvendeligt. Ønsker I at vide mere, henvises der til lovteksten.
I er også velkommen til at kontakte Maria Le, Gensidig Forsikring.
Tlf: +45 25 17 43 21
Mail: maria.l@gensidigforsikring.dk
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Ny lovgivning

BEK om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven for Danmark og Grønland

Årlig regulering:
forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Danmark
og Grønland

Den 16. november blev BEK nr. 1276 af 13. november 2018 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven samt BEK nr. 1275 af 13. november
2018 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven for Grønland offentliggjort i Lovtidende.
Forsikringen skal således dække (gælder både Danmark og Grønland):
1. Personskade eller tab af forsørger på indtil 124 mio. kr.
2. Tingsskade på indtil 25 mio. kr. for den ved en enkelt begivenhed forårsagede
skade.

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2019.

Link

BEK nr. 1276 af 13. november 2018 (Danmark) kan findes HER
BEK nr. 1275 af 13. november 2018 (Grønland) kan findes HER

Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Årlig regulering:
forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Danmark
og Grønland

Den 21. november 2018 blev BEK af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) nr. 1287 af 20. november 2018 offentliggjort i Lovtidende. Der
er tale om en sammenskrivning. Sekretariatet orienterer med henblik på notering af
det nye lovnummer.
Revisorloven nr. 1167 af 09. september 2016 er således ophævet. Det betyder, at
henvisning til revisorloven i politikker, retningslinjer mv. skal tilrettes.

Link

BEK nr. 1287 af 20. november 2018 (Danmark) kan findes HER

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019

Årlig regulering:
Omsætning af løbende ydelser til
kapitalbeløb efter
lov om arbejdsskadesikring

Den 30. oktober 2018 blev BEK nr. 1233 af 27. oktober 2018 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019 offentliggjort i
Lovtidende.
Faktorerne til brug for beregningen af kapitalbeløbet i forbindelse med den løbende
ydelse for tab af erhvervsevne tilkendt efter §§ 17 og 17a i lov om arbejdsskadeforsikring findes som sædvanligt i bekendtgørelsens bilag 1 – Tabel A-D.
Bekendtgørelsen finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende
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ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.
Bekendtgørelse nr. 1156 af 30. oktober 2017 om omsætning af løbende ydelser til
kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018 ophæves.
Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2019.

Link

BEK nr. 1233 af 27. oktober 2018 kan findes HER

Årlig regulering efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Årlig regulering:
Fastsatte ydelser
og satser jf. lov
om arbejdsskadesikring og lov om
sikring mod følger
af arbejdsskade

Den årlige regulering af fastsatte ydelser og satser jf. lov om arbejdsskadesikring og
lov om sikring mod følger af arbejdsskade blev offentliggjort d. 31. oktober 2018.
Bekendtgørelsen regulerer b.la. beløb for arbejdsskader indtruffet d. 1. januar 2019
eller senere. Der fastsættes følgende:
1. Det i lovens § 24, stk. 5, nævnte max. beløb for årsløn forhøjes til 539.000 kr.
2. Det i lovens § 24, stk. 6, nævnte min. beløb for årsløn forhøjes til 201.000 kr.
3. Den i lovens § 18, stk. 3 og 4, nævnte godtgørelse forhøjes til 898.500 kr.
4. Det i lovens § 19, stk. 1, nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 169.000
kr.
Bekendtgørelse nr. 1157 af 30. oktober 2017 om regulering pr. 1. januar 2018 efter
lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophæves.

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2019.

Link

BEK nr. 1232 af 27. oktober 2018 kan findes HER

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Årlig regulering i
henhold til lov om
arbejdsskadesikring i Grønland

Den 31. oktober 2018 blev BEK nr. 1243 af 30. oktober 2018 om regulering pr. 1.
januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland offentliggjort i Lovtidende. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland har lovnummer 75 af 16. januar 2017
(LAG § 23, stk. 1).
Reguleringen for arbejdsskader indtruffet 1. januar 2019 eller senere:
1) Maksimumbeløb for årsløn forhøjes til 539.000 kr. (LAG § 28, stk. 3)
2) Minimumbeløb for årsløn fastsættes til 64.200 kr. (LAG § 28, stk. 4 og 5)
3) Godtgørelse for mén forhøjes til 898.500 kr. (LAG § 22, stk. 3 og 4).
4) Overgangsbeløb ved dødsfald fastsættes til 160.400 kr. (LAG § 23, stk. 1)
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Fastsættes løbende ydelse den 1. januar 2019 eller senere, udbetales ydelsen fra
tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 16,3 pct. til den ydelse, der svarer
til grundlønnen.
Summer og procentsatser for ældre skader er som hidtil også blevet reguleret. Vi
henviser til bekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 1158 af 30. oktober 2017 om regulering pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland ophæves.
Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2019.

Link

BEK nr. 1243 af 30. oktober 2018 kan findes HER

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb iht. jernbaneloven

Årlig regulering af
erstatningsog
forsikringsbeløb i
henhold til jernbaneloven

Den 13. november 2018 blev den årlige BEK om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven nr. 1259 af 12. november 2018 offentliggjort i
Lovtidende. Satserne gælder fra d. 1. januar 2019.
1. Beløbsgrænsen for skader på håndbagage er forhøjet til 17.200 kr.
2. Forsikringsbeløbet i ansvarsforsikringen skal minimum udgøre 427 mio. kr. i årlig
dækning for så vidt angår personskade, tab af forsørger og tingsskade.
3. Forsikringsbeløbet i ansvarsforsikringen skal minimum udgøre 71 mio. kr. i årlig
dækning for så vidt angår jernbanehistoriske og turistmæssige formål.
4. Forsikringsbeløbet i ansvarsforsikringen skal min. udgøre 14. mio. kr. (uændret)
i årlig dækning for så vidt angår veteranbane og veteransporveje.
Bekendtgørelse nr. 981 af 8. oktober 2012 om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven ophæves.

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2019.

Link

BEK nr. 1259 af 12. november 2018 kan findes HER

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. BEK om afholdelse af motorløb på bane

Årlig regulering:
forsikringsbeløb
iht. BEK om afholdelse af motorløb
på bane

Den 16. november 2018 blev BEK om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane nr. 1277 af 13. november
2018 offentliggjort i Lovtidende. BEK om afholdelse af motorløb på bane har lovnummer 659 af 11/06/2010.
Ansvarsforsikringen skal pr. motorløb dække skader på indtil:
1. 4 mio. kr. for løb, hvor der benyttes køretøjer med motorer på højst 85 cm3
(knallert, motorcykel og gokart)
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2. 8 mio. kr. for løb, hvor der benyttes køretøjer med motorer på over 85 cm3
og højst 500 cm3 (motorcykler, gokarts og crosskarts)
3. 17 mio. kr. for løb, hvor der benyttes køretøjer med motorer på over 500
cm3, bortset fra lastbiler, (motorcykler og biler),
4. 35 mio. kr. for løb, hvor der benyttes lastbiler.
Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2019.

Link

BEK nr. 1277 af 13. november 2018 kan findes HER

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer

Kontrol og overvågning af produkter i bekendtgørelsen er nu
henlagt
Sikkerhedsstyrelsen.

Den 21. november 2018 blev bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer nr. 1290 af 20. november 2018 offentliggjort i Lovtidende.
Bekendtgørelsen handler om selve kravene i forbindelse med fremstillingen af fritidsfartøjer og personlige fartøjer. Bekendtgørelsen stiller altså en række krav til fartøjerne, som skal være opfyldt, før de kan tages i brug eller gøres tilgængelige.
Ændringen går ud på, at det ikke er længere Søfartsstyrelsen, der er den relevante
myndighed for klage, tilsyn, udpegelse af organer. Den relevante myndighed er nu
Sikkerhedsstyrelsen.
Sekretariatet mener ikke, at bekendtgørelsen har direkte betydning for selskaberne,
men vi har valgt at medtage den af informative grunde.

Ikrafttræden

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. december 2018.

Link

BEK nr. 1290 af 20. november 2018 (Danmark) kan findes HER

Høringer, der følges

Ændring af FIL

Den 4. juli 2018 blev lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love sendt i høring. Lovforslaget
indeholder en række ændringer af den finansielle lovgivning herunder som følge af
EU-regulering.
Høringsfristen var d. 15. august 2018. Vi afventer bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse
om bidrag til Garantifonden
for
skadesforsikringsselskaber

Finanstilsynet har d. 3. september 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om bidrag til
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i høring.
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Den væsentligste ændring er, at bekendtgørelsen nu finder anvendelse for skadesforsikringsselskaber eller filialer, der tegner forsikringer i Danmark med hjemsted i et
andet land inden for EU eller et land, som Unionen har indgået en aftale med på det
finansielle område. Det er en konsekvensændring af ændring af lov om en garantifond
for skadesforsikringsselskaber.
Høringsfrist var den 1. oktober 2018. Sekretariatet afventer bekendtgørelsen.
Ændring af bekendtgørelse om
outsourcing

Finanstilsynet sendte d. 31. august 2018 udkast til ændring af bekendtgørelse nr.
1304 af 25. november 2010 om outsourcing i høring.
Ved ændringen imødekommes branchens ønske om at fravige kravet om aktiv godkendelse af videreoutsourcing i forbindelse med anvendelse af cloudservice.
Høringsfrist var den 1. oktober 2018. Sekretariatet afventer bekendtgørelsen.

Høring om BEK
om
finansielle
rapporter

Finanstilsynet havde d. 5. september 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af BEK om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt vejledning om oplysninger om aktiver og forpligtelser til dagsværdi i
årsrapporter for forsikringsselskaber i høring.
Høringsfristen var d. 1. oktober 2018. Sekretariatet afventer bekendtgørelsen.

Høring af BEK om
lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber,
forsikringsholdningvirksomheder
og firmapensionskasser (NYT)

Finanstilsynet sendte d. 1. november 2018 udkast til BEK om lønpolitik og aflønning i
forsikringsselskaber, forsikringsholdningvirksomheder og firmapensionskasser i høring. Formålet med den nye bekendtgørelse er:
1. Sammenskrive BEK nr. 1583 af 13. december 2016 om lønpolitik og aflønning i
forsikringsselskaber og forsikringsholdvirksomheder og BEK nr. 477 af 30. april
2018 om ændring af BEK 1583 af 13. dec. 2016.
2. Indføre regler vedrørende firmapensionskasser.
Der er høringsfrist d. 28. november 2018.

Høring af BEK om
registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser (NYT)

Den 1. november 2018 sendte Finanstilsynet udkast til BEK om registrering af aktiver
i forsikringsselskaber og firmapensionskasser i høring.
Det foreslås bl.a. at ophæve en række af de gældende regler med henblik på at imødekomme de anbefalinger arbejdsgruppen om eftersyn af den finansielle regulering
er kommet med.
Der er høringsfrist d. 28. november 2018. Sekretariatet følger høringen og kommer
med inputs via F&P.

Høring over en
række love og bekendtgørelser
i
forbindelse med
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (NYT)

I led med implementering af direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed ændres der i
en række love og bekendtgørelser. Indholdsmæssigt er det irrelevant for medlemmerne, men det er alligevel vigtigt at notere sig et evt. nyt lovnummer.
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Det drejer sig om følgende:
1. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktiviteter – høringsfrist var d. 1. november 2018. Udkastet har til formål
at skrive firmapensionskasser ud af bekendtgørelsen.
2. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden
m.v. – høringsfrist er d. 28. november 2018. Udkastet har til formål at skrive
firmapensionskasser ud af bekendtgørelsen.
3. Udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgruppe for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – høringsfrist er d. 28. november
2018. Udkastet har til formål at skrive firmapensionskasser ud af bekendtgørelsen, så den kun gælder for AES.
4. BEK om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdningvirksomheder og firmapensionskasser i høring. Se ovenfor på side 5.
Høring over FIL,
selskabsloven, lov
om kapitalmarkeder og forskellige
andre love (NYT)

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet har d. 26. oktober 2018 sendt udkast til forslag
til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, FIL og forskellige andre
love.
Der er høringsfrist d. 30. november 2018, klokken 12. Sekretariatet følger høringen
og kommer med inputs via F&P.

Høring over terrorforsikringsordning (NYT)

Finanstilsynet har d. 5. november 2018 sendt udkast til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet i høring. Terrorforsikringsordningen overgår til
statslig ordning i lighed med stormflodsordningen – dvs. der vil være tale om obligatorisk dækning fra staten, hvor forsikringsselskaberne administrerer udbetalinger
mm.
Der er høringsfrist d. 17. december 2018. Sekretariatet følger høringen og kommer
med inputs via F&P.

Til orientering

Håndtering af registreredes indsigtsanmodninger gennem en app

Pressemeddelelse
fra Datatilsynet

Datatilsynet har i en pressemeddelelse oplyst, at der ikke er formkrav til, hvordan en
anmodning om indsigt sendes, hvorfor en app eller en portal kan være en løsning.
Når virksomheden håndterer disse anmodninger, skal det dog sikres:
1. At man finder frem til den rigtige person i systemerne.
a.

Hvis man gennem appens standardanmodning fx kun får et fornavn
og et efternavn, kan man komme ud for, at der er flere registrerede.

2. At det er den rigtige person, man sender de relevante oplysninger til.
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a.

Hvis man benytter sig af appen, som har leveret anmodningen, til at
sende oplysninger tilbage til den registrerede, skal man sikre sig, at
det faktisk er den rigtige person, der modtager dem, og ikke fx en
anden, der har oprettet sig i den registreredes navn. Ellers vil der
være tale om et sikkerhedsbrud.

3. At man sender oplysningerne på en sikker måde, uanset om oplysningerne
sendes via appen eller på anden vis.
a.

Hvis der eksempelvis er tale om følsomme oplysninger, er det et krav,
at oplysningerne sendes krypteret. For nærmere info om kryptering
henviser vi til compliancenyhedsbrev 9-18.

Virksomheden er ikke forpligtet til at svare via appen, og man kan fx vælge at besvare
anmodningen via digital post, ”min side” eller lign.
Hvis det ikke fremgår klart af anmodningen, hvem der søger indsigt, og man som
dataansvarlig ikke har mulighed for at komme i kontakt med den borger, der søger
indsigt for at afklare det, er den dataansvarlige ikke forpligtet til fx at registrere sig
på en bestemt platform eller app for at kunne besvare anmodningen.
Det vil sige, at det kan forekomme, at den dataansvarlige ikke kan besvare anmodningen, hvis den er indsendt gennem en platform, der kræver, at den dataansvarlige
også benytter platformen. Pressemeddelelsen fra Datatilsynet kan findes HER

Finanstilsynet har strammet praksis i relation til fit & proper-reglerne

Finanstilsynet:
Stramning
af
praksis ift. fit &
proper-reglerne
på bankområdet

Finanstilsynet har d. 26. oktober 2018 i en meddelelse oplyst, at Finanstilsynet har
strammet sin praksis i relation til fit & proper-vurderinger. Udmeldingen er egentlig
henvendt til banker, men sekretariatet har valgt at orientere om praksisændringen
alligevel, da vi har erfaringer med, at regler på bankområdet har en afsmittende effekt
på forsikringsområdet. Meddelelsen kan findes HER
Hvis nogen af medlemmerne har oplevet stramninger ift. vurderingerne, vil sekretariatet gerne høre nærmere herom.

Kapitaliseringsfaktorer 2019

Kapitaliseringsfaktorer 2019

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har sendt kapitaliseringsfaktorer gældende
for 2019. Der er tale om kapitaliseringsfaktorer, som anvendes på arbejdsskader
indtrådt 1. januar 2011 og senere. Vi henviser til Skade-information 43/18.

11-18 · Compliance-nyhedsbrevet

8

