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Compliance-Nyhedsbrevet
3-12
- Gensidig Forsikring -

Compliance-Nyhedsbrevet kommunikerer ny lovgivning ud. Herudover benyttes lejligheden til at
orientere 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
Casparij, Gensidig Forsikring.
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Gensidig Forsikring
- NY LOVGIVNING –
Ad 1: Bekg. om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder
mv. og vejledning om fortolkning af reglerne om aflønning
Aflønning
Ændret bekg. og ny

-

vejledning

Bekg. nr. 122 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om

aflønning i finansielle virksomheder mv.
-

Vejledning nr. 9039 af 7. februar 2012 om fortolkning af § 71, stk. 1, nr. 9 i
lov om finansiel virksomhed, og §§ 77a-d samt bekg. om lønpolitik samt
oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder mv.

Ændringer

Ændringerne indeholder nogle undtagelser til, at variabel løb og fratrædelsesgodtgørelse
bliver omfattet af de komplicerede regler om aflønning i FiL § 77 a, stk. 1, nr. 3 og 4 og stk.
3), herunder krav om, at:


aflønning skal ske i min. 50 % instrumenter,



udbetaling af over hhv. 40/60% skal ske over en 3-4 årig periode (udskydelse) samt



afhændelse af instrumenter først må ske efter en passende periode (tilbageholdelse).

Derudover er der hovedsagelig tale om fortolkning af allerede gældende ret.
-

Bagatelgrænse for variabel løn

Der er indført en bagatelgrænse på 100.000 kr. i bekg.’ens § 8, stk. 2. Variabel løn, der ikke
overstiger 100.000 kr. pr. år er således ikke omfattet af de ovenfor nævnte krav til aflønning
i FiL. Som en yderligere betingelse for at undtage variabel løn på under 100.000 kr. pr. år
skal bestyrelsen finde det forsvarligt at undtage den variable løn fra disse krav, samt kunne
redegøre for beslutningen om undtagelse overfor Finanstilsynet.
Overskrides bagatelgrænsen, bliver hele beløbet omfattet af kravene til aflønning i FiL
beskrevet ovenfor.
Bestemmelsen træder i kraft for optjeningsåret 2012.
-

Fratrædelsesgodtgørelse

Visse former for fratrædelsesgodtgørelser er blevet undtaget fra de indledende, omtalte
regler om aflønning i FiL. Dette gælder fratrædelsesgodtgørelser, som er:


indgået i forbindelse med besættelse af stillingen, som ikke er afhængig af resultater,
og som ved fratrædelse maksimalt udgør en værdi svarende til de sidste to års
samlede vederlag inkl. pension,



indgået i forbindelse med fratrædelse, og som ikke overstiger en værdi svarende til et
års samlet vederlag inkl. pension eller



som følger af en lov eller overenskomst.

Bestemmelsen finder anvendelse på aftaler om fratrædelsesgodtgørelse, der indgås eller
genforhandles efter den 1. marts 2012.
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-

Optjent (og ikke længere udbetalt løn (>< FiL))

Ifølge bekg.’ens §§ 15 og 16 skal virksomheden offentliggøre en række oplysninger vedr. sin
lønpolitik og –praksis for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, herunder bl.a.
oplysninger om processen i forbindelse med lønpolitikken, fastsættelse af den variable løb,
samlede beløb vedr. aflønning mv.
Det er fremover optjent løn (og ikke længere udbetalt løn), der årligt skal offentliggøres og
indberettes efter §§ 15 og 16.
Vejledningen indeholder fortolkning af reglerne om aflønning, herunder fx at en ”passende”
tilbageholdelsesperiode er 6 mdr., at ”større beløb” i forbindelse med udskydelse er 750.000
kr. mv.
Vejledningen kan findes på Retsinformation (klik HER).
Konsekvenser

Variabel løn u. 100.000 kr. pr. år og visse fratrædelsesgodtgørelser kan undtages fra de
komplicerede regler om aflønning i FiL § 77a. Derudover er det optjent, der skal
offentliggøres og indberettes efter bekg.’ens §§ 15 og 16. Udover disse regler er der tale om
fortolkningsbidrag til allerede gældende ret.

Tilsyn

På et seminar om aflønning afholdt af F&P blev det meddelt, at Finanstilsynet sandsynligvis vil
intensivere tilsynet med henblik på at sikre, at selskaber har vedtaget en lønpolitik. Dette vil
højst sandsynligt ske efter næste indberetning i maj 2012.
Det blev i den forbindelse nævnt, at det svenske Finanstilsyn har udstedt bøder for
manglende eller mangelfuld lønpolitik.

Dokumentopdatering

Politikken ”Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner”
er ændret i overensstemmelse med lovændringerne vedr. variabel løn.
Ændringerne er kun relevante i det omfang selskabet udbetaler variabel løn eller
fratrædelsesgodtgørelser.
Politikken er versioneret på intranettet. De seneste ændringer er markeret med gult.

Indberetningsskema

Et nyt indberetningsskema samt vejledning hertil er offentliggjort på Finanstilsynets
hjemmeside (klik HER).

Ikrafttræden

1. marts 2012

Ad 2: Bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved
lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.
Cookiebekendgørelsen
Ny bekg.

Cookiebekg.’en er udstedt i medfør af lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske
kommunikationsnet og –tjenester.

Vejledning

Der er udstedt en vejledning af Den danske telemyndighed omkring reglerne i bekg.’en.
Vejledningen findes på (klik HER). Visse væsentlige elementer fra vejledningen er medtaget
her. Der er angivet visse eksempler på formulering af informationen i vejledningen.
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Definition

En cookie er en kodestreng/datafil, som hjemmesider gemmer på din computer mv.,
når du besøger hjemmesiden. Koden knytter sig til computeren med et ID-nummer,
så computeren kan genkendes næste gang hjemmesiden besøges fra computeren.
Koden opsamler således oplysninger, om hvor på sitet du er, hvad du ser mv. Koden
indsamler sjælendt private oplysninger (navn, adresse mv.), og kan ikke sprede
virus mv.

Formål og indhold

Cookiebekendtgørelsen beskytter slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller
opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret i slutbrugerens terminaludstyr,
herunder computer, telefon, tablet mv.
Dette er i bekg.’en opnået ved, at slutbrugeren skal informeres om og give samtykke til
lagring eller adgang til oplysninger på slutbrugerens terminaludstyr.

Krav til information

Bekg.en kræver, at slutbrugeren informeres om, og giver samtykke til, at der anvendes

og samtykke

cookies eller lignende på deres terminaludstyr.
Ifølge bekg.’ens § 3, stk. 1 må juridiske personer ikke lagre eller opnå adgang til oplysninger
på en slutbrugers terminaludstyr forinden samtykke er indhentet hos slutbrugeren, efter
slutbrugeren har modtaget fyldestgørende information om lagringen af eller adgangen til
oplysningerne.
Dette gælder ikke, når lagring eller adgang alene sker med det formål at overføre
kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet eller er påkrævet for at sætte
tjenesteyderen af en informationssamfundstjeneste (kommercielt sigte), som slutbrugeren
udtrykkeligt har anmodet om, i stand til at levere tjenesten, jf. § 4, nr. 1 og 2.
Samtykket skal ifølge § 2, stk. 1, nr. 8 have karakter af en frivillig, specifik og informeret
viljestilkendegivelse, hvorved slutbrugeren indvilliger i, at der lagres oplysninger eller opnås
adgang til allerede lagrede oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr.
Ifølge vejledningen skal brugeren gennem samtykket have reel kontrol med og mulighed for
at tilkendegive deres vilje om, hvorvidt der lagres eller tilgås oplysninger i dennes
terminaludstyr.
Viljestilkendegivelsen kan ifølge vejledningen fx være:
-

afkrydsnings af en boks,

-

et klik på en knap

-

udfyldelse af en formular eller

-

aktiv brug af en tjeneste, hvor det må forventes, at brugeren er informeret om, at der
vil ske lagring af/adgang til oplysninger.

Giver brugeren ikke samtykke indeholder bekg.’en intet krav om, at denne uanset manglende
samtykke skal have adgang til tjenestens indhold.
Ifølge § 3, stk. 2 er information fyldestgørende, når den som minimum
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1) fremstår i et klart, præcist og letforståeligt sprog eller tilsvarende billedskrift (dvs. intet
unødigt teknisk eller juridisk sprog, gerne tabeller/billeder, ikke krav om hvilket sprog, der
skal anvendes, men der skal tages hensyn til kundekredsen),
2) indeholder oplysning om formål med lagringen af eller adgangen til oplysninger i
slutbrugerens terminaludstyr (skal være præcist og dækkende, da brugeren skal kunne
vurdere konsekvenserne af valget),
3) indeholder oplysninger, der identificerer enhver fysisk eller juridisk person, der
foranstalter lagringen af eller adgangen til oplysningerne (udbyder og eventuel 3. part),
4) indeholder en umiddelbart tilgængelig adgang for slutbrugeren til at afslå samtykke
eller tilbagekalde samtykke til lagringen af eller adgangen til oplysninger samt en klar,
præcis og letforståelig vejledning om, hvordan slutbrugeren anvender en sådan adgang og
5) er umiddelbart tilgængelig for slutbrugeren ved samlet og tydeligt at blive meddelt
denne. Desuden skal information, når der sker lagring af eller adgang til oplysninger i
slutbrugerens terminaludstyr igennem en informations- og indholdstjeneste, være
vedvarende tilgængelig for slutbrugeren ved en direkte og tydeligt markeret adgang på
den pågældende informations- og indholdstjeneste.
Informationen skal ifølge vejledningen give slutbrugeren en viden, som denne kan træffe et
reelt informeret valg på baggrund af.
Forslag til

Informationens indhold og samtykkets og indhentning afhænger af formålet med anvendelsen

implementering af

af cookies og tjenestens karakter. Vejledningen lægger op til stort mulighedsrum til at udvikle

informations- og

nye løsninger, der øger brugerkontrollen og gennemsigtigheden. I vejledningen findes

samtykkekravet

eksempler på bl.a. information om formål og brug af cookies samt indhentelse af samtykke til
brug af cookies.
Information og samtykke kan således løses ved på selskabets hjemmeside at:
-

skrive, at der anvendes cookies på brugerens elektroniske udstyr ved besøg på
hjemmesiden og/eller ved log in og at brugeren selv kan fravælge cookies på
brugerens eget elektroniske udstyr eller

-

lade brugeren afkrydse en boks om, at der gives samtykke til anvendelse af cookies
og

-

oplyse hvad formålet med anvendelsen af cookies er for netop jeres hjemmeside (fx
for at genkende brugeren, statistik, god markedsføring, målrettet annoncering mv.)
på hjemmesiden eller ved afkrydsningsboksen.

Der er ikke umiddelbart noget krav om, at informationen skal gives på hjemmesidens forside.
Da et formål med bekg.’en er øget brugerkontrol og gennemsigtighed vil en kort oplysning
om anvendelsen af cookies og et link fx nederst på forsiden til yderligere information være en
anbefalet løsning. Der kan hentes inspiration på Trygs hjemmeside www.tryg.dk, hvor der er
et link til yderligere oplysninger nederst på forsiden.
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I forlængelse af, at det ikke er noget krav, at brugeren skal have adgang til tjenesten,
såfremt denne ikke giver samtykke til anvendelse af cookies, er der heller ikke noget
umiddelbart krav om, at det skal informeres brugeren, hvordan cookies slås fra. Dette kan
selskaber imidlertid vælge at gøre, sammen med konsekvensen af, hvad der sker, såfremt
cookies slås fra, herunder hvilke dele af siden/log ind brugeren ikke kan få adgang til, at
indtastninger ikke vil blive gemt, men skal indtastes igen, at cookies bliver slået fra i andre
sammenhænge mv. En forklaring vil dog øge brugerens mulighed for at give et informeret
samtykke og øge brugerkontrollen. Forklaringen kan brugeren imidlertid også finde andre
steder på internettet.
Sanktioner

Overtrædelse af bekg.’en straffes med bøde.

Tilsyn

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med reglerne. F&P oplyser, at tilsynsordningen er i gang med at
blive tilrettelagt.

Ikrafttræden

14. december 2011

I øvrigt;

Der er en reform af databeskyttelsesdirektivet på vej fra EU. Se mere under høringer, der

Databeskyttelse

følges.

Ad 3: Huseftersynsordningen
Bekendtgørelser vedr. huseftersynsordningen
Nye bekg.’er

-

Bekg. nr. 18 af 13. januar 2012 om huseftersynsordningen

-

Bekg. nr. 19 af 16. januar 2012 om elinstallationsrapporter som led i
huseftersynsordningen

-

Bekg. nr. 21 af 16. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om salg af fast
ejendom ved budrunde

-

Bekg. nr. 22 af 16. januar 2012 om ændring af bekg. om formidling, udbud og
rådgivning ved omsætning af fast ejendom

Konsekvenser

Bekg.’erne regulerer og gennemfører revisionen af huseftersynsordningen, herunder krav til
tilstandsrapporten ved salg af fast ejendom.
Se nærmere om overgangsperioden til de nye regler i Compliance-Nyhedsbrev 8-11.

Arbejdsgruppe i

Vi har i forenings-regi modtaget ønske om, at der bliver oprettet en arbejdsgruppe om

foreningsregi

huseftersynsordningen og ejerskifteforsikring. Vi opfordrer på den baggrund interesserede i at
give os besked, hvis I/jeres kolleger ønsker at deltage i en sådan arbejdsgruppe på
kontor@gensidigforsikring.dk. Flemming D. Christensen fra Sønderjysk forsikring har påtaget
sig rollen som tovholder.

Ikrafttræden

Bekg.’erne og revisionen af huseftersynsordningen træder i kraft den 1. maj 2012.

Ad 4: Høringer, der følges
FIL

Forhøjelse af kapitalkravet fra 2013.
Beløbsangivelserne i FIL § 126, stk. 2, nr. 5 vedr. solvenskravet og FIL § 126, stk. 2, nr. 6-10
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vedr. minimumskapitalkravet påtænkes ifølge Finanstilsynet forhøjet gældende fra 1. januar
2013, jf. nærmere F&P information 5/12.
FIL

Forslag til lov om ændring af FIL blev fremsat i folketinget den 14. december og har fået
titlen L59. Forslaget har været igennem 1. behandling. Se mere på www.ft.dk (klik HER). Se
nærmere i Compliance-Nyhedsbrev 8-11.

Fusion

Bekg. om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionsselskaber

(NY)

udvides til også at gælde fusion af et gensidigt selskab/en tværgående pensionskasse og et
aktieselskab.
Ifølge bekg.’en gælder en række af selskabslovens bestemmelser om fusion sammen med
reglerne om fusion i FiL, når der sker fusion af et G/S eller et tværgående pensionsselskab
med et A/S. På områder, hvor FiL indeholder særlige regler pga. gensidige selskabers særlige
juridiske karakter, gælder reglerne i FiL.
Høringsfrist: 29. februar 2012.
Forventet ikrafttræden: 1. april 2012, med virkning tilbage fra 1. januar 2012.
Se mere herom på høringsportalens hjemmeside (klik HER).

Anmeldelse for privat

Justitsministeriet har den 3. februar 2012 sendt bekg. om ændring af bekg. om undtagelse

dataansvarlig

fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig i

(NY)

høring. Fremover foreslås det, at virksomheder ikke længere behøver til Datatilsynet at
anmelde behandling af oplysninger af bl.a.:
-

ansattes fagforeningsmæssige tilhørsforhold i forbindelse med aftaler om
kontingentindeholdelse og

-

personoplysninger om kunder, som foretages i virksomheder omfattet af lov om
finansiel virksomhed

Bekg.’en oplister således en række undtagelser til anmeldelsespligten i PDL af procedurer,
hvor der sker behandling af personfølsomme oplysninger. Pkt. 2 vil konkret betyde, at
selskaber ikke behøver at anmelde deres kundedatabase / skadesbehandling. De selskaber,
der allerede har anmeldt denne, behøver ikke at vedligeholde ansøgningen (meddele om
ændringer i behandlingen mv.).
Der er alene tale om en undtagelse fra anmeldelsespligten, og selskaberne skal derfor fortsat
overholde reglerne i persondataloven ved behandling af personoplysninger, og Datatilsynet vil
fortsat holde tilsyn hermed.
Databeskyttelses-

Der er udarbejdet et udkast til en reformpakke på databeskyttelsesområdet. På nuværende

reformpakke

tidspunkt består reformen af en forordning, der bygger på behandling af samme oplysninger,

(NY)

som i dag er omfattet af persondataloven, et samtykkekrav, retten til at blive glemt, samt en
række kompetencer til Kommissionen. Det er dog endnu uklart, hvad der kommer til at
gælde, men arbejdet følges i F&P og herfra. Ifølge tidsplanen vil der ske gennemførelse om 2
år og ikrafttræden forventes 2 år herefter, dvs. tidligst i år 2016.

Lov om

Forslag til ændring vedr. bl.a. forældelse af krav på erstatning for erhvervssygdom, således

arbejdsskadesikring

at det bliver muligt at tilkende erstatning i sager om erhvervssygdomme, der er længe om at
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udvikle sig, samt en lempelse af genoptagelsesreglerne. Ifølge betænkningen til forslaget
skønnes de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet som helt ubetydelige.
Stempelafgift

Skatteministeriet sendte den 9. februar 2012 et forslag til lov om afgift af skadesforsikringer i

(NYT)

høring.
Stempelafgiften foreslås afløst af en løbende præmieafgift på skadesforsikringer på 1,6 pct. af
præmien.
Skatteministeriet udtaler, at forslaget er provenuneutralt, når man medregner det provenu
staten ville have fået, hvis man havde fulgt en korrekt praksis fra begyndelsen, idet
Skatteministeriet mener, at der de sidste 20 år er sket en forkert anvendelse af reglerne.
Høringsfrist: 2. marts 2012.
Se mere på skatteministeriets hjemmeside (klik HER).
Vi opfordrer selskaberne til at beregne konsekvensen af præmieafgiften for selskaberne.
Såfremt I har kommentarer i den forbindelse, kan I meddele dette til Torsten Schiøler i F&P
eller Susan Lund på s.lund@gensidigforsikring.dk, som vil samle op og videreformidle.
Rettelse: I sidste månedsbrev fremgik det, at F&P arbejdede imod en helt ny ordning på
området. Denne uheldige formulering er blevet påpeget. Det, der mentes var, at F&P arbejder
hen imod en ny ordning, dvs. arbejder for en ny ordning. Beklager, hvis det har givet
anledning til misforståelser.

Arbejdsskadeafgift

Skatteministeriet sendte den 6. februar 2012 et udkast til forslag til lov om arbejdsskadeafgift

(NYT)

i høring.
Der foreslås en afgift på 13 %, som berengnes på basis af de årlige:
-

tilkendegivelser af erstatninger for tab af erhvervsevne og

-

godtgørelser for varige mén til skadelidte efter arbejdsskadesikring (ASL), samt

-

tilkendegivelser til efterladte efter ASL som følge af død ved en arbejdsskade.

Formål: Et økonomisk incitament til at forebygge arbejdsskader og erhvervssygdomme.
Afgiftspligtige: Forsikringsselskaber, der udbyder eller har udbudt arbejdsskadeforsikringer. I
sidste ende vil arbejdsgiverne (de forsikrede) således betale gennem præmieforhøjelser.
Høringsfrist: foreløbig den 4. marts 2012, hvorefter forslaget vil blive fremsat.
F&P arbejder i øjeblikket på, at afgiften i stedet opkræves gennem Arbejdsmarkedets
erhvervssygedomscenter, som har alle oplysninger og derved forudsætningerne for at
opkræve afgiften direkte hos virksomhederne, således at forsikringsselskaberne ikke berøres
af afgiftens indførelse. Såfremt dette ikke lykkes, informerer F&P at de vil prøve at mindske
afløbstabene, så selskaberne ikke skal øge deres hensættelser.
Ikrafttræden: 1. september 2012. Da loven kommer til at gælde for tilkendegivelser af
erstatning/godtgørelse, berøres allerede indtrådte skader, og derved hensættelser.
Se mere på Skatteministreriets hjemmeside (klik HER).
Stormflodsordningen

Der arbejdes i øjeblikket på en ny stormflodsordning, hvor skadesbehandlingen bliver lagt ud

(NYT)

til selskaberne, som får omkostningerne refunderet via en aflønningsmidel, der er under
udarbejdelse. Ordningen bygger derudover kort fortalt på en skadesopgørelse ud fra
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afskrivningstabeller for typiske skader, og herudover nyværdi.
Ligestilling

Der er en implementering af regler om forbud mod kønsdiskrimination i forbindelse med

(NY)

præmier efter afsigelsen af EU-dommen Test-Achats på vej. Efterlevelsesfristen er 21.
december 2012. Der forventes et udspil til danske regler til efteråret, men F&P arbejder for
en fremskyndelse af processen, så implementeringsperioden bliver så lang som mulig.
Senest har Kommissionen udstukket guidelines på området. I det væsentlige er det
bekræftet, at der fortsat kan anvendes kønsopdeling i risikovurderinger og ved hensættelse til
reserve mv., så længe det ikke fører til forskelsbehandling individuelt.
Der kan læses mere herom i F&P’s Information 35/12, hvor der også findes links til
guidelines, samt en opfordring om meddelelse i tilfælde af bemærkninger til
implementeringen.

EU-forslag

Et EU-forslag til beskatning af finansielle transaktioner lægger op til at indføre en skat på
finansielle transaktioner på 0,1 % for aktier og obligationer og på 0,01 % for finansielle
derivater (aktieoptioner, futures, swaps, mv.).
Høringsfristen udløb den 28. oktober 2011.
Se mere på høringsportalen (klik HER), herunder F&P’s og Finansrådets høringssvar, som
overvejende er imod forslaget om beskatning af finansielle transaktioner. F&P nævner i deres
høringssvar, at der i gensidige skadesselskaber ikke er nogen aktionærer at overvælte
skatten på – kun kunder.
Forslaget og konsekvensanalyse, samt resuméer heraf findes på www.eu-oplysningen.dk
under dokumenter (klik HER).

- TIL ORIENTERING –
Ad 5: Statusskemaer for skadesforsikringsselskaber
Opdatering

Finanstilsynet har den 6. februar 2012opdateret statusskema for skadesforsikringsselskaber
SF01 vedr. bestyrelsen og direktionens arbejde, som skal udfyldes, når det fremgår af en
indkaldelse fra Finanstilsynet. Ved opdateringen er grundtanken for Solvens II lagt til grund
oplyser Finanstilsynet. Skemaet kan findes på Finanstilsynets hjemmeside (klik HER).
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