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- 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: Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl.
Ændring af FiL m.fl.
Lovændring vedtaget

FiL samleforslaget, fremsat som lovforslag L 49, er vedtaget:
Lov nr. 155 af 28. februar 2012 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om
værdipapirhandel mv., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask mv.

De konkrete
ændringer og

Ændringer i FiL:
-

konsekvenser

Finansielle virksomheders bevilling af engagementer, FiL § 78, stk. 1, nr. 2
(ændringslovens § 1, nr. 11)

En finansiel virksomhed må ikke uden bestyrelsens godkendelse bevilge engagementer til
eller modtage sikkerhedsstillelse fra bestyrelsesmedlemmer og direktører. Med ændringen
udvides bestemmelsen, således at en finansiel virksomhed ikke uden bestyrelsens
godkendelse må bevilge engagementer til eller modtage sikkerhedsstillelse fra virksomheder,
hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren i den finansielle virksomhed direkte eller
indirekte besidder en kvalificeret andel.
-

Fælles datacentraler, FiL afsnit X c, kap. 20 c, §§ 343 q og r m.fl. (ændringslovens §
1, nr. 22-26)

Finanstilsynet kan med ændringen føre direkte tilsyn med it-sikkerheden i fælles
datacentraler, der defineres som datacentraler, der overvejende er ejet af finansielle
virksomheder enten direkte eller gennem en eller flere foreninger.
Derudover bliver outsourcingbekendtgørelsen udstrukket til også at gælde fælles
datacentraler, og reglerne om betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området,
jf. FiL § 71, stk. 2 finder anvendelse for fælles datacentraler, dvs. kravene i § 71-bekg.ens
§§4-6 og bilag 4 vedr. IT-sikkerhed. Den fælles datacentral skal således have de fornødne
politikker og retningslinjer på it-sikkerhedsområdet, herunder en IT-strategi, ITsikkerhedspolitik samt foretage en risikovurdering. Finanstilsynet oplyser, at det er
datacentralens ansvar, at de fornødne dokumenter foreligger. Forsikringsselskabet skal blot
leve op til kravene i outsourcingbekendtgørelsen.
Finanstilsynet får med ændringen mulighed for, at kræve ændringer i it-sikkerheden, foretage
inspektioner og udstede påbud, samt gribe ind, hvis outsourcingen fra de fælles datacentraler
ikke lever op til kravene.
Finanstilsynet kan dispensere fra reglerne, såfremt datacentralens funktioner ikke vurderes at
være væsentlige for driften af finansielle virksomheder.
-

Videregivelse af fortrolige oplysninger til det færøske finanstilsyn, FiL § 354, stk. 6
(ændringslovens § 1, nr. 30)

Med ændringsloven kommer færøske finanstilsynsmyndigheder med i opregningen af
myndigheder, til hvilke Finanstilsynet kan videregive oplysninger. Finanstilsynet kan i medfør
heraf videregive fortrolige oplysninger til færøske tilsynsmyndigheder, når den færøske
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tilsynsmyndighed er omfattet af en tavshedspligt, og at myndigheden har behov for
oplysningerne til varetagelse af dets opgaver.
-

Ophævelse af muligheden for at anvende internationale regnskabsregler (IFSR) i
årsrapporter, FiL § 183, stk. 4 (ændringslovens § 1, nr. 15-16)

Det gøres med ændringsloven obligatorisk, at anvende danske regnskabsregler i
årsrapporten/koncernregnskabet. Det er således ikke længere muligt at benytte de
internationale regnskabsstandarder, som vedtaget af EU (IFRS), på årsregnskabet.
Baggrunden herfor er at stramme og præcisere regler for nedskrivninger. De selskaber, der
har valgt at benytte IFRS-standarderne til deres årsregnskab, og som også aflægger
kvartalsregnskab, vil fra 1. kvartal i 2012 skulle overgå til at anvende danske
regnskabsregler.
Ændring af Værdipapirhandelsloven:
-

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

De ledende medarbejdere i selskaber, der udsteder aktier på visse regulerede markeder skal
ifølge ændringen nu selv indberette egne og nærtstående personers transaktioner til
Finanstilsynet. Indberetning påhviler således ikke længere det udstedende selskab.
Tekniske ændringer:
-

Ændringsloven indeholder endvidere en række mindre ændringer, herunder tekniske
ændringer.

Andre ændringer:
-

Der er foretaget en række ændringer af Værdipapirhandelsloven, som ikke er nævnt
her, da reglerne primært vedrører investering.

-

Endelig indeholder ændringsloven en række ændringer af FiL vedr. pengeinstitutter
mv., hvidvaskloven (gælder ikke skadesforsikringsselskaber, men pengeinstitutter,
livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser mv.), lov om tilsyn med
firmapensionskasser mv.

Ikrafttræden

1. marts 2012, med følgende undtagelser:
-

Reglen vedr. anvendelse af danske regnskabsregler i ændringslovens § 1, nr. 15 og
16 træder i kraft den 1. marts 2012, men med virkning for regnskabsåret 2012.

-

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af
ændringslovens § 2, nr. 14 vedr. indberetning fra ledende medarbejdere om egne
mv. transaktioner.

Ad 2: Bekg. om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser
Fusion med et A/S
Ændring

Bekg. nr. 194 af 01. marts 2012 om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af
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tværgående pensionskasser m.fl. afløser bekg. nr. 163 af 28. februar 2011 af
samme navn.
Fusion med et A/S

Der er tilføjet regler om fusion af et gensidigt selskab eller en tværgående pensionskasse og
et aktieselskab i bekendtgørelsen.
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.
Se mere herom på høringsportalens hjemmeside (klik HER).

Ikrafttræden

5. marts 2012, med virkning tilbage fra 1. januar 2012

Ad 3: Tilbagetrækningsreformens fremrykkede folkepensionsalder
Konsekvenser af den forhøjede folkepensionsalder
Forhøjelse af

Folkepensionsalderen fastsat efter Velfærdsloven bliver fremrykket 5 år.

folkepensionsalder
Ændring og

Ændringen medfører, at personer født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960 får ny

konsekvenser

folkepensionsalder fra 1. januar 2012. Folkepensionsalderen bliver fra 65 ½ til 67 år.
Fremrykningen får betydning for erstatninger i lov om arbejdsskadesikring, både hvad angår
afgørelser fra før og efter 1. januar 2012.
Disse, samt Arbejdsskadestyrelsens initiativer i den forbindelse har Arbejdsskadestyrelsen
redegjort for i en orientering, som er vedlagt F&P’s Skadeinformatin 2/12.

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
vedr. minimumskapitalkravet påtænkes ifølge Finanstilsynet forhøjet gældende fra 1. januar
2013, jf. nærmere F&P information 5/12.

Konkurrence

Et konkurrencelovsudvalg er nedsat for at vurdere en revision af konkurrenceloven. Udvalget

(NYT)

er i færd med at udarbejde en betænkning. Arbejdet afsluttes den 1. april 2012.
Ved en revision af konkurrenceloven vil der højst sandsynligt ske en væsentlig opjustering af
bødeniveauet, samt indførelse af fængselsstraf, for at styrke efterlevelse og håndhævelse af
konkurrenceloven.

Huseftersyns-

Huseftersynsordningen med ny ejerskifteforsikring og ny tilstandsrapport træder i kraft den 1.

ordningen

maj 2012. Alle nye regler er på plads, herunder dækningsomfang, el-eftersyn mv.

(NYT)

En række håndbøger er dog i øjeblikket i høring, herunder Håndbog for bygningssagkyndige,
Håndbog STÅBI, håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder. F&P har afgivet
høringssvar herom. Se nærmere i Skade-Information 12/12, hvor elinstallationsrapporten og
hustypebeskrivelser også er sendt ud.
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F&P oplyser derudover, at de største minusser ved ordningen er udsættelsen af fugtforslag og
meget generøse afskrivningstabeller. Det oplyses, at der vil være nye fugtmålinger og ny
fugt-dækning omkring den 1. februar 2014. Indtil da videreføres den nuværende dækning.
F&P oplyser desuden, at de har et informationsmøde for medlemmer i støbeskeen.
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
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,
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

(NYT)

udvikle sig, samt en lempelse af genoptagelsesreglerne. Ifølge betænkningen til forslaget
skønnes de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet som helt ubetydelige.
Sidste nyt er, at forslaget er fremsat i Folketinget som L 111. Den har været gennem 1.
behandling og er henvist til udvalg.

Stempelafgift

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

(NYT)

høring. Stempelafgiften foreslås her 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.
Høringsfristen udløb den 2. marts 2012.
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Se mere på skatteministeriets hjemmeside (klik HER).
F&P har oplyst, at de protestrerer over afgiftens størrelse, idet den medfører en forhøjelse af
afgiften udover det, som SKAT vurderer at have tabt i den tid, ordningen har kørt efter en
forkert praksis.
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.
Den foreløbige høringsfristen udløb den 4. marts 2012.
F&P, som har foreslået en model, hvor afgiften i stedet opkræves gennem Arbejdsmarkedets
erhvervssygedomscenter, oplyser, at Skatteministeriet nu arbejder på en sådan model,
hvorfor F&P tror, at forsikringsafgiften droppes.
Se mere herom i Skade-Information 11/12.
Stormflodsordningen

Der arbejdes i øjeblikket på en ny stormflodsordning, hvor taksation og skadesbehandling
lægges ud til selskaberne, som får omkostningerne refunderet af Stormrådet via en
aflønningsmidel. Ordningen bygger kort fortalt på en skadesopgørelse ud fra
afskrivningstabeller for typiske skader, og herudover nyværdi.

Ligestilling

Der er en implementering af regler om forbud mod kønsdiskrimination i forbindelse med
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.
Sidste nyt er, at forslaget er på dagsordenen til et europæisk parlamentarikermøde i
Danmark den 20. marts 2012.
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
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skatten på – kun kunder.
Forslaget og konsekvensanalyse, samt resuméer heraf findes på www.eu-oplysningen.dk
under dokumenter (klik HER).

- TIL ORIENTERING –
Ad 5: Voldgiftsklausuler
Baggrund

Som følge af udsendelsen af F&P Information 39/12 orienteres der her kort om
voldgiftklausuler i forsikringsbetingelser, samt gives der et bud på en lovlig voldgiftsklausul.

Voldgiftsloven

Ifølge § 7, stk 1 kan parterne aftale voldgift for allerede opståede tvister eller fremtidige
tvister i anledning af et bestemt retsforhold.
Ifølge § 7, stk. 2 kan en aftale om voldgift i en forbrugeraftale dog ikke indgås før tvisten er
opstået.

Konsekvenser

Selskabets forsikringsbetingelser må som følge heraf ikke overfor en forbruger indeholde et
pålæg om voldgift i tilfælde af uenighed.
Det må i forlængelse heraf heller ikke bestemmes i forsikringsbetingelserne, at
Arbejdsskadestyrelsens udtalelser har karakter af voldgift, idet dette afskærer forbrugeren for
domstolsprøvelse.
En aftale om voldgift kan dog indgås efter skaden er indtrådt. Forsikringsbetingelserne kan
således indeholde en klausul om voldgift, som giver parterne mulighed for at aftale voldgift.

Forslag til

Voldgift

voldgiftsklausul

I tilfælde af evt. uoverenstemmelse omkring opgørelsen af en skade kan parterne aftale / kan
forsikringstager kræve, at skaden bliver opfgjort af upartiske vurderingsmænd.
Forsikringstager og (selskabets navn) vælger hver sin vurderingsmand. Vurderingsmændende
udpeger en opmand. Ved uenighed, udpeges opmanden af Det Danske Voldgiftsinstitut/Søog Handelsretten. Kan vurderingsmændende ikke nå til enighed, træffer opmanden afgørelse
om det, der er uenighed om.
I overenstemmelse med policens og forsikringsvilkårenes bestemmelser udarbejder
vurderingsmændene/opmanden en skadesopgørelse, som er forklaret og begrundet skriftligt.
Vurderingsmændendes/opmandens skadesopgørelse er bindende for parterne.
Voldgiftsretten fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmændene og opmanden.
En aftale om voldgift efter skadens indtræden er bindende for parterne.

Højesteretsdom

I U 347.2007 H fandt HR, at en klausul i forsikringsbetingelserne med overskriften ”voldgift”
om, at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse var bindende for begge parter, ikke stillede
forsikringstager dårligere end efter FAL § 120 om, at en ulykkesforsikring også omfatter
skadelige følger, som først viser sig senere, hvorfor Arbejdsskadestyrelsen kunne genoptage
sagen og forhøje méngraden.
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Ad 6: Konkurrenceretlig undersøgelse af coassurance- og coreassurancekontrakter
Undersøgelse

EU-Kommissionen har iværksat en undersøgelse af indgåelse samt præmier og vilkår for
coassurance og coreassurance i et konkurrenceretligt lys.
Undersøgelsen forestås af Ernst og Young.
I den forbindelse anbefales det, at selskaberne kigger på deres coassurance- og
coreassurancekontrakter, samt hvorvidt disse er konkurrencebegrænsende.
Såfremt et selskab kontaktes af Ernst og Young anmoder F&P om, at vi orienteres herom. Det
samme gør vi. Se mere i Skade-information 8/12.
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