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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

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesområdet nr. 367 af 9. april 2019

Ny lov om en terrorforsikringsordning på skadesområdet

Den 10. april 2019 blev Lov om en terrorforsikringsordning på skadesområdet nr. 367
af 9. april 2019 offentliggjort i Lovtidende.
Resumé
Ved lovændringen overføres risikoen for skader som følge af NBCR-terrorskader til
staten. Terrorpoolen ophører. NBCR-terrorskader opgøres af forsikringsselskaberne,
men skaderne betales af staten – på samme måde som stormflodsordningen. Den
nye terrorforsikringsordnings dækning har karakter af en stormflodslignende erstatningsordning.
Ophør af forsikringer med NBCR-dækning
Nogle forsikringsselskaber har dækket skader som følge af NBCR-terror, selv om den
gængse opfattelse er, at NBCR ikke er en forsikringsbar risiko. Ved lovens ikrafttræden skal selskaberne fjerne NBCR-terrordækningen fra de relevante forsikringer, således at der ikke er dobbeltforsikring.
Ændringen (undtagelse af NBCR-terrordækningen) anses som ”ikke-væsentlige”, og
selskaberne kan blot orientere kunderne om ændringerne. Dvs. ingen behov for formel varsling og adgang for kunder til at opsige forsikringerne.
Terrorforsikringsordningen dækker som hidtil kun terror med NBCR-våben. Terrorskader uden involvering af NBCR dækkes ikke af ordningen. Nogle selskaber undtager
skader (på de almindelige forsikringer) som følge af terror, men hvis der ikke er specifik undtagelse, vil forsikringerne dække også skader som følge af terror. Det kan fx
være eksplosion i hus eller personskader ved bombeangreb på fx stadion. Disse skader vil skulle dækkes af forsikringsselskaberne som hidtil.
Det er tvivlsomt om krigsklausulen alene vil kunne hjemle undtagelse af skader som
følge af terror.
Bidrag
Forsikringsselskaberne skal først opkræve og indbetale i tilfælde af skade – dvs. først
når der trækkes på statsgarantien.
For nærmere information henviser vi til Skade-information 22/19.
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Ikrafttræden

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesområdet nr. 367 af 9. april 2019 træder
i kraft d. 1. juli 2019. Lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på
skadesforsikringsområdet ophæves.

Links

Skade-information 22/19, klik HER
Lov om en terrorforsikringsordning på skadesområdet nr. 367 af 9. april 2019, klik
HER

BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme
anmeldt før 1. januar 2005

Den 10. april 2019 blev BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1.
januar 2005 nr. 371 af 8. april 2019 offentliggjort i Lovtidende.
Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om arbejdsskadesikring.
En erhvervssygdom kan anerkendes, hvis de hidtil 3 generelle betingelser jf. bekendtgørelsens § 1 er opfyldt. Herudover er der særlige betingelser jf. bilag 1, der skal
være opfyldt.
I disse særlige betingelser er tilføjet ”svejserøg opstået ved svejsning i metal” under
”kræftsygdomme” i afsnittet ”luftveje”.

Ikrafttræden

BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 nr. 371 af
8. april 2019 træder i kraft 1. juli 2019.
Bekendtgørelsen anvendes fra d. 1. juli 2019:
•

Ved afgørelsen af, om en sygdom anmeldt før 1. januar 2005 kan anerkendes
som erhvervssygdom,

•

Ved afgørelsen af, om en sygdom anmeldt før 1. januar 2005 kan anerkendes
som erhvervssygdom i genoptagelsessager efter d. 1. juli 2019.

•

Ved afgørelser, der er truffet før 1. juli 2019, og som er indbragt for Ankestyrelsen.

Link

BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 nr. 371 af
8. april 2019, klik HER

BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme
anmeldt før 1. januar 2005

Den 10. april 2019 blev BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1.
januar 2005 nr. 372 af 8. april 2019 offentliggjort i Lovtidende.
Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
Indholdet er ens som i BEK nr. 371 af 8. april 2019. Se nærmere ovenfor.
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Ikrafttræden

BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 nr. 372 af
8. april 2019 træder i kraft 1. juli 2019.

Bekendtgørelsen anvendes fra d. 1. juli 2019:
•

Ved afgørelsen af, om en sygdom anmeldt før 1. januar 2005 kan anerkendes
som erhvervssygdom,

•

Ved afgørelsen af, om en sygdom anmeldt før 1. januar 2005 kan anerkendes
som erhvervssygdom i genoptagelsessager efter d. 1. juli 2019.

•

Ved afgørelser, der er truffet før 1. juli 2019, og som er indbragt for Ankestyrelsen.

Link

BEK om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 nr. 371 af
8. april 2019, klik HER

Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven

Lovændring
af
selskabsloven og
årsregnskabsloven

Den 14. april 2019 blev lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven nr.
445 af 13. april 2019 offentliggjort i Lovtidende.
Følgende er ændret:
•

Minimumskravet for anpartsselskabers selskabskapital er nedsat fra 50.000
kr. til 40.000 kr.

•

Selskabsformen ”iværksætterselskab” er afskaffet.

Der er konsekvensændringer jf. afskaffelsen af selskabsformen i BEK nr. 424 af 9.
april 2019 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.
Ikrafttræden

Loven trådte i kraft d. 15. april 2019.

Link

Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven nr. 445 af 13. april 2019, klik
HER

Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre
love

Lov om ændring
af selskabsloven,
lov om kapitalmarkeder, lov om
finansiel virksomhed og forskellige
andre love

Den 10. april 2019 blev lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder,
lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love nr. 369 af april 2019 offentliggjort i Lovtidende.
Vi havde lovændringen under ”Høringer, der følges”. Lovændringen vedrører dog kun
børsnoterede selskaber og liv, hvorfor den er irrelevant for medlemskredsen.
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Ikrafttræden

Loven træder i kraft d. 10. juni 2019.

Link

Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love nr. 369 af p. april 2019, klik HER

Høringer, der følges

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 af forslag
til lov om ændring
af lov om FIL og
forskellige andre
love (NYT)

Den 2. januar 2019 sendte Finanstilsynet udkast til forslag til lov om ændring af lov
om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt
kapitalindskud i kreditinstitutter i høring. Høringsfrist var d. 30. januar 2019.
Den 19. marts 2019 blev forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og
forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 1. behandlet i Folketinget og henvist til udvalg (L 189).
Af forslaget fremgår, at forsikringsselskaberne ikke længere skal føre register over
den gruppe aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af
selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser.
Socialdemokratiet kunne ikke umiddelbart stemme for, så forslaget er sendt retur til
udvalgsbehandling. (NYT) Socialdemokratiet var bekymrede for, at forsikringstagerne
og sikrede, ved afskaffelsen, ville blive stillet ringere.
Erhvervsministeren Rasmus Jarlov har den 10. april 2019 svaret følgende: ”Forsikringstagerne og de sikrede, der er dækket af Garantifonden, vil derfor ikke stilles
ringere, uanset om fortrinsretten til fyldestgørelse er knyttet til de registrerede aktiver, som i den nuværende model, eller til den samlede aktivmasse, som med den
foreslåede model. Den foreslåede model vil have den fordel, at den er mindre administrativt byrdefuld for forsikringsselskabet.”
Sekretariatet afventer lovændringen.

Udkast til ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af
forsikringsselskaber

Den 14. januar 2019 sendte Finanstilsynet udkast til ændring af bekendtgørelse om
ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. i høring.
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Ifølge udkastet skal der ikke længere udarbejdes en politik for indberetning af oplysninger til Finanstilsynet. Høringsfrist var 15. februar 2019. Sekretariatet afventer bekendtgørelsen. Ændringen af bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli
2019.
Ændring af BEK
om driftsplaner,
planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber

Den 11. januar 2019 har Finanstilsynet sendt udkast til BEK om ændring af BEK om

Udkast til bekendtgørelse om
den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for
gruppe 1-forsikringsselskaber

Finanstilsynet har d. 21. februar 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om den risiko-

drifts-planer, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber i høring.
Høringsfrist var 11. februar 2019. Sekretariatet afventer bekendtgørelsen.

frie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber i høring.
Ved ændringen foreslås det, at gruppe 1-forsikringsselskaberne nu ikke længere skal
ansøge om anvendelse af volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve, men fremover efterfølgende underrette Finanstilsynet om anvendelse af volatilitetsjustering.
Efterfølgende stilles de samme indholdsmæssige krav til at anvende en volatilitetsjustering som før ændringen.
Derudover ændres kravet om en ”årlig” vurdering til ”regelmæssig” vurdering af relevante konsekvensberegninger jf. Solvens II. Vurderingen skal dog fortsat sendes
årligt til Finanstilsynet – det er derfor op til det enkelte selskab at definere ”regelmæssig” indenfor denne ramme.
Høringsfrist var d. 21. marts 2019. Sekretariatet afventer bekendtgørelsen.

Ophævelse af oplysningskravet
om
organiseret
rabat i BEK
om
information
om gebyrer og
andre omkostninger for forsikringsselskaber
Lov om ændring
af lov om arbejdsskadesikring, lov
om
den
selvejende institution
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om
retssikkerhed og
administration på
det sociale område (NYT)

Finanstilsynet har den 26. februar 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring
af bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber i høring.
Det foreslås at ophæve § 5 vedr. oplysningskravet om organiseret rabat. Høringsfrist
var den 27. marts 2019.
Den 27. marts 2019 blev forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring,
lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, L 211, fremsat i Folketinget.
Forslaget indeholder en lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.
Forslaget er sat til 3. behandling d. 30. april 2019. Vi afventer lovændringen.
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