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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 Telling, Gensidig Forsikring.
Tlf: +45 25 17 43 21
Mail: maria.l@gensidigforsikring.dk
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Foreningen af gensidige og
medlemsejede forsikringsselskaber
Ny lovgivning
COVID-19: Forsamlingsforbuddet

I hele Danmark strammes forsamlingsforbuddet, og man må maksimalt mødes 50
personer. Selskaberne kan således afholde/deltage i kurser og lign. arrangementer,
hvis deltagerantallet højst er 50 personer.
Vi henviser i øvrigt til compliancenyhedsbrev 6-20 ift. regeringens retningslinjer om
ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser, der fordrer afstand mv.
Ikrafttræden

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 19. september 2020 kl. 12.00. Bekendtgørelsen
ophæves den 5. oktober 2020. Hvis fristen forlænges, kræver dette en ny bekendtgørelse.

Link

”Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19” nr. 1371 af 18.
september 2020, klik HER

Høringer, der følges

Vedtaget EU-direktiv om whistleblowerordningen

Rådet for Den Europæiske Union har mandag den 7. oktober 2019 vedtaget et nyt
whistleblowerdirektiv. EU's medlemsstater har nu en frist på 2 år til at vedtage nationale regler, der implementerer direktivet. Dette er endnu ikke sket i dansk ret.
Det vedtagne direktiv sigter på at beskytte whistleblowere mod hævn/gengældelse
på grund af den afgivne rapportering. Reglerne indebærer blandt andet en omvendt
bevisbyrde i sager, hvor en whistleblower påstår at være blevet udsat for hævn. Personkredsen for disse beskyttelsesforanstaltninger er blevet udvidet til også at omfatte
whistleblowerens pårørende, herunder kollegaer og familiemedlemmer.
Omfanget af de specifikke områder, der er omfattet af direktivet, er endvidere udvidet
betydeligt og kommer til at omfatte hvidvaskning af penge, offentlige indkøb, finansielle tjenesteydelser, produkt- og transportsikkerhed, folkesundhed og forbruger- og
databeskyttelse.
Lovpligtige whistleblowerordninger i Danmark vil fremover – når reglerne implementeres i dansk ret - altså ikke længere være begrænset til overtrædelser af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed eller anden særlovgivning.

Høring vedr. forslag til lov om
ændring af lov om
luftfart

Formålet med lovforslaget er at tilpasse den nationale lovgivning, således at denne
harmoniseres med EU-reguleringen på droneområdet.
Tilpasningen af den nationale droneregulering medfører, at en række nationale bestemmelser skal ophæves. Den hidtidige sondring mellem flyvninger med droner uden
for bymæssigt og i bymæssigt område forslås ophævet. Reglerne for droneflyvningen
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kommer således ikke til at være afhængige af, hvor man flyver med dronen, men
efter hvor risikofyldt droneflyvningen er.
De nationale kompetencekrav dvs. erhvervelse af dronetegn eller dronebevis til førerne afskaffes. Kompetencekravene vil i fremtiden fremgå af EU-forordningerne.
Det nationale krav (nuværende krav i § 126 d og § 126 e i lov om luftfart) om, at
droneejeren skal have en ansvarsforsikring, videreføres i ændringsforslaget. Styrelsen havde den 7. januar 2020 sendt supplerende høring, hvor de foreslår indførelse
af et gebyr på ansvarsforsikringer for droner. På baggrund af F&Ps høringssvar har
styrelsen valgt ikke at gennemføre forsikringsgebyret. Høringsfristen på den supplerende høring udløb den 3. februar 2020 (lovforslaget har nr. L 121).
Høringsfrist var den 5. december 2019. Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft
samtidig med forordningerne d. 1. juli 2020. Den generelle ikrafttrædelse af de europæiske droneregler er blevet udsat i 6 måneder. Dermed udsættes ikrafttrædelsen af
de tilpassede danske droneregler ligeledes til den 31. december 2020 - se lige nedenfor.

På det foreliggende grundlag ser sekretariatet ikke noget behov for, at selskaberne
igangsætter ændringer på dette område.
Høring over udkast til bekendtgørelse om droneflyvning

Med hjemmel i ovenstående lov (lov om luftfart) skal der udstedes en bekendtgørelse,
som også vil regulere alderskrav til droneførere, krav om ansvarsforsikring, beskyttelse af privatlivets fred, fastsættelse af regler for droneflyvning nær og over flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder, sikringskritiske områder og følsomme naturområder.
Bekendtgørelsen blev sendt i høring den 30. marts 2020, høringsfristen udløb den 8.
maj 2020. Udsat i 6 mdr. og forventes at træde i kraft 31. december 2020 (tidligere
1. juli 2020).

Lov om ændring
af lov om arbejdsskadesikring
og
lov om erstatningsansvar
(NYT)

Arbejdstilsynet har den 17. januar 2020 fremsendt udkast til forslag om ændring af
lov om arbejdsskadessikring og lov om erstatningsansvar (anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.) i høring.
•

Kriterierne for anmeldelse af arbejdsulykker forslås ændres, således at alle
arbejdsulykker med fravær udover tilskadekomstdagen skal anmeldes efter
arbejdsskadesikringsloven. Hvis arbejdsulykken ikke har medført fravær udover tilskadekomstdagen, vil disse fortsat skulle anmeldes, hvis ulykken må
antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven. Ændringen sker som
led i harmonisering af regler om anmeldelse af arbejdsulykker efter arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven.

9-20 · Compliance-nyhedsbrevet

3

Foreningen af gensidige og
medlemsejede forsikringsselskaber

•

Derudover foreslås det, at Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger indføres som element i principperne for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer (omregningsfaktorer) i arbejdsskadesager i stedet for de nuværende
dødelighedsforudsætninger i det såkaldte G82-indeks, der anvendes efter
gældende lov. Dette sikrer, at tilskadekomne får udmålt erstatning på baggrund af levetidsforudsætninger, som afspejler befolkningens generelle levetid, og at værdien af erstatningen er den samme for modtageren uanset, om
erstatningen er løbende eller kapitaliseret.

•

Der foreslås i den forbindelse en overgangsbestemmelse, som indebærer, at
benchmarkmodellen og øvrige nugældende principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorerne fra den 1. januar 2030 gælder ved omsætningen af en
løbende erstatning til kapitalerstatning i alle sager.

Høringsfristen var den 13. februar 2020, kl. Forsikring og Pension har afgivet høringssvar – se F&P’s kommentarer i Skade-information 8/20. (NYT) Lovforslaget forventes
fremsat i oktober 2020. Det blev udskudt pga. Covid-19.
Reviderede anbefalinger for god
selskabs ledelse
sendt i høring

Komitéen for god Selskabsledelse har netop sendt reviderede Anbefalinger for god
Selskabsledelse i høring. De reviderede anbefalinger tager sigte på at:
•

Fjerne elementer, der fremgår direkte af lovgivning

•

Sikre anbefalingernes fortsatte relevans

•

Opdatere dem redaktionelt og sprogligt.

Følgende nye anbefalinger vurderes relevant for skade:
•

Punkt 1.2.1: Tilrettelæggelse af selskabets generalforsamling bør ske på en
måde, som understøtter virtuel deltagelse samt stemmeafgivelse, indsendelse af spørgsmål mv. forud for generalforsamlingens afholdelse.

•

Nyt afsnit 1.4: Bestyrelsen bør godkende en politik for samfundsansvar, herunder socialt ansvar og bæredygtighed, som bør være tilgængelig på selskabets hjemmeside.

•

Punkt 1.4.2: Bestyrelsen godkender en skattepolitik, som offentliggøres på
selskabets hjemmeside.

•

Punkt 3.5.2: Bestyrelsens evalueringsproces samt konklusionerne heraf skal
omtales i ledelsesberetningen, på selskabets hjemmeside og på generalforsamlingen.

•

Punkt 4.1.3: Vederlag og øvrige ansættelsesvilkår skal både være konkurrencedygtig og forenelig med selskabets langsigtede aktionærinteresser.

•

Punkt 4.1.3: Gennemsigtighed med hensyn til variable aflønningselementer.

•

Anbefaling 4.1.1 og 4.1.2 om etablering af aflønningspolitik i den nuværende
version udgår, da det i forvejen er et lovkrav.

Høringsfristen er 30. august 2020.
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BEK
finansielle
rapporter for forsikringsselskaber
(NYT)

Finanstilsynet har sendt udkast til ændringer til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Udkastet indeholder et
forslag om ændret regnskabsmæssig klassifikation af skadesforebyggende omkostninger i forbindelse med skadesforsikringskontrakter og et hertil knyttet noteoplysningskrav.
Ændringen indebærer, at skadesforbyggende omkostninger skal klassificeres sammen
med erstatningsudgifter og ikke som administrationsomkostninger. Høringsfrist er
den 28. september 2020.

Til orientering

GDPR – afgørelse fra Datatilsynet om omfanget af indsigtsretten - Velliv

Det var i tråd med databeskyttelsesreglerne, da et forsikringsselskab (Velliv) ikke gav
en tidligere kunde indsigt i alle de dokumenter, som vedkommende mente at have
ret til at få udleveret.

Velliv havde ikke ift. klagerens indsigtsret udleveret navnet på den lægekonsulent,
der havde udarbejdet en lægekonsulentvurdering af klager. Datatilsynet fandt ikke
grundlag for at indlede en klagesag, idet navnet på lægekonsulenten efter Datatilsynets opfattelse som det klare udgangspunkt ikke udgjorde en personoplysning om
klager, og idet klager i sine henvendelser til tilsynet ikke havde angivet omstændigheder, som gav grundlag for at fravige dette udgangspunkt.
Klageren henvendte sig på ny med begrundelsen om, at vedkommende ikke havde
fået alle oplysninger udleveret. Datatilsynet henviste i den forbindelse til, at den dataansvarlige efter omstændighederne kan nægte indsigt i f.eks. et notat, der vurderer, hvorvidt en bestemt retssag mod en kunde kan vindes.
Link

Datatilsynets afgørelse, klik HER

Påbud: Söderberg & Partners Pensionsmægler

Finanstilsynet tog stilling til begrebet ”uafhængig forsikringsformidler” i sagen, hvor
en tidligere medarbejder har orienteret om potentielle overtrædelser i Söderberg &
Partners.
Blandt andet modtog Finanstilsynet information om, at man stort set uden undtagelse
placerede alle cpr-kunder i det samme pensionsselskab (Topdanmark). Selskabet var
på daværende tidspunkt registreret som uafhængig forsikringsformidler i Finanstilsynets register.
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Söderberg & Partners har således fået følgende påbud af Finanstilsynet:
1. Inden en forsikringsaftale indgås og på baggrund af oplysninger fra kunden,
skal S&P fastlægge kundens krav og behov samt sikre behørig dokumentation herfor.
2. I forbindelse med rådgivning (ved ”rådgivning” forstås: En personlig anbefaling til en kunde, enten efter anmodning fra kunden eller på forsikringsdistributørens foranledning vedrørende en eller flere forsikringsaftaler.”) og inden
en forsikringsaftale indgås, skal S&P give kunden en individuel anbefaling
samt at forklare kunden, hvorfor det pågældende produkt bedst opfylder
dennes forsikringskrav og –behov.
3. I forbindelse med rådgivning af en kunde, at sikre at kunden ikke kan blive
placeret i et produkt, der er uhensigtsmæssigt for denne.
Finanstilsynet udtaler, at man som uafhængig rådgiver er forpligtet til at handle i
kundens interesse, derfor kan virksomheden ikke automatisk lade en kunde placere i
et produkt.
Link

Se Finanstilsynets afgørelse, Klik HER

EIOPAs Cloudguidelines

Den 11. juni 2020 fremsendte sekretariatet en mail til alle complianceansvarlige med
orientering om, at de ventede guidelines om cloud var kommet – også på dansk.
EIOPAs guidelines får formentlig status som vejledning gældende fra 1. januar 2021.
Tidsplanen for implementeringen af de nye retningslinjer for cloud er følgende:
1.1.2021: Opdatering af politikker og interne processer
1.1.2021: Retningslinjerne træder i kraft – aftaler indgået eller ændret efter den
1.1.2021: skal være i overensstemmelse med de nye regler.
31.12.2022: Eksisterende aftaler skal være på plads – aftaler indgået inden den
1.1.2021: (kritiske og vigtige operationelle kontrakter) skal være i overensstemmelse med de nye retningslinjer senest 31.12.2022 (datoen rykket fra 1. juli 2022)
Januar 2023: Eksisterende aftaler, der ikke er compliant pr. 31.12.2022 skal notificeres til Finanstilsynet

Alpha Insurance - Garantifonden

Der arbejdes på at overføre Alpha Insurances arbejdsskadeportefølje til Garantifonden. Det forventes, at lovforslag snart kommer i høring, og at lovforslag fremsættes
i februar 2021 med ikrafttræden 1. juli 2021.
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Det er endnu uvist, hvordan overgangsbestemmelserne for Alpha-skaderne bliver, og
dermed uvist om selskaberne skal have Alpha-skader helt eller delvist i egne bøger i
2021-regnskaber – eller om selskaberne helt slipper for at have dem i bøgerne i 2021.
Som det ser ud pt., overtager Garantifonden Alphas arbejdsskader fra 1. juli 2021.
Selskabernes udlæg til AES får fortrinsstilling i boet. Hvis der er penge nok, får selskaberne således udlæg retur – og måske allerede i efteråret 2021.

Kommende lovgivning

Ift. kommende lovgivning mener sekretariatet, at der kommer særlig fokus på følgende emner:
Emne

Kommentar

Forventet lovforslag

Lov om finansiel virksom-

Opsplitning af FIL

Efterår 2020

Forordningen bliver revideret

?

Forordningen om takso-

Ændringer i relation til bæredygtig finansie-

31. december 2022

nomi

ring

hed
Databeskyttelsesforordningen
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