Erhvervsministeriet
Sendt til:
Annette Østergaard Jørgensen (annost@erst.dk), Helge Hjorth (hhn@evm.dk)
og Julie Holte (jkr@evm.dk)

Indførelse af European Services e-Card - høringssvar

25.01.2017

Forsikring & Pension støtter generelt Kommissionens bestræbelser på at lette
udveksling af tjenesteydelser i det indre marked.
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Formålet med European Services e-Card er overordnet at forpligte medlemsstaterne til, at det skal være enkelt og uden hindringer at udføre services i andre
medlemsstater. Samtidig pålægges forsikringsbranchen en række pligter.
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Forsikring & Pension stiller meget gerne op til videre dialog i forhold til følgende
bemærkninger til Kommissionens forslag:
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European Services e-card løser ikke eventuelle forsikringsproblemer for
danske virksomheder
Efter Forsikring & Pensions opfattelse bygger forslaget på den fejlagtige antagelse, at virksomhederne i væsentligt omfang hindres i at gennemføre grænseoverskridende forretninger på grund af manglende muligheder for at tegne de nødvendige forsikringer. Forsikring & Pension henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at en betydelig del af forsikringsmarkedet har koncession i flere
lande og samarbejdspartnere i hele EU, således at de kan afdække deres kunder
i de relevante lande. Dertil kommer hele servicemarkedet for forsikringsmæglere, hvis forretningsservice baserer sig på at hjælpe virksomhederne med de
nødvendige (tillægs-) forsikringer.
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Danske virksomheder har således i mange år haft mulighed for at udvide deres
almindelige erhvervsansvarsforsikringer til at gælde i hele Europa og i de fleste
tilfælde også den øvrige verden.
For så vidt angår den lovpligtige arbejdsskadeforsikring gælder reglerne i forordning 883/2004 (EF), hvorefter den danske arbejdsskadeforsikring som altovervejende hovedregel følger danske arbejdstagere, som udstationeres i et andet EU-land i op til 24 måneder.
Forslaget om skadehistorik
Forsikring & Pension støtter overordnet forslaget i artikel 11 om, at virksomhedens forsikringsselskab i hjemlandet er forpligtet til at udarbejde en skadehistorik, som kan fremsendes til forsikringsselskaber i tjenesteydelseslandet. Forsik-

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

ring & Pension gør dog opmærksom på, at en skadehistorik – i hvert fald for så
vidt angår danske forsikringstagere - i mange tilfælde ikke vil være relevant for
tjenesteydelseslandets forsikringsselskaber, fordi forsikringsselskabet i Danmark
typisk ikke vil være i besiddelse af skadehistorik i forhold til de særlige forsikringer i værtslandet, som netop er dem, virksomheden vil have behov for at tegne
tillægsforsikring for.
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Krav om ikke – diskriminerende adfærd
Direktivet indeholder på to områder krav om, at forsikringsselskaberne skal
håndtere kunderne på en ”ikke-diskriminerende” måde.
Kravet gælder i følgende situationer:
I artikel 12, der knytter sig til artikel 11, understreges det, at oplysningerne
vedrørende skadeshistorikken ikke må bruges på en diskriminerende måde.
Forslaget har derfor potentiale til at blande sig direkte i prissætningen i forsikringsmarkedet. Eksempelvis kan der for en dansk hhv. en virksomhed fra en anden medlemsstat med nogenlunde ens skadeshistorik sagtens være situationer,
hvor prissætningen er forskellig grundet helt klassiske forsikringsprincipper om
risiko. Lokale forhold har stor betydning for risiko, hvorfor skadesdata fra en
medlemsstat ikke bare kan overføres og vurderes ens i en anden medlemsstat.
Derfor er det helt centralt, hvad ikke diskriminerende reelt dækker over.
I artikel 13 fremgår det endvidere, at faglige organisationer, såsom eksempelvis
brancheorganisationer eller arbejdsgiverorganisationer, der tilbyder gruppedækning relateret til erhvervsansvarsforsikring, skal sikre adgang til sådan dækning
til servicevirksomheder fra andre medlemsstater på en ikke-diskriminerende
måde. Her gælder samme problematik som i forhold til artikel 12, hvilket særligt
rammer Danmark, der er kendetegnet ved, at have mange kollektive og solidariske ordninger.
Forsikring & Pension finder det principielt betænkeligt, at direktivet lægger op til
indblanding i forsikringsselskabernes acceptpolitik. Forsikringsbranchen er i forvejen tæt reguleret og vil blive det i endnu højere grad, når direktivet om forsikringsdistribution er implementeret i EU-landene senest i februar 2018. Direktivet
indeholder en generel god skik-klausul og rummer en række oplysningsforpligtelser, der skal sikre en fair behandling af kunderne.
Hertil kommer, at kravet om en ”ikke-diskriminerende” behandling af kunderne i
høj grad er upræcist og vil kunne give anledning til mange unødige tvister, som
ingen af parterne kan være tjent med.
Ikke-proportionale byrder
Kommissionens forslag vil øge de administrative byrder for forsikringsbranchen
uden, at der reelt er nogen fordel for de sektorer, forslaget er beregnet til at
hjælpe. Det er også tvivlsomt, om disse foranstaltninger reelt vil bidrage til et
bedre fungerende indre marked.
Sammenfattende finder Forsikring & Pension derfor, at Kommissionens forslag
ikke vil have den ønskede effekt, og at der derfor ikke er rimelig sammenhæng
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mellem fordelene for de tjenesteydende virksomheder og de omkostninger mv.,
som vil være forbundet med forslaget.
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Forsikring & Pension foreslår på den baggrund, at den danske regering overordnet afviser Kommissionens forslag, og at Kommissionen opfordres til at indlede
forhandlinger om andre løsninger. Set fra danske virksomheders synsvinkel bør
en effektiv løsning tage udgangspunkt i en øget harmonisering af medlemslandenes krav om lovpligtige forsikringer og ikke i uhensigtsmæssige lappeløsninger.
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Forsikring & Pension vurderer endvidere, at fremfor at inkludere oplysninger om
forsikring i European Services e-Card virker det mere formålstjenesteligt at øge
fokus at give fagfolk bedre adgang til information om de faglige krav til det marked, som en given servicevirksomhed ønsker at betjene. En oplagt mulighed for
dette, er en bedre udnyttelse af de eksisterende kvikskranker.

Med venlig hilsen

Jacob Nisgaard Larsen
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