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Forsikring & Pensions svar på høring om udkast til bekendtgø-
relse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle 

virksomheder 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at kommentere på udkastet til 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virk-

somheder. 

 

Eftersom intentionen med udkastet til bekendtgørelsen om god skik for forsik-

ringsdistributører, som pt. er i høring, ifølge Finanstilsynets tidligere udmeldinger 

er, at de såkaldte adfærdsregler for al distribution af forsikringer og pensioner 

skal samles i en ny, selvstændig god skik bekendtgørelse, der dækker hele for-

sikringserhvervet, og at forsikringserhvervet dermed helt skulle undtages fra an-

vendelsesområdet for den gældende god skik bekendtgørelse, finder Forsikring & 

Pension den foreslåede § 1, nr. 3) problematisk. Sådan som den nye § 1, stk. 7 

er formuleret, vil forsikrings- og pensionsselskaber umiddelbart være omfattet af 

den gældende god skik bekendtgørelse, når selskaberne ikke arbejder med for-

sikringsdistribution og hvad der i øvrigt er overført til den nye god skik bekendt-

gørelse. Det er i den forbindelse problematisk, at undtagelsen for livs- og pensi-

onsforsikringer i den nuværende § 1, stk. 8, forsvinder, ligesom beskrivelsen og 

definitionen af rådgivning i det nugældende kapitel 4 er anderledes end i udkastet 

til bekendtgørelsen om god skik for forsikringsdistributører. Det vil være kom-

plekst, at skulle følge to slags rådgivning. 

 

I lyset af ovenstående foreslår Forsikring & Pension, at den nye § 1, stk. 7, om-

formuleres, så det klart fremgår, at forsikringsselskaber og livs- og pensionssel-

skaber helt undtages fra bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomhe-

der, således som det også har været intentionen. 

 

Hvis ikke ovenstående imødekommes, er der generelt et behov for at vurdere, 

hvilke bestemmelser, som ikke skal gælde for sikringsselskaber; det vil være de 

bestemmelser, som heller ikke gælder i dag efter nugældende § 1, stk. 7. 

 Med venlig hilsen 

Kirstine Thorsen 


