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Forsikring & Pensions svar på høring om udkast til bekendtgørelse om forsikringsformidleres-, genforsikringsformidleres og
accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler

13.11.2017

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

Forsikring & Pension takker for muligheden for at kommentere på udkastet til
bekendtgørelse om forsikringsformidleres-, genforsikringsformidleres og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. Forsikring & Pension har følgende bemærkninger:

Tlf.:

41 91 91 91

Fax:

41 91 91 92

fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk
Kirstine Thorsen

Med den fremsendte bekendtgørelse bliver de forsikringsformidlere, som i dag er
kategoriseret som henholdsvis forsikringsagenter og forsikringsmæglere, omfattet af de samme regler for så vidt angår bl.a. ansvarsforsikring og garantistillelse.
Der er dermed tale om en ændring i forhold til de gældende regler på området,
idet der i dag, jf. § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1256 af 01/11/13, for så vidt
angår forsikringsagenter kun stilles krav om garantistillelse/ansvarsforsikring i det
tilfælde, hvor agenten formidler forsikringer for et forsikringsselskab, som er anmeldt som grænseoverskridende forsikringsudbyder.
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I henhold til IDD, art. 10, stk. 4, er udgangspunktet, at man som forsikringsformidler skal have en ansvarsforsikring eller en anden tilsvarende garanti, der dækker hele unionens område, mod erstatningsansvar for pligtforsømmelser m.v.,
”medmindre en sådan forsikring eller tilsvarende garanti i forvejen ydes af et forsikrings- eller genforsikringsselskab eller et andet selskab, på hvis vegne forsikrings- eller genforsikringsformidleren handler eller er bemyndiget til at handle,
eller medmindre et sådant selskab har påtaget sig det fulde ansvar for formidlerens handlinger”. Denne undtagelse ses imidlertid ikke at være implementeret i
udkastet til bekendtgørelse.
Kendetegnende for agenter er netop, at de handler på vegne af et forsikringsselskab, dvs. de er bemyndiget til at formidle det pågældende forsikringsselskabs
produkter, og ikke har nogen portefølje, idet denne indtegnes til forsikringsselskabet. Det giver dermed ikke mening at pålægge formidleren et krav om garantistillelse/ansvarsforsikring, idet det pågældende forsikringsselskab vil være forpligtet i henhold til de forsikringsaftaler, herunder rådgivning, som agenten indgår
og udfører.
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I lyset af ovenstående skal Forsikring & Pension opfordre til, at den nævnte undtagelse i IDD implementeres i bekendtgørelsen. I modsat fald vil der være tale
om overimplementering af IDD.
Derudover har Forsikring & Pension noteret sig, at der ikke i bekendtgørelsen
sondres mellem de krav, der stilles, til henholdsvis forsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidlere. Kravet om eksempelvis garantistillelse kan forekomme voldsomt i forhold til den ”omsætning” en accessorisk formidler kan have.
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I henhold til IDD, artikel 10, stk. 5, skal kravene til accessoriske forsikringsformidlere for så vidt angår erhvervsansvarsforsikringer eller andre tilsvarende garantier tilpasses arten af de solgte produkter og den udførte virksomhed. Forsikring & Pension skal opfordre til, at bekendtgørelsen kommer til at afspejle disse
proportionalitetsbetragtninger.
Hvad angår afsnittet om garantistillelse for betroede midler, særligt den foreslåede § 14, stk. 1, 2. pkt., hvorefter garantistillelsen skal udgøre mindst 1.850.000
euro pr. formidler, bør dette krav ikke gælde hvis der ikke modtages penge fra
kunden eller udbetaling fra forsikringen; dvs., hvor der ikke er nogen pengestrømme mellem kunden/forsikringsselskabet og formidleren. Dette uanset muligheden for at fravælge garantistillelse, jf. § 3, stk. 2, nr. 4), i forslaget til den
nye forsikringsformidlingslov (L 8), hvis formidleren i stedet indgår en frigørelsesattest med forsikringsselskabet. Derudover bør minimumsbeløbet nedsættes. Således kan det fastsatte minimumsbeløb forekomme meget højt for eksempelvis
en accessorisk forsikringsformidler, der modtager ganske få præmier/udbetaler få
skader. Bestemmelsen bør dermed bygge på proportionalitetsbetragtninger. Til
sammenligning er den nedre beløbsgrænse 335.845 euro pr. forsikringsformidler
for garantistillelse for betroede midler efter § 23 i den gældende bekendtgørelse
om ansvarsforsikring, garantistillelse mv.
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