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Forsikring & Pension takker for muligheden for at afgive høringssvar på Finanstilsynets diskussionsoplæg ’Fintech – spændingsfeltet mellem finansiel regulering
og ny teknologi’.

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension vil gerne rose Finanstilsynet for at udvikle et policy-oplæg,
der konstruktivt adresserer den stigende digitalisering og anerkender den omstilling, det medfører for forsikrings- og pensionsbranchen og dermed også for Finanstilsynets arbejde.
Det er særskilt positivt, at Finanstilsynet i ’Big tech’-kapitlet har fokus på den
nuværende udvikling, og her er det vigtigt at fremhæve et kontinuerligt fokus på
at sikre level playing field for forsikrings- og pensionsbranchen.
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Diskussionsoplægget indeholder ikke meget om fintech-udviklingen i forsikringsog pensionsbranchen. For at fremme fintech i forsikrings- og pensionsbranchen
vil det være nyttigt at anlægge et mere holistisk fokus på rammevilkår for digitalisering i branchen. Særligt følgende 3 strategiske områder er afgørende for den
videre udvikling i forsikrings- og pensionsbranchen:
•

Cloud-løsninger er af afgørende strategisk betydning for branchen. Derfor er
det centralt, at Finanstilsynet proaktivt følger området og er med til at fremme
en dagsorden, hvor der skabes større klarhed om kravene til cloud outsourcing.
Her bliver udmøntningen af EIOPA’s kommende retningslinjer for cloud outsourcing helt central. Det samme gælder Kommissionens arbejde med standardkontraktvilkår på området.

•

Kunstig intelligens: Kommissionen forventes at offentliggøre et white paper om
de fremtidige regulatoriske rammer for kunstig intelligens i slutningen af februar 2020. Det er centralt, at der udvikles tydelig definition på kunstig intelligens, så reguleringen ikke rammer almindelige RPA-processer. Derudover er
det helt centralt, at reguleringen på området bliver risikobaseret.

•

Accessorisk virksomhed: Den teknologi- og datadrevne udvikling giver branchen helt nye muligheder for at arbejde med datadreven forebyggelse. Regler
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om accessorisk virksomhed bør justeres, så de heller ikke er til hinder for forsikringsselskabernes ændrede fokus fra monetær skadesudbedring til klimarelateret forebyggelse eller IoT-baseret forretningsudvikling.

Forsikring & Pension
Sagsnr.

GES-2017-00334

DokID

396934

Med venlig hilsen

Jacob Nisgaard Larsen

Side 2

