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Forsikring & Pensions svar på høring om udkast til bekendtgø-
relse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og 

accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring m.v. 

 

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

bekendtgørelse om forsikringsformidleres-, genforsikringsformidleres og accesso-

riske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af be-

troede midler. Forsikring & Pension har følgende bemærkninger: 

 

Vedr. § 2 om ansvarsforsikring og garantistillelse 

 

Finanstilsynet har overfor Forsikring & Pension oplyst, at der med omformulerin-

gen af § 2, stk. 3, ikke er tiltænkt materielle ændringer. Umiddelbart ser det dog 

ud til, at man har fjernet muligheden for, at det bagvedliggende forsikringsselskab 

kan påtage sig det fulde ansvar for formidlerens handlinger i stedet for at udstede 

en garanti eller ansvarsforsikring.  

 

Forsikring & Pension skal endnu en gang gøre opmærksom på, at vi ikke er enig i 

Finanstilsynets udlægning af undtagelsen i artikel 10, stk. 4 i Forsikringsdistribu-

tionsdirektivet (IDD), som er implementeret i bekendtgørelsens § 2, stk. 3. Såle-

des bør den ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, som forsikringsselskabet 

udsteder, kunne begrænses til kun at gælde formidling af selskabets egne pro-

dukter og ikke hele formidlerens virksomhed. Det forekommer ikke rimeligt, at et 

forsikringsselskab skal dække formidlerens ansvar ved formidling for en konkur-

rent. 

 

Vedr. § 18 vedrørende straf 

 

Finanstilsynet har som noget nyt indsat strafsubjekter i § 18, stk. 1. Den revide-

rede bestemmelse har fået følgende ordlyd (tekst med rød er nyt):   

 

”En formidler, forsikringsselskab eller pengeinstitut, der overtræder §§ 2, 3, 5-7, 

9-11, § 13, stk. 1, og § 14, stk. 1, 2. pkt., straffes med bøde”. 

Forsikring & Pension mener imidlertid ikke, at der er hjemmel til at udvide § 18 til 

også at omfatte forsikringsselskaber (og pengeinstitutter).  
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Side 2 

Det skyldes, at bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov om forsikringsformid-

ling (LOF), og at det af bekendtgørelsens § 1 fremgår, at bekendtgørelsen i over-

ensstemmelse med LOF finder anvendelse på 1) forsikringsformidlere, 2) genfor-

sikringsformidlere og 3) accessoriske forsikringsformidlere.  

 

Med venlig hilsen 

Kirstine Thorsen 

 


