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Høringssvar til bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden
Forsikring & Pension har modtaget udkast til udkast til bekendtgørelse om bidrag
til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i høring og takker for muligheden
for at komme med et høringssvar.

26.04.2021

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

Indledningsvist kan det bemærkes, at Forsikring & Pension finder det positivt, at
Garantifonden skal bruge sin mangeårige ekspertise til også at hjælpe de forsikringstagere, der rammes, når et skadesforsikringsselskab, der har udbudt arbejdsulykkesforsikringer, får inddraget sin tilladelse eller går konkurs.

Tlf.:

41 91 91 91

fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk
Johnni Bendt Nielsen

Forsikring & Pension er endvidere generelt forstående over for den foreslåede model for indbetaling af bidrag til Garantifonden og har nedenstående bemærkninger:

Chefkonsulent

Beregningsmetode
Forsikring & Pension er generelt positive overfor den valgte metode til beregning
og indbetaling af bidrag til Garantifonden, men det er centralt, at selskaberne kan
opretholde deres nuværende opkrævningsstruktur og således betale bidrag ud fra
det antal fuldtidsansatte, som forsikringsselskabet opkræver præmie for.
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Det er eksempelvis almindeligt, at forsikringsselskaberne særligt for små og mellemstore kunder, har valgt – ud fra et service- og administrativt synspunkt – kun
at regulere policens antal fuldtidsansatte fremadrettet, altså gældende for den
kommende forsikringsperiode. Det kan fx være en virksomhed med 10 ansatte,
som midt i året ansætter en 11 medarbejder. Her sker der ingen efterregulering,
men forsikringspræmien tilpasses blot ved næste hovedforfald.
Dispensation for fristen for efterregulering
I henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 3, skal der ske efterregulering således, at
hvert kvartal efterreguleres i det tilsvarende kvartal i det efterfølgende år. Det
sker imidlertid, at forsikringsselskaber ikke kan nå at lave en endelig efterregulering i enkelte sager inden næste kvartals udløb. Det kan f.eks. være hvis virksomheden ikke leverer de nødvendige oplysninger eller lignende.
Der bør derfor være mulighed for, at Garantifonden, efter anmodning fra forsikringsselskabet, i konkrete tilfælde kan give dispensation for fristen for efterregulering.
Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

Forsikring & Pension

Grønland
Den danske arbejdsskadelovgivning er ikke gældende i Grønland, da Grønland har
egen lov. Forsikring & Pension skrev i den forbindelse følgende i vores høringssvar
til lovforslaget.
”Forsikring & Pension er blevet oplyst, at Arbejdstilsynet arbejder på en løsning i forhold til Grønland, hvilket vi finder positivt. Vi forudsætter i den forbindelse, at der sikres tilstrækkelig hjemmel til opkrævning af bidrag hos
eventuelle arbejdsgivere beliggende i Grønland og eventuel udbetaling til
skadelidte bosiddende i Grønland.”
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Tilsvarende er bidragsbekendtgørelsen heller ikke gældende i Grønland og vi forudsætter, at der i forbindelse med hjemlen til opkrævning af bidrag i Grønland,
samtidig laves de nødvendige tilretninger i bidragsbekendtgørelsen.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så er I velkomne til at kontakte undertegnede på joh@forsikringogpension.dk eller telefon 41919088.

Venlig hilsen
Johnni Bendt Nielsen
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