
 

 

 

 

Høring  over  bekendtgørelse  om  kompetence‐

krav og krav til godt omdømme for ansatte i for‐

sikringsselskaber,  genforsikringsselskaber  og 

ansatte hos en  forsikringsformidler og en gen‐

forsikringsformidler 

Finanstilsynet sender hermed udkast til revideret bekendtgørelse om kompe-
tencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, gen-
forsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsik-
ringsformidler i høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendt-
gørelse nr. 363 af 26. april 2018 om samme. 
 
Formålet med ændringerne i bekendtgørelsen er at etablere en overgangs-
ordning for ansatte hos kreditinstitutter og investeringsselskaber, rette op på 
en fejlimplementering, øge fleksibiliteten i forhold til prøver og efteruddannel-
sesprøver samt ændre henvisningsfejl i bekendtgørelsens bilag.  
 

Det foreslås derfor i forslaget til bekendtgørelsen at slette bekendtgørelsens § 
1, stk. 1, nr. 2, som bestemmer, at bekendtgørelsen gælder for filialer i Dan-
mark af et forsikringsselskab og genforsikringsselskab, der er meddelt tilla-
delse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fæl-
lesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område. I medfør af di-
rektivets artikel 10 er det imidlertid kun hjemlande, de har kompetence til at 
fastsætte kompetencekrav for forsikringsdistributører. Hermed bringes be-
kendtgørelsen i overensstemmelse med direktivets artikel 10, hvorefter hjem-
landet er enekompetent på dette område. 
 

Det foreslås endvidere, at der indsættes to nye bilag, bilag 5 A og 5 B. De nye 
bilag medfører en fleksibilitet for de ansatte, der arbejder på pensionsområdet, 
så de kan nøjes med en mindre prøve om enten private pensionsordninger 
eller firmapensionsordninger, og prøven ligger dermed indenfor de specifikke 
arbejdsområder, som disse ansatte beskæftiger sig med. Det foreslås endvi-
dere at indsætte et nyt stk. 3 i § 10, så Finanstilsynet kan godkende, at en 
prøve for ansatte, der udøver forsikringsdistribution efter bilag 1 om distribution 
af skadesforsikringer til privatkunder, kun indeholder en teoretisk del.  
 
Det foreslås desuden, at der indsættes ny §§ 6 og 9 vedrørende krav til doku-
mentation af kompetencekrav samt uddannelse af de ansatte hos en genfor-
sikringsformidler, idet der i Danmark er få ansatte, der beskæftiger sig med 
genforsikring, og det vil derfor være uforholdsmæssigt omkostningstungt at ud-
arbejde en selvstændig prøve heri. Ændringen af reglerne lægger op til, at det 
er genforsikringsvirksomhederne, der skal sikre, at de ansatte har tilstrække-
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lige kompetencer og gennemført et uddannelsesforløb i stedet for, at de an-
satte skal tage en prøve som dokumenterer kompetencerne. Denne model an-
vendes også for kompetencekrav til ansatte på investorbeskyttelsesområdet. 
 
Det foreslås yderligere at indføre en ny overgangsordning i § 13 ved at ind-
sætte et nyt stk. 6. Overgangsordningen er lig med den ordning, som blev ind-
ført for de ansatte hos forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, da kom-
petencekravsbekendtgørelsen trådte i kraft i 2018. Ændringen kommer som en 
opfølgning på lovændringen i lov om forsikringsformidling af § 2, nr. 31, som 
trådte i kraft den 1. juli 2019. Ændringen sikrer, at ansatte i kreditinstitutter og 
investeringsselskaber kan fortsætte med at arbejde indenfor de arbejdsområ-
der, som de tidligere har varetaget, hvis de senest den 30. juni 2022 består 
efteruddannelsesprøven indenfor det pågældende arbejdsområde.  
 
Der er endvidere foretaget en række ændringer i bekendtgørelsen og bilagene 
af sproglig karakter. 
  

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har i en præhøring af 
bekendtgørelsen vurderet, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører admini-
strative konsekvenser på over 4 mio. kr. Disse er derfor ikke kvantificeret yder-
ligere.  
 
Finanstilsynet har endvidere vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet re-
gulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudka-
stet. Område for Bedre Regulering har ikke haft bemærkninger hertil. 
 
Udkastet er sendt i høring hos en række myndigheder og organisationer. 
 
Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.  
 
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen 
senest torsdag den 7. maj 2020 kl. 10. 
 
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på npk@ftnet.dk eller pr. post til Finans-
tilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Nina Pabst-Karlsson. 
 
Kontaktperson: Nina Pabst-Karlsson 
Direkte tlf.nr.: 6193 0777 
 
Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.  
 
Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære 
opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finans-
tilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den fi-
nansielle sektor. 

                                                  
1 Jf. lov nr. 552 af 7. maj 2019 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 

og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. 


