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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilla-

delse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i 

Danmark for visse forsikringsselskaber med 

hovedsæde i Det Forenede Kongerige 

 

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om tilladelse til at 

drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber 

med hovedsæde i Det Forenede Kongerige1 (herefter ”bekendtgørelsen”) i 

høring. 

 

Hvis Det Forenede Kongerige1 (UK) udtræder af EU den 29. marts 2019, 

uden at der er indgået en udtrædelsesaftale med overgangsregler på bl.a. 

det finansielle område (et no deal-Brexit), vil britiske forsikringsselskaber ikke 

lovligt kunne udøve forsikringsvirksomhed i Danmark eller andre EU-lande. 

Uden en aftale mellem UK og EU, som indebærer en overgangsperiode eller 

lign., vil UK overgå til at være et tredjeland i forhold til de øvrige EU-lande, og 

som en konsekvens heraf vil UK-selskaber ikke længere kunne gøre brug af 

reglerne om fri bevægelighed på det indre marked. UK-forsikringsselskaber 

vil dermed ikke umiddelbart have tilladelse til at servicere deres danske kun-

der fra den 30. marts 2019.  

 

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at UK-forsikringsselskaber, der 

før den 30. marts 2019 udøvede forsikringsvirksomhed i Danmark i medfør af 

gældende EU-regler, lovligt kan fortsætte med at servicere allerede indgåede 

forsikringsaftaler frem til 31. december 2020. Bekendtgørelsen giver ikke ad-

gang til, at UK-forsikringsselskaber kan tegne nye forsikringer i Danmark. 

                                                   
1 Henvisninger til Det Forenede Kongerige eller dets territorium forstås som henvisning til: Det For-

enede Kongerige, Gibraltar, Kanaløerne, Isle of Man, [baseområderne Akrotiri og Dhekelia i Cy-

pern] eller de oversøiske lande og territorier, der er opført i bilag II til Traktaten om den Europæiske 

Unions Funktionsmåde 

12. marts 2019 
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Bekendtgørelsen fastsætter, at reglerne om redelig forretningsskik og god 

praksis inden for virksomhedsområdet finder anvendelse for de UK-forsik-

ringsselskaber, som i medfør af bekendtgørelsen har tilladelse til at drive virk-

somhed i Danmark. 

 

Finanstilsynet vurderer, at bekendtgørelsen kun vil have marginale økonomi-

ske konsekvenser, da bekendtgørelsen i en overgangsperiode viderefører 

den eksisterende mulighed for, at britiske forsikringsselskaber kan servicere 

allerede indgåede forsikringsaftaler i Danmark. Det vurderes derudover, at 

principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for den kon-

krete bekendtgørelse. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 30. marts 2019. 

 

Høring 

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder. 

 

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen se-

nest den 19. marts 2019, kl. 12.00. 

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på lll@ftnet.dk eller pr. post til Finans-

tilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Louise Lundblad. 

 

Kontaktperson: Louise Lundblad 

Direkte tlf.nr.: +45 33 55 82 09 

 

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. 

Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet. 

 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets pri-

mære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager 

Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om 

den finansielle sektor. 
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