
 

 

 

Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 

  

  

 

Høring 

Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om en garantifond 

for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed (Fastsættelse 

af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber 

(Fonden) for udenlandske skadesforsikringsselskaber og ændring af Fon-

dens dækningsområde m.v.) i offentlig høring. 

 

Der er ikke i dag en forpligtelse for medlemsstaterne i EU til at etablere ga-

rantiordninger, som kan håndtere krav fra forsikringstagere og sikrede, hvis 

et skadesforsikringsselskab går konkurs. Forsikringstagere og sikrede i EU 

er som følge heraf dækket forskelligt i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs 

konkurs. Dette blev tydeliggjort, da det liechtensteinske skadesforsikringssel-

skab Gable Insurance AG gik konkurs i efteråret 2016.  

 

Med ændringen af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber ved 

lov nr. 664 af 8. juni 2017 blev det muligt for direkte tegnende skadesforsik-

ringsselskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande, der via filial eller græn-

seoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner eller ønsker at tegne for-

brugerforsikringer i Danmark, at tilslutte sig Fonden.  

 

For at sikre forsikringstagere og sikrede i Danmark en betryggende retsstilling 

i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs – uanset om selskabet har 

hjemsted i Danmark eller i et andet EU/EØS-land – foreslås der med lov-

forslaget fastsat et krav om medlemskab af Fonden, når der tegnes skades-

forsikringsaftaler i Danmark. Et nyt medlem af Fonden skal betale et en-

gangsbidrag til Fonden. 

 

Samtidig foreslås Fondens dækningsområde ændret, så Fonden kun dækker 

den virksomhed, som Fondens medlemmer har i Danmark og ikke i andre 

EU/EØS-lande. 

 

Endelig foreslås dækningsperioden ændret for visse skadesforsikringsaftaler, 

der ikke kan gentegnes i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs.  

 

Finanstilsynet modtager gerne bemærkninger til lovforslaget, før det skal be-

handles i Folketinget. Finanstilsynet skal bede om at modtage eventuelle be-

mærkninger til lovforslaget senest fredag den 24. november 2017.  

 

27. oktober 2017 

 

Ref. HER  

 

J.nr. 1069-0004 

 

FINANSTILSYNET 

Århusgade 110 

2100 København Ø 

 

Tlf.  33 55 82 82 

Fax 33 55 82 00 

CVR-nr. 10 59 81 84 

finanstilsynet@ftnet.dk 

www.finanstilsynet.dk 

 

 

 

 

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til 

her@ftnet.dk. Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til vicekontor-

chef Ulrik Poulsen, Kontor for Reassurance og Skadesforsikring, på tlf. 41 93 

35 76 eller undertegnede på tlf. 33 55 84 41. 

 

Med venlig hilsen  

 

Heidi Ravnholt 

Vicekontorchef, Juridisk Kontor 
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