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Høring over bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og 

accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behand-

ling af betroede midler 

 

Dansk Erhverv har den 16. oktober 2017 modtaget Finanstilsynets høring angående ovennævnte 

bekendtgørelse, som har til formål at gennemføre dele af direktiv 2016/97 om forsikringsdistribu-

tion. Herom behandles også et lovforslag (L8) i Folketinget.  

 

Lovforslag L8 er i udgangspunktet en direktivnær implementering af direktiv 2016/97, hvilket de 

underliggende bekendtgørelser også bør være, således at danske virksomheder ikke påføres unød-

vendige byrder.  

 

Bekendtgørelsens § 3, stk. 1 

Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1, skal forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og acces-

soriske forsikringsformidlere have en ansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 

1.250.000 euro pr. skadestilfælde og på mindst 1.850.000 euro for alle skadestilfælde pr. forsik-

ringsår. 

 

Efter direktivets artikel 10, stk. 4, skal forsikringsformidlere og genforsikringsformidlere have for-

sikringer med en dækningssum svarende til bekendtgørelsesudkastets § 3, stk. 1. 

 

For så vidt angår accessoriske forsikringsformidlere fremgår imidlertid af direktivets artikel 10, 

stk. 5, at medlemsstaterne kan fastsætte et passende niveau under hensyntagen til arten af de 

solgte produkter og den udførte virksomhed.  

 

Der er altså mulighed for nationalt at fastsætte lempeligere mindstekrav til den dækningssum, 

som de accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring skal have. Denne mulighed bør 

Danmark benytte sig af. 

 

Det er således meget svært at forestille sig tilfælde, hvor et rejsebureau, en elektronikforhandler, 

et biludlejningsfirma eller et teleselskab skulle ifalde et ansvar på 1.250.000 euro pr. skadestil-

fælde, når de sælger tillægsforsikringer til en rejse, et fjernsyn, ved billeje eller en telefon.  
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Derfor er det også unødvendigt, at disse selskaber skal betale for at opretholde en ansvarsforsik-

ring med en dækningssum svarende til den, formidlere af eksempelvis husforsikringer eller ulyk-

kesforsikringer skal have.  

 

Minimumskravene til dækningssummerne for de accessoriske forsikringsformidlere bør derfor 

sættes væsentligt ned i forhold til det foreliggende bekendtgørelsesudkast.  

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en drøftelse af dette høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Aagaard Bach Mortensen 

Advokat  


