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Vejledningen om variabel løn – Bemærkninger fra Forsikring & Pension

08.01.2015

Forsikring & Pension henviser til brev af 11. december 2014 fra Finanstilsynet og
takker for muligheden for at afgive bemærkninger til det udsendte udkast til vejledning om fortolkning af § 71, stk. 1, nr. 9, og §§ 77 a-d, i lov om finansiel
virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder.
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Vejledningen er i sin helhed og med de foreslåede ændringer, et resultat af anbefalinger fra det europæiske banktilsyn (EBA), som ikke omfatter forsikringsselskaber. Der er samtidig tale om regler, hvor man fra dansk side har valgt og
støttet, at der skulle være forskellige EU-regler for kreditinstitutter og forsikringsselskaber.
Forsikringsområdet står som bekendt overfor en gennemgribende ændring af
rammereguleringen via Solvens II direktivet og den tilhørende forordning, der vil
være direkte gældende for de danske forsikrings- og pensionsselskaber.

Gitte Danelund
advokat
Dir.

41 91 90 44

gid@forsikringogpension.dk

Vores ref.

GID/hes

Sagsnr.

GES-2008-03779

DokID

348993

Forsikringsområdet hverken kan eller bør være omfattet af de eksisterende danske regler. Fremadrettet bør der alene gælde de regler, der er rettet mod forsikringsområdet i EU, og som den danske regering har støttet. Det medfører, at
forsikringsområdet bør undtages fra §§ 77a-d i lov om finansiel virksomhed, ligesom en fremtidig vejledning om variabel aflønning for forsikringsområdet bør
følge kommende retningslinjer fra det europæiske forsikringstilsyn (EIOPA).
Fastholdes forsikringsområdet i den nuværende regulering, vil der være tale om
en væsentlig overimplementering med deraf følgende administrative byrder. Der
ses ikke at være taget højde for dette, hvilket naturligvis yderligere støtter
synspunktet om, at de nuværende regler kun kan finde anvendelse på kreditinstitutter. På det grundlag giver forslaget ikke anledning til konkrete bemærkninger. Forsikring & Pension uddyber naturligvis gerne ovenstående.
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