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Høring over forslag til bekendtgørelse om finansielle rådgive-
res, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvars-

forsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 

 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende 

bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkredit-

formidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler.  

 

Generelt, når der arbejdes med lovpligtige ansvarsforsikringer, er det ønskvær-

digt, at der på et så tidligt tidspunkt som muligt påbegyndes en dialog med bran-

chen, således at det øger sandsynligheden for, at der er interesse i at udbyde 

produktet nogenlunde bredt i markedet. Der er på nuværende tidspunkt ikke in-

dikationer på, at der er bred interesse for at udbyde denne form for ansvarsfor-

sikringer. 

 

Endvidere vil det være fornuftigt mere konkret at specificere, hvilken type an-

svarsforsikring der er tale om. Den relevante ansvarsforsikring i dette tilfælde 

formodes at være en professionel ansvarsforsikring, hos nogle selskaber også kal-

det en rådgiveransvarsforsikring. 

 

En lovpligtig erhvervsansvarsforsikring vil ikke give den store mening, da den ty-

pisk vil blive bragt til anvendelse, når gæster eksempelvis kommer til skade ved 

at falde i gulvtæppet på rådgiverens kontor, hvilket næppe kan være formålet 

med en lovpligtig forsikring.  

 

Jf. § 3, stk. 4. fremgår det, at hvor den lovpligtige ansvarsforsikring (eller den 

tilsvarende garanti) for den enkelte virksomhed er etableret som led i en kollektiv 

ordning omfattende flere samarbejdende virksomheder eller som medlem af en 

brancheforening, gælder de i stk. 1,2 eller 3 anførte dækningssummer for hver 

deltagende virksomhed. 

 

Her synes ikke umiddelbart at være taget højde for den situation, at stk.1-3 refe-

rerer til hver enkelt finansiel rådgiver/investeringsrådgiver/boligkreditformidler.  

 

Således bør en lovpligtig ansvarsforsikring tegnet for en hel virksomhed omfat-

tende fx 10 finansielle rådgivere have en dækningssum på 1,5 mio. kr. pr. finan-

siel rådgiver pr.  skadestilfælde og med et årligt aggregat på 30 mio. kr. uanset 
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Side 2 

antallet af skader. Dette ville afspejle princippet på ansvarsforsikringer for advo-

kater og revisorer.  

 

Forsikring & Pension står til rådighed, hvis høringssvaret skulle give anledning til 

spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

Jacob Nisgaard Larsen 


