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Høringssvar - ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og af-
lønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomhe-

der 

 

Forsikring & Pension har modtaget bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 

om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomhe-

der i høring. Forsikring & Pension vil gerne takke for at blive hørt. 

 

Forsikring & Pension har følgende bemærkninger til de enkelte bestemmelser i 

ændringsbekendtgørelsen: 

 

§ 1 nr. 3 vedrørende § 9 a – Aflønning i forbindelse med udøvelse af for-

sikringsdistribution 

I udkast til lov om forsikringsformidling § 13 stk. 4 er der indsat en bestemmelse, 

hvorefter stk. 1-3 ikke finder anvendelse på forhold omfattet af kollektiv overens-

komst. Dette stykke er ikke medtaget i udkastet til den nye § 9a i aflønningsbe-

kendtgørelsen. Forsikring & Pension går ud fra, at dette stykke ikke er medtaget 

fordi aflønningsbekendtgørelsen generelt ikke finder anvendelse på forhold om-

fattet af en kollektiv overenskomst jf. bekendtgørelsens § 4.  

 

I § 9 a stk. 3 sidste punktum henvises der til, at det skal sikres, at den pågældende 

accessoriske forsikringsformidler har passende og forholdsmæssige ordninger 

med henblik på, at denne overholder stk. 2 og 3. Det er uklart, hvorfor der hen-

vises til stk. 3. Der bør henvises til stk. 1 og 2. 

 

§ 1 nr. 5 vedrørende § 18 – Fratrædelsesgodtgørelser 

Der indsættes et nyt stykke 5 i § 18, således at fratrædelsesgodtgørelser, der kan 

udledes af lov, ikke er omfattet af § 16. Der er i udkastet til bestemmelse alene 

henvist til fratrædelsesgodtgørelser, der kan udledes af lov. Fratrædelsesgodtgø-

relser der følger af kollektive overenskomster er ikke nævnt i udkastet til bestem-

melse. Forsikring & Pension antager også på dette område, at fratrædelsesgodt-

gørelser, der følger af kollektive overenskomster, ikke er omfattet af § 16, da 

bekendtgørelsens § 4 ikke finder anvendelse på forhold omfattet af en kollektiv 

overenskomst jf. ovenfor. 
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§ 1 nr. 6 vedrørende § 26 – Straffebestemmelser 

En overtrædelse af de nye bestemmelser i § 9a og § 18 stk. 3 og 4 vil ifølge 

udkastet til aflønningsbekendtgørelsen kunne blive belagt med bødestraf.  

 

Et forsikringsselskab skal ikke kunne ifalde strafansvar for ikke at have sikret, at 

en accessorisk forsikringsformidler har passende og forholdsmæssige ordninger 

for at overholde § 9 a. Vi er af den opfattelse, at et forsikringsselskab højst kan 

ifalde strafansvar for, at de aftaler, som de indgår vedrørende egne medarbejdere, 

lever op til reglerne.    

  

Herudover vil overtrædelser vedrørende § 18 stk. 3 og 4 også blive omfattet af 

aflønningsbekendtgørelsens § 26. Det skal derfor være klart hvilke typer af fra-

trædelsesgodtgørelser, som § 18 omfatter.  

 

§ 1 nr. 7 vedrørende § 27 – Ikrafttræden 

Der indsættes et nyt stykke 4 i § 27 hvorefter § 9a først vil finde anvendelse på 

aftaler, som indgås efter 23. februar, hvilket er det planlagte implementerings-

tidspunkt for IDD. Vi er enige med Finanstilsynet i, at bekendtgørelsens ikrafttræ-

delsestidspunkt bør følge IDD. Hvis implementeringen af IDD udskydes, bør ikraft-

trædelsen af bekendtgørelsen derfor udskydes tilsvarende.  

 

 

Hvis vores bemærkninger til udkastet til ændring af aflønningsbekendtgørelsen 

har givet anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Anne-Mette Munck 

 


