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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller 
tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjene-

ster 

 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende 

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af be-

talingsinitieringstjenester. 

 

Forsikring & Pension finder det meget uheldigt, at der indføres lovpligtig ansvars-

forsikring uden forudgående grundig dialog med branchen. Det stiller de berørte 

virksomheder og forsikringsmarkedet i en ugunstig situation. 

 

På baggrund af det nye betalingstjenestedirektiv, PSD2, der blev vedtaget ultimo 

2015, tog Finanstilsynet den 14. december 2015 kontakt til Forsikring & Pension. 

Henvendelsen vedrørte et spørgeskema fra EBA henvendt til forsikringsbranchen 

i de respektive medlemsstater for at afdække, hvilke forsikringer der på det på-

gældende tidspunkt blev udbudt, og i hvilket omfang forsikringsselskaberne havde 

erfaringer med sådanne betalingstjenesteudbydere. Henvendelsen havde en me-

get kort frist ultimo januar 2016 med henblik på, at der skal gennemføres en 

seriøs markedsafdækning.  

 

Forsikring & Pension meddelte Finanstilsynet, at spørgeskemaet ikke kan udfyl-

des, da det på baggrund af input fra forsikringsbranchen står klart, at sådanne 

forsikringer ikke udbydes på det danske marked, og at selskaberne ikke umiddel-

bart vurderer, at området for nuværende er forsikringsbart.  

 

Forsikring & Pension har herefter ikke haft yderligere dialog med Finanstilsynet. 

Finanstilsynet har derfor frem mod nærværende høring været opmærksomme på, 

at forsikringerne ikke er tilgængelige på det danske marked.  

  

Jævnfør forslag til lov om forsikringsformidling § 14, krav om effektive procedurer, 

forudsætter Forsikring & Pension, at staten i det omfang, den foreslår nye forsik-

ringsprodukter, underlægges produkttilsynsregler (POG), svarende til dem, som 

forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udarbejder forsikringsproduk-

ter, underlægges. 
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Side 2 

Nye forsikringsprodukter kræver grundig analyse, risikovurdering og udviklings-

processer. Det vurderes derfor ingenlunde realistisk, at eventuelle forsikringsløs-

ninger ville kunne udvikles og udbydes pr. 1. januar 2018. 

 

Endvidere har Forsikring & Pension på det nuværende grundlag ingen indikationer 

på, at der i det danske marked umiddelbart er appetit på at udvikle en ansvars-

forsikring for udbydere af betalingsinitieringstjenester.  

 

Det skal ikke kunne udelukkes, at risikoen kan afdækkes internationalt.  

 

Forsikring & Pension indgår gerne fremadrettet i en konstruktiv dialog på området. 

 

Eksempelvis virker formuleringen i § 2 stk. 2. problematisk, da ansvarsforsikrin-

gen skal dække, hvis forsikringstageren bliver besveget. Her ville forsikringstager 

normalt ikke være ansvarlig medmindre forsikringstager eksempelvis ikke har be-

skyttet sig tilstrækkeligt.  

 

 

 

 Med venlig hilsen 

Jacob Nisgaard Larsen 

 


