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Forsikring & Pensions svar på høring om bekendtgørelse om 

bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at kommentere på udkastet til 

bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 

 

Forsikring & Pension er opmærksom på, at udkastet til den nye bidragsbekendt-

gørelse er en konsekvens af lov nr. 375 af 1. maj 2018 om ændring af lov om en 

garantifond for skadesforsikringsselskaber og at de væsentligste ændringer er, at 

bekendtgørelsens anvendelsesområde udvides til at omfatte de nye, obligatoriske 

medlemmer, og at den nu kun vedrører betaling af det årlige bidrag.  

 

Forsikring & Pension har dog noteret sig, at bekendtgørelsen ændres på yderligere 

to punkter. Det drejer sig om den kvartalsvise betaling af bidrag til Fonden og 

straffebestemmelserne. Forsikring & Pension har i den forbindelse følgende be-

mærkninger:  

 

Ad § 3, stk. 4 

Det foreslås, at ”bidraget til Fonden betales kvartalsvist. Forsikringsselskaberne 

skal betale første bidrag til Fonden seks måneder efter, at Finanstilsynet har givet 

meddelelse efter stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for første betaling af 

bidrag til Fonden, der er senere end de seks måneder efter, at der er givet med-

delelse i henhold til stk. 3”. 

 

Forsikring & Pension støtter, at den kvartalsvise betaling opretholdes. Forsikring 

og Pension finder det dog problematisk, hvis der med forslaget lægges op til 

”skæve kvartaler”, og at der ikke, som i den gældende bidragsbekendtgørelse, 

generelt gives selskaberne en måned efter kvartalets udløb til at opgøre antallet 

af de forsikringer, der skal betales bidrag for.  

 

Forsikring & Pension ønsker, at princippet i den gældende bekendtgørelse, hvor-

efter ”Selskabet eller filialen indbetaler bidrag til Fonden den 1. maj, 1. august, 

1. november og 1. februar for henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal”, opretholdes. 

Forsikring & Pension er opmærksom på, at Finanstilsynet som noget nyt, jf. § 3, 

stk. 5, i garantifondsloven, kan anmode Garantifonden om at opkræve bidrag fra 

selskaberne med seks måneders varsel, og at udløbet af dette varsel kan ligge 

midt i Q1, 2, 3 eller 4. Er dette tilfældet, bør bidragspligten for det pågældende 

kvartal og det efterfølgende kvartal lægges sammen, før der skal ske betaling til 
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Side 2 

Fonden. Andre løsninger vil indebære unødige administrative omkostninger for 

såvel selskaberne som for Garantifonden.  

 

Ad § 4 

Med forslaget sættes der som noget nyt straffebestemmelser ind i bidragsbe-

kendtgørelsen. Indledningen til bekendtgørelsen indeholder imidlertid ikke nogen 

hjemmel til at fastsætte straffebestemmelser. En sådan hjemmel findes heller ikke 

i Garantifondslovens kaptitel 11, der vedrører staffebestemmelser. Derimod gæl-

der det i henhold til § 18, stk. 2, i loven, at et forsikringsselskab, der undlader at 

opfylde de forpligtelser, der påhviler det som medlem af Fonden straffes med bøde 

for så vidt, højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.  

 

Hvad angår bøder for overtrædelse af bestemmelserne om betaling af bidrag, 

lægger Forsikring & Pension til grund, at der indrømmes selskaberne en vis flek-

sibilitet for så vidt angår eksempelvis fristen for at indbetale bidrag; fx bør nogle 

dages overskridelse af betalingsfristen ikke udløse bødestraf.  

 

Med venlig hilsen 

Kirstine Thorsen 

 


