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Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af 
lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber 
(implementering af dele af 6. motorforsikringsdirektiv) 

F&P takker for muligheden for at kommentere på udkast til lov om ændring 

af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, der har til formål at 

implementere dele af 6. motoransvarsforsikringsdirektiv. 

 

F&P ser positivt på forslaget om at udpege Garantifonden for skadesforsik-

ringsselskaber som erstatningsorgan i forhold til motoransvarsdirektivet. 

Garantifonden får dermed igen konkursrisikoen vedr. danske selskabers 

udenlandske motoransvarsforsikringer. Det passer fint sammen med Garan-

tifondens nuværende konkursdækning for danske motoransvars - og kasko-

skader. Hertil kommer Garantifondens erfaring med at håndtere konkurser 

generelt. 

 

Det fremgår af udkastet til lovforslag, at Garantifonden allerede skal yde 

dækning fra det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet træder i likvidation. Det 

bør i den forbindelse overvejes om der skal ske konsekvensrettelser fx af 4-

ugers reglen i § 5, stk. 3 i garantifondsloven. Det er endvidere vigtigt at være 

opmærksom på, at konkurs- og likvidationsreglerne langt fra er ens i 

EU/EØS. 

 

F&P skal endvidere henlede opmærksomheden på, at motoransvarsforsik-

ring ikke defineres ens i alle EU/EØS-lande. Dette skal der tages højde for 

både i forhold til Garantifondens dækningsforpligtelse men også i forbin-

delse med selskabernes bidragsforpligtelse over for Garantifonden. Det er 

endvidere vigtigt, at finansieringsmodellen tilpasses risikoen, så der ikke op-

arbejdes en stor passiv kapital i den nye ordning. Hertil kommer, at selska-

berne har brug for min. 6 måneder fra reglernes ikrafttrædelse til at imple-

mentere it-ændringer mv.  

 

F&P ser endelig frem til at blive involveret i drøftelserne vedr. bestemmel-

serne om udveksling af skadedata. 

 
Med venlig hilsen 
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