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Høring - over bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers
forsikringsbestande, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i
form af grænseoverskridende tjenesteydelser
Ved e-mail af 12. maj 2015 har Finanstilsynet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Ad §§ 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 1: Den territoriale afgrænsning af de i bekendtgørelsen
omfattede forsikringsselskaber fremgår ikke eksplicit. I den gældende
bekendtgørelses (bekendtgørelse nr. 313 af 28. marts 2007) §§ 3, stk. 1, og 4, stk. 1,
fremgår det, at bekendtgørelsen omfatter forsikringsselskaber ”med vedtægtsmæssigt
hjemsted her i landet”. Af den gældende bekendtgørelses § 1, fremgår det ligeledes,
at bekendtgørelsen finder anvendelse på ”danske forsikringsselskabers overdragelse
af forsikringsbestande”. I udkastet er disse formuleringer udgået. Ændringerne
medfører, at det nu ikke tydeligt fremgår, at bekendtgørelsen udelukkende finder
anvendelse på overdragelse af forsikringsbestande fra gruppe 1-forsikringsselskaber
med hjemsted i Danmark. Da definitionen af ”gruppe 1-forsikringsselskaber” i lov
om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 24, heller ikke har en eksplicit territorial
afgrænsning, bør det overvejes, om dette bør præciseres i bekendtgørelsen, enten ved
at bibeholde formuleringen ”danske forsikringsselskabers” i § 1, eller ved tilføjelsen:
”Et gruppe 1-forsikringsselskab med hjemsted i Danmark...” i 1. linje i § 3 og § 4
[tilføjelse i kursiv].

Ad §§ 1, stk. 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 1: Udkastet indeholder ikke en henvisning til
definitionen af ”gruppe 1-forsikringsselskab”. Det kan overvejes, igen for at
præcisere anvendelsesområdet for bekendtgørelsen, at indsætte en henvisning til lov
om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 24, der træder i kraft den 1. januar 2016 i
medfør af lov nr. 308 af 28. marts 2015 om ændring af lov om finansiel virksomhed.
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