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Til organisationerne og myndighederne på vedlagte høringsliste

Ref. CTN
J.nr. 1911-0007

Høring
Hermed sendes udkast til forslag til lov om forsikringsformidling i offentlig høring.
Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/97/EU af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (forsikringsdistributionsdirektivet) i dansk ret. Udover at gennemføre forsikringsdistributionsdirektivet viderefører dette lovforslag også en række af de bestemmelser, der er fastsat i lov om forsikringsformidling for at sikre forsikringsmæglernes uafhængighed.
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Lovforslaget erstatter den gældende lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013.
Loven foreslås at træde i kraft den 23. februar 2018 i overensstemmelse med
fristen for gennemførelse af forsikringsdistributionsdirektivet.
Formålet med forsikringsdistributionsdirektivet er bl.a. at sikre forbrugerne
den samme beskyttelse, uanset om de køber deres forsikringer direkte fra
forsikringsselskabet, fra en agent eller fra en virksomhed, der formidler forsikringer. Direktivet skal samtidig skabe ligestilling mellem alle distributionskanaler, hvilket sker ved at lade alle led i distributionen af en forsikring efterleve de samme regler og derved sikre den samme beskyttelse af forbrugerne.
Direktivet fastsætter samtidig et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og stiller
krav om, at virksomhederne skal tage hensyn til kundernes interesser og behov, fra de udvikler nye forsikringsprodukter og frem til det tidspunkt, hvor en
skade opstår og skal behandles.
Direktivet moderniserer den gældende EU-regulering og harmoniserer nationale bestemmelser vedrørende forsikrings- og genforsikringsdistribution, så
alle forbrugere i EU nyder samme basale beskyttelse på området.
Lovforslaget vil sikre en øget forbrugerbeskyttelse på området inden for distribution af forsikringer ved, at flere aktører på markedet skal have tilladelse
og herefter være underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Der vil derfor blive stillet
større krav til de enkelte aktører, da de skal opfylde tilladelseskravene, ligesom der vil blive stillet større krav til deres adfærd i form af god skik-regler,
aflønningsregler og kompetencekrav. Som udgangspunkt vil alle distributører
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af forsikringer være underlagt de samme oplysningskrav og de øvrige tiltag,
der skal øge forbrugerbeskyttelsen.
Finanstilsynet modtager gerne bemærkninger til lovforslaget, før det skal behandles i Folketinget. Forslaget forventes fremsat i oktober 2017.
Finanstilsynet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest fredag den 4. august 2017 kl. 12.00.
Bemærkninger bedes sendt enten pr. post til Finanstilsynet, Juridisk kontor,
Århusgade 110, 2100 København Ø, eller pr. e-mail til: hoeringer@ftnet.dk
med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk. Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til specialkonsulent Kamilla Bøgebjerg Nørlem
på tlf. 41 93 35 35, specialkonsulent Christina Thorup Sand på tlf. 33 55 82
95 eller chefkonsulent Søren Nue Clausen på tlf. 61 93 07 85.

Med venlig hilsen

Christina Thorup Sand

