FAKTAARK
Aftale om håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG
Regeringen og de politiske partier i Folketinget har indgået en politisk
aftale om håndtering af danske kunder i konkursramte Gable Insurance.
Aftalen indeholder følgende:


For danske kunder med ejerskifteforsikringer:
- Erstatning for udækkede skader dækkes af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber anmeldt til fonden inden 31.
marts 2017 mod en selvrisiko på 20.000 kr.
- Mulighed for at tegne en erstatningsforsikring på kommercielle
vilkår hos selskaber i Forsikring & Pensions medlemskreds.



For byggeskadeforsikringer:
- Erstatning for udækkede skader i de tilfælde, hvor bygherren er
gået eller går konkurs i den oprindelige polices løbetid.



For andre forsikringer end ejerskifteforsikringer og byggeskadesforsikringer:
- Erstatning for de krav, som er opstået før Gable Insurance AG’s
konkurs den 19. november 2016 og senest 4 uger efter, at der er
givet meddelelse om Gable Insurance AG’s konkurs til fordringshaver. Skader skal anmeldes til fonden indenfor de 4 uger.

Samtidig trækker aftalen nogle linjer op, der skal dæmme op for, at en
lignende situation opstår i fremtiden:





Reglerne for markedsføring strammes, så det bliver mere klart for
forsikringskunderne, hvem de er kunde hos, og om det selskab, de
vælger, er medlem af en garantiordning.
Der åbnes der op for, at udenlandske forsikringsselskaber – mod et
gebyr – kan blive medlem af den danske garantiordning for så vidt
angår deres danske kunder.
Det undersøges om der kan gøres ansvar gældende over for Gable
Insurance og dets danske agentur, og om forbrugerbeskyttelsesreglerne er overtrådt.
Finanstilsynet vil fortsat arbejde for at styrke kvaliteten af det grænseoverskridende tilsyn med forsikringsselskaber i EU, så lignende tilfælde undgås i fremtiden.
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Om Garantifond for skadeforsikringsselskaber
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er en fond oprettet ved
lov, der skal sikre forsikringstagere med forbrugerforsikringer samt
skadelidte mod at lide tab ved et dansk forsikringsselskabs konkurs.
Udenlandske forsikringsselskaber er derfor ikke i dag omfattet af
ordningen.
Fonden blev oprettet i 2003 som følge af Plus Forsikrings konkurs i
2002. Ved denne konkurs stod forsikringstagere og skadelidte i Plus
Forsikring A/S uden forsikringsdækning.
Garantifonden ledes af en bestyrelse med formand og fire medlemmer, som er udnævnt af erhvervs- og vækstministeren for en periode
på 3 år.
Den daglige administration varetages af Fællessekretariatet hos Forsikring & Pension. Fonden har indgået en rammeaftale med et administrationsselskab, der træder ind i håndteringen af skader og sager i
tilfælde af, at et forsikringsselskab dækket af fonden går konkurs.
Opgaven har været i udbud og varetages indtil 2020 af TopDanmark.
Garantifonden skal have en formue på omkring 300 mio. kr. Denne
formue er opbygget gennem et ved lov fastsat bidrag pr. police på 10
kr. pr. år for en række forbrugerforsikringer. Bidragspligten ophørte,
da fonden i 2009 havde en formue på 300 mio. kr. Fondens formue er
i dag på ca. 430 mio. kr.

