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Brexit – Hvor står vi?
Som de fleste er klar over, har U.K. indgivet begæring om at trække sig 
ud af EU og det ”indre marked”. Fra 29. marts 2019 starter 
en ”overgangsperiode” indtil en endelig aftale kan opnås. Perioden fra 
29. marts og indtil den endelige aftale etableres er forbundet med en 
række usikkerheder. Faktiske kan man sige at der er flere spørgsmål 
end svar. På nuværende tidspunkt er det uvist hvilke handelsvilkår der
vil være gældende mellem UK og EU i både overgangsperioden og den 
endelige aftale.

Brexit og Forsikring
EU’s grundsten bygger på at medlemsstater kan handle på tværs af 
grænserne uden unødige handlingshindringer. I forsikringsverdenen
har det betydet, at et forsikringsselskab med koncession til at tegne 
bygningsforsikring i eksempelvis U.K. eller Danmark ”frit” kan tegne 
bygningsforsikring i andre medlemsstater uden at skulle søge 
selvstændig koncession i hver medlemsstat. Den såkaldte ”Freedom of 
Service” (FOS) eller ”Passporting”. 

Selv om vi forventer at EU og UK opnår en pragmatisk løsning, kan vi 
ikke udelukke, at en af konsekvenserne kan være, at 
forsikringsselskaber ikke må anvende FOS-løsninger eller passporting 
mellem medlemsstater i EU og UK fra 29. marts 2019. I så fald vil det 
indebære, at forsikringsselskaber med koncessioner fra UK ikke 
længere automatisk vil have koncession til tegne forsikringer i EU 
uden der søges koncession i hver medlemsstat. Omvendt vil 
forsikringsselskaber med koncession fra en EU-medlemsstat heller ikke 
kunne drive forsikringsvirksomhed i UK uden at søge selvstændig 
koncession. 

Forsikringsselskab i EU - Pragmatisk Løsning
Det Europæiske forsikringsmarked inkl. UK er verdens største med 
over EUR 1.200 mia. i præmie og af det beløb udgør handlen mellem 
EU og UK en betydelig andel. For at sikre at den handel kan fortsætte 
uden at der skal søges koncession i hvert enkel medlemsstat har de 
fleste UK baserede forsikringsselskaber valgt at etablere et decideret 
forsikringsselskab i EU. Europæiske forsikringsselskaber som forsat 
ønsker at tegne forsikringer i UK har omvendt etableret sig i UK. 
Denne fremgangsmåde indebærer at forsikringsselskabet fortsat kan 
anvende FOS løsning og/eller Passporting indenfor EU landene (ekskl. 
UK) og tegne forsikring i UK via deres UK selskab.
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Hvad gør RiskPoint?
Som bekendt er RiskPoint en Forsikringsagent for en række forskellige 
forsikringsselskaber, heriblandt nogle hvis forsikringskoncession 
stammer fra UK. Som en del af vores complianceproces, ønsker vi at 
begrænse evt. usikkerheder fremadrettet (både i overgangsperioden og 
efter), hvorfor vi har arbejdet sammen med vores selskaber for at sikre 
at de rigtige koncessioner er på plads allerede fra 1. januar 2019. 

Hvad sker der i praksis?
Not Much!
RiskPoints policer ændrer ikke udseende eller indhold. Betingelserne
ændres ikke som følge Brexit. 
Vi udsteder stadig policer og behandler skader som hidtil. 

Policer der fornyes og eller nytegnes fra og med 1. januar 2019 vil 
bliver påtegnet med de selskaber der har koncession indenfor EU.
Som tidligere nævnt er disse selskaber oprettet for at imødekomme 
konsekvenserne af en eventuel ”hard Brexit”, hvor engelske 
forsikringsselskaber ikke længere har mulighed for benytte Freedom of 
service i Europa. Nyt navn, samme koncern, hvilket indebærer at 
forsikringsselskabets rating forbliver den samme.

Den mest markante strukturelle ændringer er for Lloyd’s of London og 
alle dets syndikater. Fra 1. januar 2019, vil alle Lloyd’s europæiske
forsikringer blive fornyet eller nytegnet gennem det nyoprettede 
Lloyd’s Insurance Company S.A, og herefter genforsikret 100% tilbage 
til Lloyd’s syndikaterne i London. Lloyd’s Insurance Company S.A. har 
samme rating som Lloyd’s of London.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte 
vores respektive underwriters eller de anførte kontaktpersoner i 
Finance & Compliance.
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