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Grænseoverskridende virksomhed

• To former for grænseoverskridende virksomhed: 

• FoE: Freedom of Establishment, Filial (Fil §30)

• FoS: Freedom of Service (FiL §31)

• FoE indebærer, at et selskab har ret til at etablere en filial 
eller et agentur i et værtsland. Filialen skal have en 
generalagent, der skal fit&proper vurderes af Finanstilsynet

• FoS:  ”The right to provide business services on a cross-
border basis within the European Economic Area (EEA). For 
insurance contracts, this means that the contract can be
underwritten in an EEA member state that is different from 
the member state where the risk is located.”



Grænseoverskridende virksomhed

• FoE indebærer, at der er et ansættelsesforhold mellem 
folkene i udlandet og selskabet derhjemme. Kunden oplever 
at gå ind ad døren i det danske selskab. Policen tegnes og 
udstedes i samme land, hvori risikoen befinder sig. Filialen 
ledes af generalagenten. Det tager lang tid at etablere en 
filial.

• FoS indebærer, at selskabet outsourcer tegning af risici og 
skadesbehandling til agenter i værtslandet. Selskab og 
agent deler ikke skæbne. Kunden går ind ad døren hos 
agenten. Det tager ikke lang tid at etablere et agentnetværk.



Agentbaseret grænseoverskridende virksomhed

• Vi ser størst risiko/faresignaler ved den agentbaserede 
grænseoverskridende forretningsmodel, dvs. selskabet har 
ingen egne folk på jorden

• Så er selskabet langt fra kunde, produkt og lokale forhold, og 
baserer sin forståelse af risikoen på agenten



Udfordringer ved agentbaserede grænseoverskridende virksomhed

Rød tekst markerer områder, der har være udfordret

• Forretningsmodel
Koncernstruktur
Strategi, vækst og indtjening 
Outsourcing
Genforsikring
Hensættelser
Investeringsområdet 
Registrerede aktiver
Kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav 
Kapitalplan og kapitalnødplan
Beredskab og IT

• Styring og ledelse  
Bestyrelsens arbejde
Politikker og retningslinjer
Revisionsudvalget
De fire nøglefunktioner
ORSA 



Hvad gør Finanstilsynet?

• Vi har et særligt fokus på den agentbaserede forretningsmodel med 
grænseoverskridende aktiviteter

• Arbejder tættere sammen med EIOPA og øvrige tilsynsmyndigheder om 
produktforståelse hos os og dem for at få en større forståelse for de risici, der tegnes
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