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Høring om garantiordninger for skadeforsikring 
 
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev datert 8. september 2006 angående utkast til 
forskrifter for garantiordninger i skadeforsikring og Den Norske Aktuarforening (DNA) avgir 
med dette sine kommentarer til forslaget. 
 
Formålet med garantiordningen er å beskytte den vanlige forsikringstakers sikkerhet for at 
vedkommendes krav innfris og er et ekstra sikkerhetsnett i det tilfelle da selskapets øvrige 
avsetninger ikke er tilstrekkelig for å dekke dets forpliktelser. Det må her legges vekt på at 
lovbestemte ansvarsforsikringer og boligforsikringer beskyttes særskilt. I tillegg må 
ordningen utformes slik at de grupper av forsikringstakere som kan vurdere et selskaps 
soliditet, bør ta dette inn i vurderingen. Etter DNAs mening er disse forhold i det vesentlige 
oppfylt i dette høringsnotatet. DNA mener at Kredittilsynets høringsnotat er omfattende og 
inneholder en grundig drøfting av ulike aspekter ved ny garantiordning.  
 
Enhver forpliktelse må ha en avsetning, men DNA mener at de sjablongmessige 
avsetningsregler som er foreslått også har uheldige sider. Dette er kommentert under. 
 
Avsetningen som det enkelte medlem må gjøre overstiger medlemmets ansvar overfor 
garantiordningen. Utfra soliditetshensyn er dette betryggende, men det kunne allikevel vært 
bedre samsvar mellom medlemmets avsetning og dets faktiske ansvar. Som et eksempel er 
kommuner unntatt fra garantiordningen (med unntak av obligatorisk ansvarsforsikring), men 
selskapet må allikevel foreta avsetning for kommuneforsikringer. Garantiordningen, slik den 
er utformet, binder kapital og dette har en kostnad. Ekstra kapital gir dermed en ekstra 
kostnad. 
 
Forslaget innebærer at filialer av forsikringsselskap med hovedsete i annen EØS-stat ikke 
trenger å foreta avsetning til garantiordningen selv om de er medlem av den norske 
garantiordningen. Dette mener DNA er uheldig. Utenlandske EØS-selskaper har hånd om ca. 
50% av norsk landbasert skadeforsikring. Dette betyr at en meget stor andel norske 
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forsikringstakere vil ha sine forsikringer i et selskap hvor det ikke er noe krav om å foreta 
avsetninger til garantiordningen. Selv om det er lite sannsynlig at garantiordningen vil bli 
brukt i overskuelig fremtid virker dette uheldig, men DNA legger til grunn at norske 
myndigheter gjennom EØS-avtalen holder rede på utenlandske selskapers ansvar og at disse 
er forpliktet til å betale et eventuelt oppgjør fra garantiordningen på lik linje med norske 
selskaper. 
 
Livsforsikring som kan tegnes i skadeforsikringsselskaper er unntatt fra ordningen. DNA 
forutsetter at denne livforretningen i så fall dekkes av en garantiordning for 
livsforsikringsselskaper. Etter hva DNA kjenner til er en slik garantiordning ikke på plass i 
dag. I motsatt fall vil vi komme i den uheldige situasjon at en forsikringstaker får dekket sin 
bilskade, men dersom vedkommende blir ufør så risikerer vedkommende å ikke få dekket 
dette skadetilfellet. 
 
Det foreslås å innføre en begrensning på 20 millioner kr for hvert krav for hver sikret for 
hvert skadetilfelle. DNA setter spørsmålstegn ved at storskadene ikke dekkes fullt ut ettersom 
forsikring først og fremst er ment å dekke de store økonomiske belastningene. Det kan tenkes 
tilfeller der privatpersoner og mindre foretak har forsikringskrav som overstiger 20 mill. kr 
og som dermed ikke er dekket fullt ut. DNA mener sammenlikningen med bankenes 
sikringsordning, hvor hver innskyter er sikret med inntil 2 mill. kr pr. institusjon, er irrelevant 
ettersom forbrukeren kan velge å spre sine midler på flere banker med maksimalt 2 mill. kr i 
hver bank. Det er ikke tilsvarende mulighet for å spre boligforsikringen på flere 
forsikringsselskaper for vanlige forbrukere. Dernest kan det i enkelte tilfeller være tvil om 
forståelsen av ”ett skadetilfelle” og drøftingen i høringsnotatets kapittel 2.7 viser at det ikke 
er mulig å lage komplette definisjoner av ”ett skadetilfelle”. DNA mener derfor at alle 
skader, hvor forsikret risiko omfattes av ordningen, bør være dekket. I motsatt fall vil det 
kunne skapes unødig usikkerhet om garantiordningen. 
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