
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2016

Forslag
til

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber
(Dækning af krav fra danske forsikringstagere i det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG under konkurs)

§ 1

I lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf.
lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007, som ændret ved §
15 i lov nr. 1556 af 21. december 2010 og § 50 i lov nr.
1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Fonden refunderer det forsikringsselskab, som
Fonden indgår aftale med om håndtering af anmeldte krav
efter § 5 a, de beløb, som forsikringsselskabet har udbetalt
til forsikringstagere, forsikrede og tredjemænd, og afholdte
udgifter til administration og dækning i forbindelse med op-
gørelse af skader.

Stk. 2. Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dæk-
ning i henhold til § 5 a, i forsikringstagers, forsikredes eller
tredjemands krav mod Gable Insurance AG og eventuelle
genforsikringsselskaber.«

2. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Fonden dækker krav, der er udækkede som følge
af forsikringsselskabet Gable Insurance AG’s konkurs, for
forsikringstagere og forsikrede bosiddende i Danmark, der
har tegnet en forsikring i Gable Insurance AG gennem Hus-
ejernes Forsikring Assurance Agentur ApS eller er omfattet
heraf. Fonden dækker endvidere udækkede krav, der vedrø-
rer reparationer og udbedring af skader, som er foretaget af
tredjemand efter aftale med Husejernes Forsikring Assuran-
ce Agentur ApS i henhold til en forsikring nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. For ejerskifteforsikringer dækker Fonden de i stk.
1 nævnte krav, som var til stede, da forsikringstageren over-
tog eller på anden måde fik rådighed over ejendommen, og
som konstateres efter overtagelsen af ejendommen og i øv-
rigt er dækningsberettiget efter vilkårene i forsikringsafta-
len. Krav i henhold til en ejerskifteforsikring fratrækkes en
selvrisiko på 20.000 kr., for så vidt angår den første dæk-
ningsberettigede skade i Fonden. For efterfølgende dæk-

ningsberettigede skader i Fonden fratrækkes krav den selvri-
siko, der fremgår af vilkårene i forsikringsaftalen. Den fast-
satte selvrisiko på 20.000 kr. indregnes kun med et beløb
svarende til den i policen fastsatte selvrisiko i beregningen
af, om forsikringstagerens samlede selvrisikobetaling holdes
inden for et eventuelt loft for den samlede selvrisiko, der
fremgår af forsikringsaftalen.

Stk. 3. For byggeskadeforsikringer dækker Fonden de i
stk. 1 nævnte krav, der er opstået før Gable Insurance AG’s
konkurs den 19. november 2016, eller som opstår i forsik-
ringens løbetid. Det er en forudsætning for dækning efter 1.
pkt., at bygherren, der har tegnet en byggeskadeforsikring i
Gable Insurance AG, er trådt i likvidation eller taget under
konkursbehandling eller lignende procedurer før Gable Insu-
rance AG’s konkurs den 19. november 2016 eller træder i li-
kvidation eller tages under konkursbehandling eller lignende
procedurer i forsikringens løbetid. I andre tilfælde dækker
Fonden ikke skader i henhold til byggeskadeforsikringer
tegnet i Gable Insurance AG.

Stk. 4. For andre forsikringer end ejerskifteforsikringer og
byggeskadeforsikringer, jf. stk. 2 og 3, dækker Fonden de i
stk. 1 nævnte krav, der er opstået, senest 4 uger efter at Fon-
den har givet meddelelse om Gable Insurance AG’s konkurs
til fordringshaverne.«

3. I § 6, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Erstatningskrav«: »i
henhold til § 5«.

4. Efter § 6 indsættes i kapitel 3:

»§ 6 a. Krav, der ønskes dækket af Fonden i medfør af §
5 a, stk. 2 og 4, skal anmeldes til Fonden senest den 31.
marts 2017. Krav i medfør af § 5 a, stk. 3, skal anmeldes til
Fonden senest den dag, hvor forsikringen udløber. § 6, stk.
2, finder ikke anvendelse for anmeldelser i henhold til 1. og
2. pkt.

Stk. 2. Krav, der følger af en klage over en afgørelse truf-
fet af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, der er
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indbragt for Ankenævnet for Forsikring inden Gable Insu-
rance AG’s konkurs den 19. november 2016, og hvor klage-
ren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt an-
meldt til Fonden. Tilsvarende anses klager over krav, der er
blevet afvist af Husejernes Forsikring Assurance Agentur
ApS inden for de seneste 4 uger inden Gable Insurance
AG’s konkurs den 19. november 2016, og som er indbragt
for Ankenævnet for Forsikring senest 4 uger efter lovens
ikrafttræden, og hvor klageren får helt eller delvist medhold,
som rettidigt anmeldt til Fonden.

Stk. 3. Klager over Fondens afgørelser om udbetalinger,
der indbringes for Ankenævnet for Forsikring i medfør af §
17, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses
som rettidigt anmeldt til Fonden.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovti-
dende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedta-
gelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig
anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med
de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 8. december 2016

PIA KJÆRSGAARD

/ Karen J. Klint
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