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Nr. 1                  6. juni 2019 

Kunngerð  

um  

endurtryggingarvirksemi og samtryggingarvirksemi 

 (Bekendtgørelse om genforsikringsvirksomhed og coassurancevirksomhed) 

Við heimild í § 3 og § 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008 um tryggingarvirksemi, sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 45 frá 26. apríl 2019, verður ásett: 

Anvendelsesområde 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for genforsikringsvirksomhed og 

coassurancevirksomhed på Færøerne. 

Coassurancevirksomhed 

§ 2. Følgene forsikringsrisici kan dækkes ved coassurance på Færøerne efter bestemmelserne i 

denne bekendtgørelse: 

1) Risici under forsikringsklasserne 1 og 2 i bilag 1 til ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi”, 

begrænset til Health Insurance (sundhedsforsikring). 

2) Risici under forsikringsklasserne 6-7 og 12 i bilag 1 til ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi”. 

3) Risici under forsikringsklasserne 14 og 15 i bilag 1 til ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi”, når 

forsikringstageren udøver industri-, handels- eller liberal virksomhed, og risiciene vedrører denne 

virksomhed. 

4) Risici under forsikringsklasserne 13 i bilag 1 til ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi”, begrænset 

til følgende specialforsikringer: 

a) D & O-forsikring (Directors and Officers Liability – Direktions- og bestyrelsesansvar) 

b) E & O-forsikring (Errors & Omissions – Professionel ansvarsforsikring) 

5) Risici under forsikringsklasserne 16 i bilag 1 til ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi”, begrænset 

til Financial Fidelity (kriminalitets- og underslæbsforsikring, kidnapning, afpresning og 

cyberkriminalitet). 

Stk. 2. For at kunne drive coassurancevirksomhed, jf. stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt: 

1) Risikoen er ved en enkelt aftale med en samlet præmie og for samme tidsrum dækket af flere 

forsikringsselskaber, der som coassurandører hæfter for hver sin andel, og hvoraf et er det ledende 

forsikringsselskab. 

2) Risikoen er beliggende på Færøerne. 

3) Mindst en af coassurandørerne deltager i aftalen gennem sit hovedsæde eller en filial, der er 

etableret på Færøerne.  

4) Det ledende forsikringsselskab varetager fuldt ud den rolle, som tilkommer det ifølge praksis 

inden for coassurancevirksomhed. 

5) Coassurandører, der ikke har hovedsæde eller filial på Færøerne, skal have en rating fra Standard 

& Poor’s på minimum klasse A eller tilsvarende rating fra andet internationalt anerkendt 

ratingbureau. 

Stk. 3. Coassurancevirksomhed, jf. stk. 1, der ikke opfylder de i stk. 2 nævnte betingelser, henhører 

fortsat under bestemmelserne i ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi”.  
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Forsikringsmæssige hensættelser 

§ 3. Størrelsen af de forsikringsmæssige hensættelser fastsættes af de forskellige coassurandører i 

henhold til de regler, der er fastsat af deres hjemlande, eller i mangel af sådanne i henhold til den 

praksis, der gælder i hjemlandet. Dog skal de forsikringsmæssige hensættelser være mindst lige så 

store som de hensættelser, som er fastsat af det ledende forsikringsselskab i henhold til reglerne i 

selskabets hjemland. 

Statistiske oplysninger 

§ 4. Hver coassurandør skal råde over statistiske oplysninger, der viser omfanget af den 

coassurancevirksomhed, som coassurandøren deltager i på Færøerne. De statistiske oplysninger skal 

efter anmodning indsendes til Tryggingareftirlitið. 

Genforsikringsvirksomhed 

§ 5. Forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, som ikke har sit hovedsæde eller en filial på 

Færøerne, og som mindst har en rating fra Standard & Poor´s på minimum klasse A eller 

tilsvarende rating fra andet internationalt anerkendt ratingbureau, kan tegne genforsikringsdækning 

for de færøske forsikringsselskaber. 

Stk. 2. De under stk. 1 nævnte selskaber kan på fakultative genforsikringskontrakter på 

specialforsikringer, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, 4 og 5, dække op til 100% af risikoen. 

Stk. 3. En oversigt over de anvendte genforsikringsvirksomheder og deres rating, jf. stk. 1, og en 

oversigt over de fakultative genforsikringskontrakter, jf. stk. 2, skal indsendes årligt af 

forsikringsselskaberne på Færøerne til Tryggingareftirlitið senest ultimo januar.  

Straffebestemmelser 

§ 6. Overtrædelse af §§ 3-5 straffes med bøde.  

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens kapitel 5.  

Ikrafttræden 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juni 2019. 

 

Tryggingareftirlitið, 6. juni 2019 

 

Jógvan Thomsen 

/ Gudmundur Effersøe Nónstein 

 


