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RESUME OG HØRING1 

I. RESUME  

Sektorundersøgelsen vedrørende erhvervsforsikring tager sigte på at analysere udbuddet 
af forsikringsprodukter og –tjenester til erhvervslivet i EU. Som kommissær Neelie Kroes 
fastslog i sin meddelelse i juni 2005, er det hovedformålet at få kendskab til, hvordan sektoren 
fungerer, og dermed i sidste ende at afsløre konkurrencefordrejninger. Disse fordrejninger kan 
så følges op på grundlag af traktatens artikel 81 eller 82 af enten Kommissionen eller de 
nationale konkurrencemyndigheder inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk. 

Sektorundersøgelsens foreløbige resultater, som er beskrevet i denne interimsrapport, 
bygger både på dokumentationssøgning og på en undersøgelse blandt forsikringsselskaber, 
forsikringsformidlere og genforsikringsselskaber samt nationale sammenslutninger af 
forsikringsselskaber, forsikringsformidlere og risikostyringsselskaber. Undersøgelsen blandt 
forsikringsselskaber og forsikringsformidlere blev gennemført ved hjælp af statistiske 
stikprøvemetoder. Svarfrekvensen på de forskellige trin i undersøgelsen lå på mellem 80 % og 
100 %. 

Sektorundersøgelsen vedrørte følgende områder: 

• erhvervsforsikringssektorens finansielle aspekter; 
• aftalernes varighed inden for erhvervsforsikringssektoren; 
• genforsikring; 
• distributionskanalernes struktur, funktion og vederlag; 
• horisontalt samarbejde mellem forsikringsselskaberne. 

1. ERHVERVSFORSIKRINGSSEKTORENS FINANSIELLE ASPEKTER 
Resultaterne, der bygger på en standardrentabilitetsgrad, som normalt anvendes inden for 

forsikringsvirksomhed og giver en referenceværdi for konkurrencen, viser, at der er tale om en 
høj rentabilitet inden for erhvervsforsikring i EU-25. Sektorens rentabilitet før skat var på 
ca. 26 % på de tre største europæiske forsikringsmarkeder i 2005 med store udsving inden for de 
enkelte forsikringstyper og mellem de enkelte medlemsstater. Forsikringsselskabernes avancer 
varierer op til 200 % i EU-25 for samme forsikringstype og op til 100 % for forskellige 
forsikringstyper i samme land. Rentabiliteten har også været konstant i tidens løb i de fleste 
medlemsstater, men er betydelig højere i de nye medlemsstater end i EU-15. 

Forsikringsselskabernes omkostningsgrundlag varierer betydeligt i EU-25 og udviser på 
ingen måde konvergens. Forsikringsselskaberne i de nye medlemsstater har en konstant højere 
omkostningsprocent end selskaberne i EU-15. På medlemsstatsniveau ser det derfor ud til, at 
mindre effektive markeder også har en højere rentabilitet. 

De store rentabilitetsudsving tyder på en betydelig markedsfragmentering og et muligt 
spillerum for prisnedsættelse i flere medlemsstater.  

Den høje og vedvarende rentabilitet i nogle medlemsstater kan skyldes markedsstyrke. 
Der skal ved en yderligere undersøgelse fokuseres på en mulig årsagsforbindelse mellem de 
finansielle resultater og eventuelle hindringer for konkurrencen på visse markeder. 

                                                 
1 Hele interimsrapporten om sektorundersøgelsen inden for erhvervsforsikring findes på følgende websted: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_240120
07.pdf  

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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Endelig er det værd at bemærke, at der i nogle medlemsstater er en tendens til, at 
forsikringsselskaberne har en vedvarende højere rentabilitet i SMV-segmenterne (små og 
mellemstore virksomheder) end i SE-segmenterne (store erhvervskunder). Det kan betyde, at 
tegning af forsikringer for SMV i disse medlemsstater anvendes til krydssubsidiering af det lave 
afkast i SE-segmentet.  

2. AFTALERNES VARIGHED INDEN FOR ERHVERVSFORSIKRINGSSEKTOREN  
Resultaterne viser, at aftalernes gennemsnitlige varighed inden for en given 

forsikringstype varierer fra den ene medlemsstat til den anden. Selv om de fleste 
forsikringsaftaler i mange medlemsstater indgås på årsbasis, er langfristede aftaler almindelig 
praksis i andre medlemsstater, såsom Østrig, Italien, Nederlandene og Slovenien. 

Bestemmelser om automatisk fornyelse eller forlængelse af aftaler er også almindelig 
praksis. 

Resultaterne viser ikke nogen væsentlig forskel i den praksis, der gælder for henholdsvis 
SE og SMV. 

I visse tilfælde er den aftalte forsikringsdæknings varighed et væsentligt kendetegn ved 
det produkt, der defineres og markedsføres af forsikringsselskabet. Så længe 
forsikringsdækningen er en integreret del af produktdefinitionen, er det tvivlsomt, at den kan 
betragtes som en konkurrencebegrænsning; men når dette ikke er tilfældet, kan langfristede 
erhvervsforsikringsaftaler under visse omstændigheder give anledning til konkurrencemæssige 
problemer i form af afskærmning af markederne for nye virksomheder. 

Vurderingen af langfristede aftalers afskærmende virkninger vil især afhænge af, hvilken 
kumulativ virkning aftalenet bestående af langfristede aftaler af samme art vil få for adgangen til 
markedet. Den vil også afhænge af bedømmelsen af andre faktorer med hensyn til den 
økonomiske og juridiske sammenhæng, hvori aftalen indgår. Disse faktorer vedrører dels en ny 
konkurrents muligheder for at trænge ind i aftalenettet, dels konkurrencevilkårene på det 
relevante marked. Endelig er det nødvendigt at vurdere, hvorvidt de aftaler, som et givet 
forsikringsselskab har indgået, bidrager til den kumulative virkning, der skabes af alle aftaler af 
samme art på det pågældende marked. 

Det skal vurderes ved den yderligere undersøgelse, hvor stor sandsynligheden er for 
sådanne afskærmningsrisici. 

3. GENFORSIKRING 
En betydelig del af verdens største genforsikringsselskaber er etableret i EU. De indgår 

aftaler på internationalt plan, da genforsikring i sig selv fortrinsvis er en international aktivitet. 

Ifølge Europa-Kommissionens praksis med vurdering af fusioner skal genforsikring 
betragtes som et enkelt relevant produktmarked, der omfatter levering af genforsikring inden for 
alle risikoklasser, da et genforsikringsselskab, der dækker risici inden for en bestemt klasse, 
hurtigt og let kan flytte kapital og ressourcer fra denne klasse til en anden (udbudssubstitution).  

Resultaterne af sektorundersøgelsen viser, at 91 % af forsikringsselskaberne tager 
hensyn til kreditværdigheden, når de vælger genforsikringsselskaber, og at 95 % af dem har 
fastlagt en bestemt kreditværdighed som minimum for, at de vil tegne genforsikring hos et 
genforsikringsselskab. Dette rejser spørgsmålet om de forskellige genforsikringsselskabers 
efterspørgselssubstitution og dermed spørgsmålet om, hvorvidt kreditværdigheden i bestemte 
tilfælde kan påvirke afgrænsningen af produktmarkedet. 

Hvis et stort antal genforsikringsselskabers kreditværdighed forringes, vil der desuden 
opstå spørgsmål om, hvorvidt forsikringsselskaberne vil opretholde deres forventninger med 
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hensyn til kreditværdigheden, da dette vil medføre en situation, hvor det kun er et begrænset 
antal genforsikringsselskaber, der vil være i stand til at yde genforsikringsdækning for de fleste 
forsikringsselskaber. 

Undersøgelsen viser også, at genforsikringsselskaber, der opererer i EU, anvender den 
såkaldte "best terms and conditions"-klausul i aftalerne med deres kunder, de direkte 
forsikringsselskaber. Denne klausul giver et genforsikringsselskab mulighed for at nyde godt af 
eventuelt mere favorable vilkår, der kunne have været aftalt mellem det samme direkte 
forsikringsselskab og et andet genforsikringsselskab i forbindelse med samme 
genforsikringssag. Klausulen kan forekomme ved både obligatorisk og fakultativ genforsikring. 
Den udformes på forskellige måder, og undertiden indføres den endog ved et stempel. 

Klausulen harmoniserer vilkårene på det mest favorable niveau for de pågældende 
genforsikringsselskaber, uanset disse selskabers karakteristika, til skade for de direkte 
forsikringsselskaber og i sidste instans den endelige forsikringstager. Klausulen øger også 
prisgennemsigtigheden og kan under visse markedsforhold betragtes som en 
konkurrencefordrejning, som omhandlet i EF-traktatens artikel 81, stk. 1. Nogle deltagere i 
undersøgelsen fremsatte dog argumenter for denne praksis. 

4. DISTRIBUTIONSKANALERNES STRUKTUR, FUNKTION OG VEDERLAG  
Erhvervsforsikringsprodukter distribueres gennem en lang række kanaler, enten direkte 

af forsikringsselskaberne eller indirekte gennem agenter (eneagenter, agenter, der ved en aftale 
er bundet til et eller flere forsikringsselskaber, eller uafhængige agenter), forsikringsmæglere, 
banker eller andre finansieringsinstitutter. 

Distributionskanalernes struktur varierer fra den ene medlemsstat til den anden på grund 
af historiske og kulturelle forhold, men der er også forskelle, som afhænger af de pågældende 
forsikringstyper og/eller kundeprofiler. Selv om mange forsikringsselskaber opererer gennem 
mere end en distributionskanal, er det forsikringsmæglerne, der dominerer 
erhvervsforsikringsmarkedet i EU. Eneagenter er den næsthyppigst anvendte distributionskanal i 
EU inden for de fleste forsikringstyper. 

En række distributionsstrukturer (f.eks. net af eneagenter) kan under visse 
omstændigheder virke som adgangsbarrierer. Omvendt kan en mægler gøre det lettere for 
udenlandske forsikringsselskaber, der ikke selv har et distributionsnet, eller hvis net ikke er 
tilstrækkelig udviklet, at komme ind på markedet. Ifølge undersøgelsen blandt 
forsikringsselskaberne er adgangen til distributionsinfrastruktur en af de vigtigste faktorer, der 
påvirker deres beslutning om at trænge ind på et nyt marked. 

Mæglernes funktion har ændret sig i løbet af de sidste tyve år. Den har udviklet sig fra 
den traditionelle rolle som "market-matchers", hvis arbejde består i at overføre risikoen fra 
kunderne til forsikringsselskaberne, til rollen som serviceudbyder for kunderne og 
forsikringsselskaberne. En voksende konsolidering og koncentration af markederne for 
forsikringsmægling har bidraget til at forøge mæglernes størrelse og ressourcer. Desuden har de 
teknologiske forbedringer ansporet mæglerne til at tilbyde deres kunder flere nye tjenester.  

Resultaterne af sektorundersøgelsen tyder på, at mæglerne ganske vist i gennemsnit har 
forbindelse med et betydeligt antal forsikringsselskaber, men at de generelt koncentrerer en stor 
del af deres virksomhed på meget få af dem. 

Mæglere fungerer både som rådgivere for deres kunder og som distributionskanal for 
forsikringsselskaberne, ofte med beføjelse til at indgå forsikringsaftaler og med 
tegningsfuldmagt. Denne dobbeltrolle kan være en kilde til interessekonflikter mellem 
objektiviteten i den rådgivning, de skal yde deres kunder, og deres egne forretningshensyn. 
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Nogle af de faktorer, der er mest afgørende for, hvilket forsikringsselskab en mægler 
anbefaler sine kunder, er prisen for transaktionen, forsikringsselskabets finansielle forhold og 
risikodækningens omfang. Disse faktorers betydning varierer kun ganske lidt overalt i EU, hvad 
enten kunden er en SE eller en SMV. SE ser dog generelt ud til at blive bedre informeret af 
deres mæglere end SMV. Til trods for de markante udsving mellem medlemsstaterne, når det 
gælder antallet af pristilbud og forskellige forsikringsvilkår, som danner grundlag for mæglernes 
kunderådgivning, er der en tendens til, at dette antal vokser sideløbende med kompleksiteten i 
den risiko, der skal forsikres. Jo større risici, desto bedre kunderådgivning. 

De uafhængige formidleres, og især mæglernes, rolle med hensyn til stimulering af 
konkurrencen på forsikringsmarkedet kan svækkes af interessekonflikter i forbindelse med såvel 
deres ovennævnte dobbeltrolle som deres vederlag. Sådanne interessekonflikter kan skade 
objektiviteten i kunderådgivningen. 

Der blev således lagt særlig vægt på betinget provision på grund af den såkaldte 
“Spitzer”-undersøgelse, der blev gennemført i USA i 2004 og 2005, og som involverede verdens 
største forsikringsmæglere og en række forsikringsselskaber. Betinget provision er beløb, som 
forsikringsselskaberne udbetaler til mæglerne på betingelse af, at de har nået nogle aftalte mål. 
Den vil således kunne være et incitament for mæglerne til for eksempel at dirigere en 
omfattende eller indbringende forsikringsvirksomhed hen til udvalgte forsikringsselskaber, 
hvilket ikke nødvendigvis er i kundernes interesse. 

Resultaterne af sektorundersøgelsen bekræfter, at aftaler om betinget provision tidligere 
var udbredte i mange medlemsstater, især i EU-15. Nogle mæglere har opnået store indtægter 
ved betinget provision, hvilket understreger risikoen for interessekonflikter. Det ser ud til, at 
undersøgelsen i USA og den øgede offentlige opmærksomhed på dette område har fået nogle 
markedsdeltagere til at ændre deres politik vedrørende aftaler om betinget provision, men at de 
ikke nødvendigvis har opgivet den fuldstændigt. Andre markedsdeltagere har ikke ændret deres 
praksis. Kommissionen vil undersøge dette spørgsmål nærmere. 

Som risikostyringsselskaberne bekræftede i forbindelse med sektorundersøgelsen, er 
forsikringstagerne kritiske over for den manglende gennemsigtighed i mæglernes vederlag. 
Undersøgelsen viser, at mæglerne i EU normalt ikke spontant meddeler deres kunder, hvordan 
de aflønnes for deres forsikringsformidling gennem provision. Med undtagelse af Danmark, 
Finland og Sverige har de adspurgte i de medlemsstater, der var omfattet af undersøgelsen, 
oplyst, at de kun opgiver deres provision spontant til mellem 3 % og 30 % af kunderne. De 
tilsvarende tal for de adspurgtes oplysning om provision på kundernes anmodning er betydelig 
højere. Der kan dog herske en vis tvivl om disse tals troværdighed, da nogle af de adspurgte 
tilkendegav, at kunderne ikke anmodede om sådanne oplysninger. Hvad provisionen angår, 
består den forsikringspræmie, som forsikringstageren betaler, af prisen for dækning af risikoen 
og prisen for forsikringsformidlingen, da de to priser er knyttet sammen. Den generelle mangel 
på gennemsigtighed i mæglernes vederlag begrænser mulighederne for priskonkurrence om 
forsikringsformidling. Kommissionen vil undersøge dette spørgsmål nærmere ved aktivt at 
indhente erhvervsforsikringstagernes synspunkter derom. 

Forbud mod provisionsrabat kan være ensbetydende med prisbinding og dermed udgøre 
en konkurrencebegrænsning, der ikke kan falde ind under gruppefritagelsesforordningen for 
vertikale aftaler og samordnet praksis (forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999). 
Provisionsrabat er stadig forbudt ved lov i Tyskland. Kommissionen vil undersøge yderligere, 
hvor udbredt provisionsrabat er, og om der findes aftaler eller praksis, som forhindrer mæglerne 
i at give deres kunder en sådan rabat.  
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5. HORISONTALT SAMARBEJDE MELLEM FORSIKRINGSSELSKABERNE 
Det horisontale samarbejde mellem forsikringsselskaberne varierer meget fra den ene 

medlemsstat til den anden og fra den ene forsikringstype til den anden. 

Nogle former for samarbejde er gruppefritaget efter forordning (EF) nr. 358/2003, der 
blev vedtaget den 27. februar 2003 og udløber den 31. marts 2010, og som omfatter aftaler om 
beregninger og undersøgelser, standardpolicevilkår, fælles dækning af visse risikotyper og 
sikkerhedsudstyr. 

Undersøgelsen viser især, at der er tale om et omfattede samarbejde om beregninger og 
undersøgelser i Tyskland og Belgien og inden for følgende forsikringstyper: motorkøretøjer, 
bygning/driftstab, miljøansvar, ulykkes- og sygeforsikring samt almindeligt ansvar. Et sådant 
samarbejde er dog tilsyneladende af langt mindre betydning i medlemsstater som Ungarn, 
Danmark og Polen. Det er også langt mindre omfattende inden for forsikringstyperne: 
bestyrelses- og direktionsansvar samt kredit- og kautionsforsikring. 

Nogle sammenslutninger anførte i deres svar, at de ikke altid stiller beregninger og 
undersøgelser til rådighed for forsikringsselskaber, der ikke er medlemmer. 

Ifølge sektorundersøgelsen er aftaler om fælles opstilling og udsendelse af 
standardpolicevilkår udbredte inden for praktisk talt alle forsikringstyper og især inden for 
bygning/driftstab og almindeligt ansvar. Denne form for samarbejde er dog tilsyneladende uden 
betydning i Tjekkiet og Polen og af ringe betydning i Spanien, Grækenland og Irland. 

Mens de fleste sammenslutninger oplyste, at deres standardpolicevilkår hverken var 
bindende eller vejledende, anførte nogle, at deres standardpolicevilkår var vejledende. En 
sammenslutning oplyste endog, at dens standardpolicevilkår var bindende. Desuden var der 
nogle få sammenslutninger, som ikke stillede deres standardpolicevilkår til rådighed for alle 
interesserede parter. 

Sektorundersøgelsen omfattede også præmieindekseringsklausuler. Herved forstås en 
bestemt type standardpolicevilkår, som i forbindelse med forsikringsaftaler på over et år eller 
ved forlængelse eller fornyelse af en eksisterende aftale indebærer en præmiejustering på 
grundlag af et bestemt indeks. Af forsikringsselskabernes svar i forbindelse med 
sektorundersøgelsen fremgår det, at 28 % af de adspurgte anvender 
præmieindekseringsklausuler. Dette gennemsnitstal skjuler dog, at anvendelsen af sådanne 
klausuler varierer meget mellem de forskellige forsikringstyper og fra den ene medlemsstat til 
den anden. 

Det ser ud til, at forsikringsselskaberne hovedsagelig anvender 
præmieindekseringsklausuler, som de selv har opstillet. Lidt under halvdelen af de adspurgte 
oplyste dog, at de anvender indekseringsklausuler, der er opstillet af forsikringsselskabernes 
sammenslutninger. Ifølge de oplysninger, der er indsamlet hos disse, har knap en halv snes 
sammenslutninger opstillet præmieindekseringsklausuler, især inden for bygning/driftstab. 

Data, der er indsamlet hos forsikringsselskaberne, viser, at pooler, der omfatter en enkelt 
medlemsstats område, er udbredte, når det gælder bygningsforsikring, almindeligt ansvar, 
motorkøretøjer og professionelt ansvar. Denne form for samarbejde, er særlig omfattende i 
Tyskland, Nederlandene, Belgien, Finland og Det Forenede Kongerige. Det ser ud til at være 
mindre relevant i Italien, de baltiske medlemsstater, Ungarn, Slovenien og Polen. 

Forsikringsselskabernes sammenslutninger har tilsyneladende kun været involveret i 
pooler i begrænset omfang, normalt i forbindelse med forskellige aspekter ved poolernes 
virksomhed, såsom administration og koordinering af poolen, forvaltning af systemer til 
dataudveksling mellem poolens medlemmer samt clearing og afregning af præmier og skader. 
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Samarbejdet om tekniske specifikationer, regler eller praksis vedrørende 
sikkerhedsudstyr ser ikke ud til at have nogen væsentlig indvirkning på forsikringsselskabernes 
policer i en lang række medlemsstater (Cypern, Danmark, Estland, Irland, Italien, Litauen, 
Luxembourg, Letland, Malta, Polen, Portugal, Slovenien og Slovakiet). Derimod ser det især ud 
til at spille en rolle i Østrig, Belgien, Tyskland, Finland, Frankrig, Nederlandene, Sverige og Det 
Forenede Kongerige. Samarbejdet på dette område vedrører hovedsagelig forsikringstyperne: 
bygning/driftstab, transport og motorkøretøjer. Det ser ud til kun at have ringe betydning inden 
for luftfartsforsikring og alle former for ansvarsforsikring. 

Aftaler om skadesregulering er almindelige i Tyskland, Nederlandene, Østrig og 
Portugal, hvad forsikring af motorkøretøjer angår, og i Frankrig inden for forsikringstyperne: 
motorkøretøjer, bygning/driftstab. Denne form for samarbejde er dog mindre omfattende i en 
lang række medlemsstater: Tjekkiet, Estland, Finland, Ungarn, Litauen, Luxembourg, Malta, 
Polen, Slovenien og Slovakiet samt, når det drejer sig om bygning/driftstab og almindeligt 
ansvar, i Italien, Irland og Det forenede Kongerige. 

Endelig fremgår det af sektorundersøgelsen, at forsikringsselskabernes 
sammenslutninger sjældent opkræver betaling af forsikringsselskaberne for adgang til data, der 
anvendes til beregning af risikopræmien. 

På grundlag af de forskelle i forsikringsselskabernes samarbejde i de forskellige 
medlemsstater, som undersøgelsen har påvist, kan man stille spørgsmålstegn ved det berettigede 
i et sådant samarbejde og ved gruppefritagelsesforordningens anvendelsesområde. Den 
offentlige høring om den foreliggende interimsrapport bør give anledning til en åben og 
udbytterig debat på dette område. 

6. KONKLUSIONER OG OPFØLGNING 
Sektorundersøgelsen gjorde det muligt at oprette en omfattende database på ovennævnte 

fem områder. Som følge af de komplekse spørgeskemaer, der blev udsendt til de forskellige 
markedsdeltagere, og det store arbejde, dataindsamlingen medførte for især små og mellemstore 
forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, var svarene ikke altid så klare, nøjagtige og 
udtømmende som forventet. 

Kommissionen vil derfor foretage en supplerende målrettet undersøgelse (spørgeskemaer 
og/eller interviews) hos de forskellige implicerede parter. Kommissionen vil især koncentrere 
sig om konkrete områder, der giver anledning til konkurrencemæssige problemer. Denne 
supplerende undersøgelse vil ikke blot bidrage til at afklare en række spørgsmål, som de 
hidtidige svar har givet anledning til, men også skærpe sektorundersøgelsens 
konkurrencemæssige fokus. 

Desuden vil Kommissionen aktivt gøre erhvervsforsikringstagerne (dvs. SMV og SE) 
involverede i den videre undersøgelse, så den i den endelige rapport kan fremlægge en 
velafvejet redegørelse for de relevante problemer. 

Med offentliggørelsen af den foreliggende interimsrapport iværksætter Kommissionen 
en offentlig høring og skaber dermed mulighed for en åben og udbytterig debat om de 
forskellige problemer, der er nævnt i rapporten. Høringen afsluttes den 10. april 2007.  

Den 9. februar 2007 blev der afholdt en høring i Bruxelles med deltagelse af alle 
interesserede parter: forsikringsselskaber og -formidlere, sammenslutninger af 
forsikringsselskaber og -formidlere, regulerende myndigheder og foreninger, der repræsenterer 
erhvervsforsikringstagerne. 

Den endelige rapport om sektorundersøgelsen, der vil indeholde resultaterne af den nye 
undersøgelsesrunde og en redegørelse for de relevante problemer, der blev taget op under de to 
høringer, vil blive offentliggjort i september 2007. 
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II. HØRING 

1. SPØRGSMÅL, DER SENDES I HØRING 
Kommissionen vil gerne indlede en dialog med markedsdeltagerne og myndighederne 

om sektorundersøgelsens foreløbige resultater, der er omtalt i interimsrapporten. Den opfordrer 
derfor virksomheder i forsikringsbranchen, erhvervsforsikringskunder og andre interesserede 
parter til at fremsætte deres synspunkter og bemærkninger til de foreløbige resultater. 
Interesserede parter er desuden velkomne til at kontakte Kommissionen direkte for at drøfte 
eventuelle konkurrencerelaterede spørgsmål vedrørende erhvervsforsikring. 

Kommissionen har udpeget en række områder, der skal være omfattet af høringen, 
således at de interesserede parter kan fremsætte deres synspunkter med hensyn til de vigtigste 
spørgsmål. Alle er også velkomne til at fremsætte bemærkninger til de foreløbige 
resultater, der er omtalt i interimsrapporten, selv om de ikke er direkte knyttet til 
nedenstående spørgsmål. 

Kommissionen har udpeget følgende områder, som den ønsker omfattet af høringen: 

 Forskelle i combined ratio 
1. Foreligger der tvingende omstændigheder, som begrunder den åbenlyse forskel i 
combined ratio, der kan konstateres i nogle dele af EU-25 i forbindelse med SMV og SE? 

 "Best terms and conditions" 
2. Hvor udbredt er anvendelsen af den såkaldte "best terms and conditions"-klausul på 
markederne for genforsikring og co-assurance? Hvor stammer denne type klausul fra? 

3. På hvilket trin i forhandlingerne optræder denne type klausul, og hvilke/hvor mange 
kunder beder om at få den indføjet? 

4. Hvordan håndhæves klausulen? 

5. Hvilken virkning har denne type klausul på markedet? 

 Langfristede aftaler 
6. Har De oplevet, at forsikringsaftalernes varighed udgjorde en adgangsbarriere for 
forsikringsselskaber, der ønskede at komme ind på nye markeder og/eller hverve nye kunder? I 
svaret bedes De også tage hensyn til klausuler vedrørende opsigelse og automatisk 
fornyelse/forlængelse. 

7. Har De oplevet, at forsikringsaftalernes varighed udgjorde en alvorlig hindring for et 
skifte til et andet forsikringsselskab? I svaret bedes De også tage hensyn til klausuler vedrørende 
opsigelse og automatisk fornyelse/forlængelse. 

 Forsikringsmidlernes vederlag 
8. I hvilket omfang oplyser uafhængige forsikringsformidlere (mæglere og agenter) deres 
kunder om det vederlag, de får udbetalt af forsikringsselskaberne (dvs. provision, betinget 
provision, herunder provision af fortjenesten, gebyrer for de ydelser, de har leveret, og andre 
former for betaling)?  

 Provisionsrabat 
9. Giver uafhængige forsikringsformidlere i Danmark kunderne provisionsrabat? Hvor 
almindelig er denne praksis for SMV-kunder? Hvor almindelig er den for SE-kunder?  
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10. Foreligger der aftaler mellem forsikringsselskaber og uafhængige forsikringsformidlere 
om ikke at yde deres kunder provisionsrabat? Findes der andre former for praksis, som 
foranlediger uafhængige forsikringsformidlere til ikke at yde deres kunder provisionsrabat? 

 Horisontalt samarbejde 
11. Undersøgelsens oplysninger om de forskellige former for samarbejde mellem 
forsikringsselskaberne viser, at der er betydelige forskelle mellem medlemsstaterne. Hvordan 
kan disse forskelle forklares? 

12. Hvilke typer fordele har De som erhvervsforsikringstager opnået på grundlag af de 
former for samarbejde mellem forsikringsselskaberne, der er beskrevet i denne rapport? 

13. Har De som erhvervsforsikringstager oplevet, at de former for samarbejde mellem 
forsikringsselskaberne, der er beskrevet i denne rapport, hindrede konkurrencen? 

2. HØRINGSPROCEDURE  
Høringen vil vare i 12 uger og afsluttes den 10. april 2007. 

Svarene sendes til følgende e-mail adresse:  

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

De adspurgte opfordres stærkt til at sende et svar på højst 20 sider, så Kommissionen kan 
foretage en effektiv behandling af materialet. Der sendes kun et svar pr. virksomhed. 

Der gøres opmærksom på, at svarene kan blive offentliggjort på Kommissionens 
websted. 

Da materiale af denne art kan være følsomt, kan markedsdeltagere, der ønsker det, sende 
materialet til Kommissionen uformelt og fortroligt. Kommissionen vil sikre, at det materiale, 
den modtager, behandles fortroligt. 

De bedes anføre i Deres svar, at De ikke tillader, at Kommissionen offentliggør Deres 
svar. Hvis Deres svar indeholder fortrolige oplysninger, bedes De sende en version, der ikke er 
fortrolig. 
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