Vedtægter for Terrorforsikringspool for skadesforsikring
(Med ændringer vedtaget på generalforsamling 18. juni 2010)

18.06.2010

Terrorforsikringspool for

Præambel

skadesforsikring

I henhold til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet (i
det følgende benævnt loven) skal forsikringsselskaber, der forsikrer NBCRterrorrisici, deltage i en juridisk enhed, som har til opgave at administrere præmiebetaling til den danske stat, skadesudbetaling til medlemmerne samt tilbagebetating til den danske stat.
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Økonomi- og erhvervsministeren har i bekendtgørelse fastsat de nærmere retningslinjer for administration, aflæggelse af regnskab og revision af præmiebetalinger til staten og statsgarantien.
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Den juridiske enhed oprettes med det formål at varetage de opgaver, der er tillagt den juridiske enhed i henhold til loven. Herudover fungerer enheden som en
skadesfordelingspool, der endvidere varetager fælles indkøb af reassurance for
de forsikringer, som er omfattet af loven.
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§ 1 – Navn, hjemsted og formål

Dir.

Sammenslutningens navn er ”Terrorforsikringspool for skadesforsikring” (i det
følgende benævnt ”poolen”).
Stk. 2. Poolen har hjemsted i Hellerup
Stk. 3. Poolens formål er at varetage de opgaver, som er tillagt den juridiske
enhed i henhold til loven med tilhørende bekendtgørelse om den fælles juridiske
enhed. Poolen indkøber på medlemmernes vegne reassurance og varetager
pooludligningsfunktionen blandt medlemmerne.
Stk. 4. Poolen optræder som fælles organ for medlemmerne, men driver ikke
selv forsikringsvirksomhed.
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§ 2 – Medlemskab
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Alle danske skadesforsikringsselskaber, der er omfattet af loven, er tvungne
medlemmer af poolen. Medlemsabet er bindende, så længe medlemmerne tegner forsikringer for de risici, der er omfattet af loven.
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Stk. 2. Udenlandske skadesforsikringsselskaber tilslutter sig terrorforsikringsordningen ved tilmelding til poolen. Når poolen har givet det udenlandske skadesforsikringsselskab meddelelse om, at tilslutningen er godkendt, har det udenlandske skadesforsikringsselskab samme rettigheder og pligter som de øvrige
medlemmer af poolen.
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Stk. 3. Udenlandske selskabers indmeldelse i poolen kan ske hvert år fra et kalenderårs begyndelse. Udenlandske selskabers indmeldelse har virkning fra det
næstfølgende kalenderårs begyndelse. Indmeldelse inden den 1. januar 2011
betyder, at det udenlandske selskab indtræder i poolen med virkning fra den 1.
januar 2012, og så fremdeles.
Stk. 4. Udmeldelse af poolen for pligtmæssige medlemmer kan kun ske, når
medlemmet ikke længere tegner forsikringer for de risici, der er omfattet af loven, og skal for alle medlemmers vedkommende ske med 6 måneders skriftlig
varsel til den 31. december. Efter udmeldelsen hæfter medlemmet fortsat for de
skader, der er sket før medlemmets udmeldelse af poolen.
Stk. 5. Et udmeldt selskab er fuldgyldigt medlem af poolen i hele det kalenderår,
der går forud for den 31. december, fra hvilket udmeldingen har virkning. Det
udmeldte selskab har som følge heraf samme økonomiske rettigheder og forpligtelser som de øvrige medlemmer i det pågældende år beregnet efter fordelingsnøglen fastsat efter § 10, stk. 5 og 6. Dette gælder, uanset om overførslen af
eventuelle udgifter eller indtægter først sker efter den 31. december i det kalenderår, fra hvilket udmelding har virkning.
§ 3 – Skader
Poolen administrerer skader forvoldt ved NBCR-terror, og som Terrorforsikringsrådet har vurderet er omfattet af loven.
Stk. 2. Poolens administration omfatter dækning af medlemmernes skader, for
så vidt de rammer bygninger beliggende i Danmark eller løsøre, herunder driftstab samt kaskoskader på motorkøretøjer og jernbanekøretøjer og skibe, som på
skadetidspunktet befinder sig i Danmark.
§ 4 – Skader
Poolens virksomhed omfatter dækning af medlemmernes erstatningsudgifter ved
enhver skadebegivenhed, som er omfattet af terrorforsikringsordningen, jf. § 3.
Stk. 2. Poolen foretager anmeldelse til Terrorforsikringsrådet af enhver skade,
som er anmeldt til poolen og som er omfattet af terrorforsikringsordningen.
Stk. 3. I forbindelse med skader har poolen til opgave at modtage og fordele betalinger fra reassurance og statsgarantien samt at fordele erstatningsudgifterne
mellem poolens medlemmer.
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Stk. 4. Poolens medlemmer hæfter pro rata for skader, der falder inden for
branchens selvbehold, samt for eventuelle erstatningsudgifter, der måtte overstige statsgarantien, jf. § 10, stk. 7.
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§ 6 – Indkøb af reassurance
Poolen varetager indkøb af reassurance for de NBCR-terrorrisici, der ligger inden
for det til enhver tid fastsatte selvbehold, med mindre medlemmerne udnytter
deres fortrinsret til at indtræde som reassurandør, jf. stk. 2. Bestyrelsen skal
vedtage security guidelines for indkøb af ekstern reassurance.
Stk. 2. Medlemmerne har fortrinsret til at være reassurandør for poolen med en
andel svarende til selskabets andel i poolen med en andel svarende til selskabets andel i poolen, dog maksimalt 25 pct. af poolens samlede risici. Bestyrelsen
skal vedtage security guidelines for sådanne indkøb af reassurance hos poolens
medlemmer.
Stk. 3. Såfremt et medlem vælger at indtræde som reassurandør, jf. stk. 2, skal
bestyrelsen have meddelelse herom senest 10 dage efter modtagelse af tilbud
om reassurance. Medlemmernes tilkendegivelse om tilbagekøb af reassurance er
bindende overfor poolen.
Stk. 4. Medlemmerne hæfter pro rata for poolens præmie til reassurandørerne
efter fordelingsnøglen, som fastsættes efter § 10, stk. 5 og 6.
Stk. 5. Medlemmernes primære forpligtelser over for deres respektive kunder
påvirkes ikke af medlemmernes tilslutning til poolen.
Stk. 6. Bestyrelsens indhentelse af tilbud hos reassurandører, beslutning om
indkøb af reassurance på almindelige markedsmæssige vilkår, og de nærmere
vilkår herfor, fastsættes nærmere i forretningsorden for bestyrelsen.
§ 7 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har inden for de i disse vedtægter afstukne grænser den
højeste myndighed i alle poolens anliggender.
Stk. 2. Poolens generalforsamlinger afholdes i Hellerup og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Forslag, som medlemmerne måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt over for bestyrelsen senest 1 måned
før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt eller efter forlangende fra medlemmer, der repræsenterer 20
pct. af poolens hæftelse, hvilket forlangende tillige skal indeholde angivelse af
det eller de bestemte emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen bliver i sidste fald at indkalde 14 dage efter, at forlangen-

Side 3

det skriftligt er meddelt bestyrelsen, og med mindst 8 dages og højst 4 ugers
varsel.
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Stk. 5. Dagsorden for poolens generalforsamlinger, og de forslag, der agtes
fremsat for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige med poolens
årsregnskab med revisionspåtegning og bestyrelsens årsberetning, skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.
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Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal der fremlægges årsregnskab
med revisionspåtegning og bestyrelsens årsberetning. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bestyrelsens beretning om poolens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og bestyrelsens årsberetning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Stk. 7. Ethvert medlem af poolen er berettiget til at møde på generalforsamlingen ved en repræsentant, der er udstyret med behørig fuldmagt.
Stk. 8. Hvert medlem har et antal stemmer, der svarer til medlemmets forholdsmæssige andel, som fastsættes efter § 10, stk. 5 og 6.
Stk. 9. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, som afgør
alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes
resultater.
Stk. 10. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel
stemmeflerhed, med mindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse vedtægter. I
tilfælde af stemmelighed ved valg foretages ny afstemning. Står stemmerne
herefter atter lige, har den afgående bestyrelsesformand den udslagsgivende
stemme.
Stk. 11. Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves dog, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af poolens samlede antal stemmer. Er det
nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men vedtages beslutningen med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling. På den
ekstraordinære generalforsamling kan forslaget herefter vedtages med 2/3 af de
stemmer, der er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling kan ikke foretages, før den
første generalforsamling er afholdt, og det skal i indkaldelsen angives, hvilken
beslutning den første generalforsamling har truffet.
Stk. 12. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i
en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.
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§ 8 – Bestyrelsen
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Poolens bestyrelse sammensættes af repræsentanter fra melemmerne. Bestyrelsen består af mindst 3 og højest 7 medlemmer. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen blandt de repræsentanter, som melemmerne har stillet til rådighed,
dog således, at intet medlem kan være repræsenteret af mere end 1 person i
bestyrelsen.
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Stk. 2. På generalforsamlingen vælges endvidere en suppleant for hvert af de
valgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten skal komme fra samme skadesforsikringsselskab som det bestyrelsesmedlem, for hvilket suppleanten er valgt
som suppleant. Suppleanterne skal vælges blandt medlemmernes repræsentanter. En suppleant indtræder som medlem af bestyrelsen, hvis det bestyrelsesmedlem, for hvilket suppleanten er valgt som suppleant, udtræder af bestyrelsen eller vil være fraværende i længere tid. En suppleant kan herudover indkaldes til et bestyrelsesmøde i tilfælde af forfald fra det bestyrelsesmedlem, for
hvilket suppleanten er valgt som suppleant. Indkaldte suppleanter har på det
pågældende bestyrelsesmøde rettigheder og pligter på lige fod med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræves, at over halvdelen af bestyrelsens
medlemmer stemmer for forslaget. Beslutninger i bestyrelsen må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til
at deltage i sagens behandling.
Stk. 5. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af poolen. Bestyrelsen fastlægger regler for sit virke i en forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder indstillinger til poolens mandat i Terrorforsikringsrådet, der blandt andet omfatter følgende beslutninger:
a.
b.
c.

Hvorledes skal tærskel for selvbehold fastsættes?
Hvornår er der tale om terror?
Hvornår er der tale om NBCR-terror?

Stk. 7. Bestyrelsen varetager opgaver i forhold til og administration af betalinger
mellem staten, reassurandører, poolen og medlemmerne. Dette omfatter blandt
andet følgende:
1. I forhold til staten:
a. Løbende betaling af risikopræmie til staten,
b. Anmeldelse af erstatningskrav, der overstiger branchens selvbehold,
til økonomi- og erhvervsministeren,
c. Modtagelse af udbetalinger fra statsgarantien til medlemmerne eller
NBCR-terror og
d. modtagelse af tilbagebetaling af beløb udbetalt fra statsgarantien,
der opkræves af medlemmerne på de enkelte policer.
2. I forhold til reassurandørerne:
a. Indkøb af reassurance,
b. Betaling af præmie til reassurandørerne og
c. Modtagelse af erstatning fra reassurandørerne
Side 5

3. I forhold til medlemmerne:
a. Opkrævning af medlemmernes andel af poolens administrative omkostninger beregnet efter den fordelingsnøgle, som bestyrelsen fastsætter i medfør af § 10, stk. 5 og 6.
b. Opkrævning af medlemmernes andel af risikopræmie til staten beregnet efter den fordelingsnøgle, som bestyrelsen fastsætter i medfør af § 10, stk. 5 og 6.
c. Opkrævning af medlemmernes andel af reassuranceomkostninger
beregnet efter den fordelingsnøgle, som bestyrelsen fastsætter i
medfør af § 10, stk. 5 og 6.
d. Inden for selvbeholdet efter NBCR-terror fordeling af erstatning fra
reassurandørerne til medlemmer med skader og eventuel udligning
inden for poolen beregnet efter den fordelingsnøgle, som bestyrelsen
fastsætter i medfør af § 10, stk. 5 og 6.
e. Efter NBCR-terror formidling af statsgarantien til medlemmer med
skader, og
f. efter NBCR-terror hvad angår skader, som overstiger summen af
selvbeholdet og statsgarantien, udligning inden for poolen beregnet
efter den fordelingsnøgle, som bestyrelsen fastsætter i medfør af §
10. stk. 5 og 6.
Stk. 8. Bestyrelsen er berettiget til at antage den fornødne lønnede medhjælp.
Bestyrelsen kan endvidere nedsætte ekspertgrupper blandt repræsentanter fra
medlemmerne til varetagelse af bestemte opgaver, der henhører under bestyrelsen.
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Stk. 9. Poolen kan antage en direktør til at bistå bestyrelsen med den daglige
ledelse af poolen. Bestyrelsen fastsætter i så fald kompetencefordelingen mellem bestyrelsen og direktøren.
Stk. 10. Poolen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen. Såfremt poolen har ansat en direktør, tegnes poolen tillige af direktøren i forbindelse med et medlem
af bestyrelsen.
9 – Oplysningspligt
Ethvert medlem er forpligtet til at fremsende oplysninger til poolen. Bestyrelsen
fastsætter omfanget af medlemmernes oplysningsforpligtelse.
Stk. 2. Poolen kan indhente oplysninger om summen af de totale årlige præmier
for risici omfattet af ordningen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan afkræve, at medlemmerne fremlægger en revisorerklæring fra en ekstern statsautoriseret revisor vedrørende rigtigheden af de tal, som
medlemmerne er forpligtet til at oplyse til poolen.
Stk. 4. Såfremt et udenlandsk selskab, der har tilsluttet sig Terrorforsikringsordningen, ikke fremsender de oplysninger til poolen, som det har pligt til, herunder
oplysninger om selskabets bruttopræmieindtægter i de omfattede brancher, kan
bestyrelsen for poolen fastsætte beløbet skønsmæssigt efter høring af selskabet.
Stk. 5. Medlemmet kan fremlægge dokumentation for, at den af bestyrelsens
skønsmæssigt fastsatte bruttopræmieindtægt er fastsat for højt, og bestyrelsen
vil herefter tage stilling til, om det skønsmæssigt fastsatte beløb skal nedsættes.
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§ 10 – Regnskab og revision
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Poolens regnskabsår følger kalenderåret.
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Stk. 2. Poolens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
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Stk. 3. Bestyrelsen kan udarbejde en regnskabsinstruks vedrørende opgørelsen
af de enkelte indtægts- og udgiftsposter.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter med bindende virkning for medlemmerne regler
for afregning af skader og andre betalinger mellem poolen, medlemmer, staten
og andre parter.
Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder en fordelingsnøgle til brug for fordelingen af udgifter og indtægter i poolen. Fordelingsnøglen fastsættes i forhold til størrelsen
af medlemmernes bruttopræmieindtægter i de omfattede brancher vedrørende
risici beliggende i Danmark i de omfattede brancher for det senest tilgængelige
kalenderår, der er indberettet til Finanstilsynet det pågældende år eller oplyses
til poolen af de udenlandske selskaber. Medlemmernes bruttopræmieindtægter i
de omfattede brancher medregnes, uanset om enkelte forsikringer indeholder
dækning for NBCR-terror.
Stk. 6. Medlemmernes præmier til forsikring af søkasko indgår ikke i fordelingsnøglen. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal træffe beslutning, om medlemmenes bruttopræmieindtægter fra søkaskoforsikring skal indgå i fordelingsnøglen.
Stk. 7. Poolens medlemmer hæfter pro rata for poolens forpligtelser efter fordelingsnøglen, som fastsættes efter stk. 5 og 6. For medlemmer, der er organiseret som gensidige selskaber, er hæftelsen begrænset til egenkapitalen.
§ 11 – Opløsning
Da poolen er stiftet med hjemmel i lov og bekendtgørelse, kan opløsning først
ske, såfremt poolens hjemmelsgrundlag giver mulighed herfor.
§ 12 – Tvister
Enhver tvist vedrørende gyldigheden af disse vedtægter, fortolkning af vedtægterne, medlemmernes forhold til poolen samt alle øvrige forhold vedrørende
poolen skal afgøres endeligt ved voldgift.
Stk. 2. Dog kan poolens inddrivelse af simple pengekrav hos medlemmerne,
som de er forpligtet til at betale til poolen i henhold til oven og nærværende
vedtægt, ske ved de almindelige domstole i Danmark, hvis bestyrelsen vurderer,
at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre sagen ved de almindelige domstole.
Stk. 3. Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Heraf udpeges ét medlem, der
skal beklæde sædet som voldgiftsrettens formand af Højesteret blandt dommerne i Højesteret. Såfremt Højesteret ikke kan eller vil foretage denne udpegning,
skal udpegning ske af International Chamber of Commerces International Court
fo Arbitration i henhold til de til enhver tid gældende regler for ICC’s udpegning
af voldgiftsdommere.
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Stk. 4. Hver part udpeger ét medlem. Såfremt to eller flere parter i fællesskab
fremsætter krav, udpeger de i fællesskab deres medlem af voldgiftsretten, eller
fremsættes krav af flere uafhængige parter, udpeges medlemmet af voldgiftsretten af Højesteret blandt dommerne i Højesteret. Såfremt Højesteret ikke kan
eller vil foretage denne udpegning skal udpegning af medlemmet ske af Intrnational Chamber of Commerces International Court of Arbitration.
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Stk. 5. Såfremt parterne er enige om en anden fremgangsmåde til udpegning af
deres medlem af voldgiftsretten end den fremgangsmåde, der er beskrevet
ovenfor, vil de kunne vælge denne fremgangsmåde frem for udpegning via det
udpegende organ.
Stk. 6. Parterne skal senest 30 dage efter begæringen om voldgift oplyse, hvem
de udpeger som medlem af voldgiftsretten. Hvis parterne ikke oplyser dette inden for fristen, udpeges medlemmerne af voldgiftsretten af det udpegende organ.
Stk. 7. Processproget er dansk, medmindre voldgiftsrettens formand bestemmer, at processproget skal være engelsk.
Stk. 8. Voldgiftsretten fastsætter selv reglerne for sagens behandling samt sagens omkostninger.
Stk. 9. Disse vedtægter og medlemmernes rettigheder og pligter overfor poolen
er underlagt dansk ret, og værneting for både tvister, der skal afgøres af de almindelige domstole, og for tvister, der skal afgøres ved voldgift, er Retten i
Lyngby.
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