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1. Regler for udveksling af oplysninger i Forsikring &
Pensions skadehistorikløsninger
Forsikringsselskabers virksomhed er reguleret af Lov om finansiel virksomhed (FIL).
Ifølge FIL § 117 gælder der en generel tavshedspligt om kundeoplysninger og
oplysninger om skadelidte. Tavshedspligten omfatter både oplysninger om personer og
virksomheder.
Tavshedspligten kan ophæves ved at den, som oplysningerne vedrører, giver sit
samtykke til, at oplysningerne kan videregives. Samtykket skal tydeligt angive, hvilke
typer af oplysninger der kan videregives fra det tidligere selskab, jf. Bilag 4.
1.1

Skadehistorikoplysningerne er baseret på samtykke fra forsikringstageren

Tavshedspligten i FIL indebærer, at Online skadehistorik er baseret på
forsikringstagerens (og for privat ulykke den forsikredes) samtykke til, at det selskab,
der modtager forespørgslen, kan videregive skadehistorikoplysningerne til det spørgende
selskab.
For privatforsikringer gives samtykket af den person, der har tegnet forsikringen. For
erhvervs- og landbrugsforsikringer gives samtykket af virksomhedens ejer eller dennes
repræsentant/fuldmægtig. For motorforsikringers vedkommene gives samtykket af
forsikringstageren, hvadenten denne er en privatperson eller en erhvervsvirksomhed. De
nærmere krav til samtykket er uddybet i Bilag 4.
I alle tilfælde gælder det, at et samtykke kun kan omfatte oplysninger om
forsikringstageren (og for privat ulykke den forsikrede) selv hhv. virksomheden.
Videregivelse af oplysninger om medforsikredes eller skadelidte tredjemænds skader,
som dækkes af den pågældende forsikring, kræver derfor samtykke fra den pågældende
selv, eller at forsikringstageren har fået fuldmagt til afgive samtykket på de nævnte
andre parters vegne.
1.2

Udveksling af oplysninger om medforsikrede og skadelidte tredjemænd

En række skader, som er dækket af en virksomheds forsikringer hhv. ansvarsforsikringen
for motorkøretøjer inkl. evt. førerpladsdækning samt skader på private
ansvarsforsikringer, drejer sig om tredjemænd. Det gælder:
• Ansvarsskader
• Førerpladsskader, hvor føreren ikke er samme person som forsikringstageren
• Arbejdsskader
• Skader på sundhedsforsikring for ansatte
• Skader på andre medforsikrede
Samtykket fra virksomheden/forsikringstageren (ved motor og privatforsikringer)
omfatter ikke oplysninger om skader, som er overgået de nævnte personer eller
virksomheder (sidstnævnte kun relevant for ansvarsskader).
Udvekslingen af oplysninger om skaderamte personer og oplysninger om ansvarsskader
på juridiske personer kræver derfor som udgangspunkt samtykke fra de pågældende, jf.
videregivelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed.
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Ved udviklingen af online skadehistorikløsningerne har det været vurderingen,
at indhentelse af samtykke fra de nævnte grupper af skadede, medforsikrede
og andre skadelidte ikke er en farbar vej.
1.3

Anonymisering af oplysningerne om skadelidte medforsikrede og
tredjemænd

Såvel videregivelsesreglerne i FIL som de generelt gældende databeskyttelsesregler i
datatbeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven omfatter kun oplysninger, som
kan henføres til bestemte personer, erhvervskunder og skadelidte juridiske personer. Kan
de videregivne oplysninger fra det afgivende selskab ikke henføres til en bestemt
skadelidt, hvad enten denne er en person eller virksomhed, er videregivelsen hverken
omfattet af databeskyttelsesreglerne eller videregivelsesreglerne i FIL.
1.4

Online skadehistorikløsninger sikrer anonymiteten for skadelidte
medforsikrede og tredjemænd
Det har ved udviklingen af skadehistorikløsningerne været afgørende at begrænse
risikoen til det helt minimale for, at de skadelidte medforsikrede og tredjemænd i de
skader der udveksles oplysninger om, kan identificeres af medarbejderne i det selskab,
som modtager historikoplysningerne. Anonymiteten sikres især ved følgende:
1. Det selskab, som modtager historikoplysningerne modtager ikke oplysninger om
navn, adresse og personnummmer på de skadelidte personer/SE-nummer på
skadelidte virksomheder
2. Der i forbindelsen med udviklingen af løsningerne sket en stærk begrænsning af
mængden og karakteren af de oplysninger, som udvikles om skader under de
enkelte forsikringsprodukter, jf. ovf. pkt. 1.3
Selskaberne bør dog generelt være opmærksomme på følgende:
•

•
•

At det kun er de på forhånd fastsatte oplysninger om skaderne i det afgivende
selskab, som videregives til det modtagende selskab. Videregives flere oplysninger
end de generelt aftalte vokser risikoen for, at skadeoplysningerne kan henføres til
bestemte skadelidte, medforsikrede eller tredjemænd. Databeskyttelsesreglerne er i
øvrigt generelt underlagt et princip om dataminimering. Det betyder, at selskaberne
ikke må modtage eller behandle personoplysninger, som de ikke har brug for, og at
sådanne oplysninger skal slettes inden for ret korte frister.
At især fritekstfelter ikke indeholder oplysninger, som kan bidrage til at identificere
skadelidte personer og virksomheder
At risikoen for at skadelidte personer kan identificeres især er til stede i meget små
virksomheder med f.eks. én ansat person, som har været ude for en personskade
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