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Vedtægter for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Garantifonden er stiftet ved lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 med senere ændringer. Loven og de 

i henhold til loven udstedte bekendtgørelser er Garantifondens hjemmelsgrundlag. 

 

Stk. 2. Garantifondens navn er Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 

 

Stk. 3. Garantifonden er en selvejende institution. 

 

Stk. 4. Garantifondens hjemsted er Gentofte. 

§ 2 Formål 

Garantifondens formål er at yde dækning for erstatningskrav og præmier, når et 

direkte tegnende skadesforsikringsselskab, der har fået Finanstilsynets tilladelse 

til at drive forsikringsvirksomhed, eller som filial eller grænseoverskridende tje-

nesteydelsesvirksomhed driver forsikringsvirksomhed i Danmark, bliver erklæret 

konkurs. 

§ 3 Hvad dækker Garantifonden 

Garantifondens dækningsomfang er reguleret i lov om en garantifond for skades-

forsikringsselskaber § 5.  

 

Stk. 2. Garantifonden dækker kun erstatningskrav, der er anmeldt til Garantifon-

den senest 6 måneder efter konkursdekrets afsigelse, medmindre berettigede kan 

godtgøre, at han ikke har været i stand til i tide at anmelde sit krav.  

§ 4 Garantifondens rettigheder 

Garantifonden indtræder i forsikringstagerens eller den sikredes ret til krav mod 

det forsikringsselskab, der er gået konkurs, hvis den har ydet dækning. Efter for-

sikringstageren/den sikrede har modtaget beløbet fra Garantifonden, vil denne 

være afskåret fra at anmelde kravet i konkursboet.  

 

Stk. 2. Garantifonden indtræder også i det konkursramte selskabs regreskrav. 

§ 5 Garantifondens formue 

Garantifondens formue skal udgøre mindst 300 mio. kr. Kravet til størrelsen af 

Garantifondens formue kan ændres af erhvervsministeren. 

 

Stk. 2. Ved Garantifondens stiftelse havde Garantifonden ingen formue. Garanti-

fondens formue udgøres af bidrag indberettet af skadesforsikringsselskaber, der i 

medfør af § 3 i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber har pligt til 

at bidrage til Garantifonden.  

§ 6 Tilvejebringelse af fondens midler 

Garantifondens formue tilvejebringes ved bidrag fra  
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• direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilla-

delse til at drive forsikringsvirksomhed, 

• filialer beliggende i Danmark af direkte tegnende skadesforsikringsselskaber 

med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, 

som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, 

• direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et andet land in-

den for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale 

med på det finansielle område, der er anmeldt til via grænseoverskridende 

tjenesteydelsesvirksomhed at drive forsikringsvirksomhed i Danmark. 

 

Stk. 2. Garantifonden kan optage lån med statsgaranti, hvis den ikke har tilstræk-

kelige midler til at dække forsikringstagerne og de sikrede. 

§ 7 Anbringelse af fondens midler 

Garantifondens midler placeres til den bedst mulige forrentning under hensynta-

gen til, at midlerne skal være sikkert anbragt og til, at midlerne til enhver tid i 

tilstrækkeligt omfang skal være til rådighed.  

 

Stk. 2. Garantifondens bestyrelse kan indgå en forvaltningsaftale vedrørende fon-

dens værdipapirer, forudsat at fondens vedtægter overholdes, og at forvaltningen 

sker på grundlag af en investeringsinstruks vedtaget af bestyrelsen. 

§ 8 Bestyrelsen 

Bestyrelsen er Garantifondens højeste myndighed. Bestyrelsens formand og 4 øv-

rige medlemmer samt disses stedfortrædere udnævnes af erhvervsministeren i 

henhold til reglerne i § 10 i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber. 

Valget af næstformand foretages af bestyrelsen. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer deltager i be-

handlingen af et spørgsmål. 

 

Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor intet andet er 

fastsat i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes 

forfald næstformandens stemme afgørende. 

§ 9 Bestyrelseshonorar 

Bestyrelsesformanden vederlægges med 2500 kr. pr. måned. Den øvrige besty-

relse vederlægges med 2500 kr. pr. bestyrelsesmøde. Bestyrelsesformanden af-

lønnes herudover konkret pr. erlagt time i overensstemmelse med Finansministe-

riets løncirkulære, ligesom formanden modtager kørselsgodtgørelse. Timelønnen 

og kørselsgodtgørelsen reguleres årligt.  

§ 10 Tegningsregel 

Garantifonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 

et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller i forening med underdirektøren med 

ansvar for JURA i Forsikring & Pension.  

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
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§ 11 Habilitet 

Som formand eller næstformand kan ikke vælges en person, der deltager i ledel-

sen af eller i øvrigt har en sådan tilknytning til et skadesforsikringsselskab, at der 

vil kunne opstå modsatrettede interesser mellem dette og Garantifonden. 

 

Stk. 2. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, hvor der foreligger omstæn-

digheder, der er egnede til at vække tvivl om den pågældendes upartiskhed. Den, 

for hvis vedkommende et sådant forhold foreligger, skal omgående underrette 

formanden. Bestyrelsen afgør, om et medlem kan deltage i behandlingen af en 

sag. 

§ 12 Administration 

Garantifondens bestyrelse træffer aftale om bistand til Garantifondens administra-

tion. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at fornøden medhjælp er til rådighed for Garanti-

fondens bestyrelse til løsning af Garantifondens opgaver. 

 

Stk. 3. Udgifterne ved Garantifondens administration afholdes af Garantifonden. 

§ 13 Regnskab og revision 

Garantifondens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Stk. 2. Garantifondens regnskab revideres af rigsrevisor. Rigsrevisors revision 

sker i et samarbejde med Forsikringsorganisationernes Fællessekretariats revisi-

onsfirma, jf. den indgåede aftale mellem Garantifonden og rigsrevisor efter rigs-

revisorlovens § 9. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen afgiver inden 3 måneder efter et kalenderårs udløb regnskab 

for det forløbne år med beretning om Garantifondens virksomhed til Finanstilsy-

net. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen og underdirektøren med an-

svar for JURA i Forsikring & Pension. 

§ 14 Tilsyn 

Finanstilsynet fører tilsyn med Garantifonden. Omkostninger ved tilsynet afholdes 

af Garantifonden. 

§ 15 Godkendelse og ændring af vedtægter og forretningsorden 

Forslag om ændring af vedtægter og forretningsordenen kan alene vedtages, hvis 

4 medlemmer af bestyrelsen stemmer for forslaget. Ændringer skal godkendes af 

Finanstilsynet. 

 

Stk. 2. Vedtægter og forretningsorden træder i kraft, når tilsynets godkendelse 

foreligger. Efter indstilling fra bestyrelsen kan Finanstilsynet give ændringer virk-

ning fra et tidspunkt forud for godkendelsen. 
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Vedtaget af bestyrelsen for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber den 29. 

maj 2019. 
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