
 
MiFID 

- 

Årsag og Virkning 
 

 

 

 

 

Forfatter:    Martin Hoffmann Pedersen 

CPR.nr.:   x 

Studium:   Cand.merc.(jur). 

Afleveringsdato:  12. november, 2009 

Juridisk vejleder:  Kim Østergaard 

Økonomisk vejleder:  Torben Juul Andersen 

Antal anslag:   152.357 

 

Underskrift 

 

____________________________________ 



1 

MiFID 
- 

Årsag og Virkning 
 

 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning......................................................................................................................................... - 2 - 
1.1. Indledning.................................................................................................................................. - 2 - 
1.2. Problemformulering.................................................................................................................. - 3 - 
1.3. Struktur og metode.................................................................................................................... - 4 - 
1.4. Afgrænsning.............................................................................................................................. - 8 - 

2. Juridisk del........................................................................................................................................ - 9 - 
2.1. Erstatningsansvaret ................................................................................................................... - 9 - 

2.1.1. Erstatning udenfor kontrakt (Deliktsansvaret) ............................................................... - 9 - 
2.1.2. Erstatning indenfor kontrakt.......................................................................................... - 11 - 

2.2. Forsikringsret .......................................................................................................................... - 12 - 
2.3. Professionsansvar generelt ..................................................................................................... - 13 - 
2.4. Det specifikke ansvar for investeringsrådgivning ................................................................ - 17 - 
2.5. Investeringsrådgiverens realydelse........................................................................................ - 20 - 
2.6. Forsikring af professionsansvar generelt............................................................................... - 22 - 
2.7. Forsikring af finansielt rådgiveransvar specifikt .................................................................. - 24 - 
2.8. Retspolitisk/-dogmatisk analyse af hensigten med reglerne ................................................ - 28 - 
2.9. Sammenligning af rådgivere og mæglere.............................................................................. - 30 - 

3. Økonomisk del ............................................................................................................................... - 34 - 
3.1. Valg af optimalitetskriterie..................................................................................................... - 34 - 
3.2. Judgment Proof problemet og obligatorisk forsikring.......................................................... - 37 - 
3.3. Samfundsefficiensen af reglerne............................................................................................ - 39 - 

3.3.1. Klassifikation af parterne............................................................................................... - 40 - 
3.3.2. Påvirkning af investor.................................................................................................... - 41 - 
3.3.3. Påvirkning af investeringsrådgiver ............................................................................... - 45 - 

3.3.3.1. Risiko og forsikringspræmien ............................................................................... - 48 - 
3.3.3.2. Afløbsforsikring..................................................................................................... - 49 - 
3.3.3.3. Selvrisiko................................................................................................................ - 52 - 

3.4. Analyse af modellen ............................................................................................................... - 54 - 
4. Konklusion...................................................................................................................................... - 62 - 
5. Afslutning og Perspektivering....................................................................................................... - 65 - 
6. English summary............................................................................................................................ - 67 - 
7. Litteraturliste .................................................................................................................................. - 69 - 
8. Liste over domme og kendelser .................................................................................................... - 71 - 
9. Liste over bilag............................................................................................................................... - 71 - 

 



- 2 - 

 1. Indledning 

 1.1. Indledning 
 

I de seneste mange år er vi blevet stadigt rigere.  

I 2009 var verdens samlede vækst, grundet finanskrisen, negativ for første gang i 60 år.1  

Indtil da har stigende boligpriser givet folk flere penge mellem hænderne, og i takt med 

at folks friværdi er vokset, er investeringslysten fulgt med. Udbud følger som bekendt 

efterspørgsel, og mængden af investeringstilbud er derfor også steget. Samtidig har 

Internettets fremmarch gjort distributionen af investeringstilbudene væsentligt 

nemmere. Efterhånden som denne udvikling har taget fart og lægmand har sat flere og 

flere penge i stadigt mere komplekse investeringsprojekter, er antallet af 

investeringsrådgivere også steget. Markedet for investeringer er dog efterhånden blevet 

så komplekst at det har affødt bekymring for om folk har kunnet få tilstrækkelig 

kompetent rådgivning, og det er derfor blevet besluttet at det er nødvendigt at tage 

skridt til at sikre kvaliteten af rådgivningen. 

 

Den 20. juli 2007 trådte bekendtgørelse om investeringsrådgiveres ansvarsforsikring2 

derfor i kraft. Bekendtgørelsen udgør den Danske implementering af Markets in 

Financial Instruments Directive (MiFID direktivet)3. 

Et af de primære mål med bekendtgørelsen er at beskytte investorerne mod følgerne af 

dårlig og mangelfuld rådgivning, ved at gøre en professionel ansvarsforsikring 

obligatorisk for investeringsrådgivere. Ideen er ikke ny. Mange andre erhverv har i lang 

tid været reguleret på samme måde hvor det er skønnet at forbrugerne har været i for 

stor risiko for at lide store tab. Dette er oftest til fordel for både den erhvervsdrivende og 

forbrugeren, idet der på den måde kan opbygges tillid til erhvervet. Nogle erhverv har 

ligefrem oprettet brancheforeninger, som på frivillig basis har indført lignende regler. 

Resultatet er at forbrugerne kan stole på at advokater, forsikringsmæglere, revisorer, 

ejendomsmæglere, og nu også investeringsrådgivere, er ansvarsforsikret. 

                                                   
1 Artikel: ”Verdens økonomi skrumper i 2009” – Bilag A 
2 BEK nr. 821 af 02/07/2007. Bekendtgørelsen blev senere afløst af BEK nr. 1528 af 13/12/2007, som 
trådte i kraft d. 22. december 2007. 
3 Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 
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Ideen er som nævnt rigtig god. Når forbrugere med sikkerhed ved at den person de 

handler med er ansvarsforsikret stiger tilliden, hvilket igen fører til øget aktivitet på 

markederne. I fravær af forsikring kan markedet endda risikere at fejle hvis der af den 

ene eller den anden grund sås mistillid hos forbrugerne. Det kan hurtigt blive en 

selvopfyldende profeti, da aktiviteten på markedet kan tage så meget skade at nogle af 

udbyderne tvinges til at lukke, hvilket vil øge mistilliden til de resterende udbydere 

yderligere. 

I praksis er der dog flere måder at sikre tilliden i markedet. Baggrunden for denne 

kandidatafhandling er, at der synes at være tegn på at MiFID reglerne medfører nogle 

alvorlige ulemper, som måske ikke opvejes af de fordele de søger at opnå. Reglerne 

synes ikke at være tilpasset de faktiske forhold i branchen, og kan derfor ende med at 

være til mere skade end gavn. 

 

 1.2. Problemformulering 
 

Overordnet vil følgende spørgsmål søges besvaret: 

• Hvilke konsekvenser har MiFID reglernes indførelse medført for uafhængige 

investeringsrådgivere og deres kunder? 

Dernæst:  

• Stemmer disse konsekvenser overens med de retspolitiske hensyn der ligger bag 

direktivet, og er konsekvenserne hensigtsmæssige, set fra et retsøkonomisk 

perspektiv? 

For at kunne svare på dette vil følgende underspørgsmål også skulle besvares:  

• Hvad er gældende ret, og hvilke retspolitiske hensyn ligger bag MiFID 

reglerne? 

I fald konsekvenserne viser sig ikke at være hensigtsmæssige ud fra et retsøkonomisk 

perspektiv, eksempelvis ved at fremme incitamenter til skadelig adfærd, eller i forhold 

til de retspolitiske hensyn vedrørende forbrugerbeskyttelse, vil følgende spørgsmål også 

søges besvaret: 

• Kunne reglerne have været udformet mere efficient, og i givet fald, hvordan?  
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 1.3. Struktur og metode 
 

Afhandlingen indledes med en generel præsentation af erstatningsansvaret, herunder 

sondringen mellem erstatning indenfor, og udenfor kontrakt. Sondringen præsenteres da 

den hjælper med til at forklare hvilke typer tab der dækkes under en ansvarsforsikring. 

Derefter følger en gennemgang af hvordan forsikring bruges til at afhjælpe de risici 

erhvervsdrivende løber for at ifalde erstatningsansvar. Så følger en uddybning af 

professionsansvaret, som er den del af erstatningsansvaret der har særlig relevans for 

afhandlingen. Belysningen af professionsansvaret medtages i opgaven som et 

udgangspunkt for forståelsen af det særlige ansvar investeringsrådgivere er underlagt. 

Dette leder over i en præsentation af investeringsrådgiveres ansvar som en særlig gren 

af professionsansvaret, som vil blive belyst ved anvendelse af administrativ praksis fra 

Pengeinstitutankenævnet. Rådgiveransvaret for investeringsrådgivere er nemlig indtil 

videre stort set uprøvet ved domstolene. Det kan naturligvis skyldes at rådgiverne 

faktisk gør et godt stykke arbejde, og derfor sjældent ifalder ansvar, men det er nok 

desværre mere sandsynligt at mange erstatningskrav forliges længe før de ender i retten.  

Den sparsomme domspraksis kan formentlig forklares ved tilstedeværelsen af 

Pengeinstitutankenævnet, der fungerer som en slags buffer for egentlige sagsanlæg. En 

stor del af den afgørelsespraksis der findes om finansiel rådgivning er derfor at finde 

hos Pengeinstitutankenævnet. Deres afgørelser har karakter af administrative afgørelser, 

og har som sådan ingen egentlig retsvirkning, men fraværet af egentlige domme vidner 

om at deres afgørelser følges i praksis. Derfor vil en domstol antageligvis også tage 

udgangspunkt i ankenævnets afgørelse såfremt en sag skulle blive indbragt for 

domstolene efter behandlingen i ankenævnet, og medmindre afgørelsen er i direkte strid 

med lovgivning er der stor sandsynlighed for at domstolen vil komme frem til samme 

afgørelse som ankenævnet4. Der må derfor antages at være en vis præjudikatværdi for 

ankenævnets afgørelser.  

Dernæst gennemgås kontrakten mellem investeringsrådgiver og investor empirisk for at 

beskrive realydelsen i aftalen, med det formål at identificere i hvilket omfang et 

eventuelt erstatningsansvar skal behandles efter reglerne om hhv. erstatning indenfor, 

eller udenfor kontrakt. Grundlaget for denne gennemgang er en enkelt standardkontrakt 

                                                   
4 ”Retskilder & Retsteorier”, s. 165 
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fra et investeringsrådgivningsfirma5. Kontrakten er ikke nødvendigvis repræsentativ for 

branchen, men det må alligevel antages at den giver en god indikation for hvad der 

normalt er indeholdt i sådanne kontrakter.  

 

Der vil i dette samt i følgende afsnit også blive henvist til empiri i form af SKAFORs 

forsikringsbetingelser for erhvervs- og produktansvar, idet de udgør en industristandard 

for udformningen af den type forsikringsbetingelser i Danmark. Der vil tillige blive 

henvist til et sæt forsikringsbetingelser6 fra forsikringsselskabet AIG Europe S.A.7, 

gældende for det forsikringsprodukt der er udviklet som følge af MiFID reglerne. Disse 

betingelser antages at være repræsentative for branchen, da de i stort omfang er dikteret 

af MiFID reglerne. 

 

Herefter behandles professionsansvaret igen, denne gang med fokus på de 

forsikringsprodukter der dækker det, hvilket igen leder til en uddybning af hvordan 

netop det finansielle rådgiveransvar forsikres. Herunder behandles mulighederne for 

dækning af forsætlig ansvarspådragende adfærd i netop den sammenhæng som danner 

rammen for afhandlingen, nemlig ansvarsforsikring af finansielle rådgivere. Til brug for 

denne analyse lægges reglerne i Forsikringsaftaleloven (FAL)8 til grund, da den finder 

anvendelse på forsikringsaftaler mellem forsikringsselskab og forsikringstager, jf. 

lovens §1. De anvendte bestemmelser i FAL er §2, stk. 1, 2 og 3, §18 stk. 1, samt §35. 

Bestemmelserne i §2, stk. 1 – 3 definerer parterne i en forsikringsaftale (selskabet, 

forsikringstager samt sikrede). Definitionen af parterne er vigtig i analysen af hvem der 

har krav på forsikringsydelsen i tilfælde af en skade. Parternes indbyrdes forhold er 

specielt interessant i relation til MiFID reglerne, fordi de kræver at forsikringsselskabet 

hæfter direkte overfor investor9. Der foretages primært en objektiv ordlydsfortolkning af 

bestemmelserne for at komme frem til den umiddelbare sproglige forståelse af dem, 

hvorefter begreberne sættes i relation til en ansvarsforsikring.  

Bestemmelsen i lovens §18 angiver at den sikrede ikke har noget krav mod 

forsikringsselskabet hvis han fremkalder forsikringsbegivenheden forsætligt. 

                                                   
5 Kontrakten er vedlagt i anonymiseret form som bilag B. 
6 ”PI MiFID 04.09” forsikringsbetingelser – Bilag C 
7 AIG har senere skiftet navn til Chartis Europe S.A. 
8 LBK nr 999 af 05/10/2006 
9 Bekendtgørelse nr. 1528, §2, stk. 1, nr. 2 
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Bestemmelsen anvendes i afhandlingen til at belyse det problem, at 

investeringsrådgiveren kan have incitament til at rådgive på en særlig måde for at opnå 

en økonomisk gevinst. Herunder inddrages bestemmelsen i lovens §35 som angiver at 

kun lovlige interesser kan forsikres. Begge bestemmelser vurderes ud fra en subjektiv 

formålsfortolkning for at belyse baggrunden for at undtage forsætligt fremkaldte krav 

fra forsikringsdækning. 

I samme afsnit anvendes Bekendtgørelse nr. 1528 af 13. december 2007 

(Bekendtgørelse nr. 1528) første gang. I løbet af afhandlingen vil følgende 

bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 1528 blive behandlet: §2, stk. 1, §3, §4, stk. 1, og 2, 

samt §5 stk. 1. Der vil refereres kort til §8 og §10. 

Bestemmelserne i §2, stk. 1, stiller betingelse om at en investeringsrådgiver skal dækkes 

af en ansvarsforsikring for at få lov til at udøve sin virksomhed og definerer de 

parametre der skal indeholdes i ansvarsforsikringen. Kravene til forsikringen uddybes 

yderligere i bekendtgørelsens §3 og 4, som omhandler krav til genikrafttrædelse af 

forsikringssummen samt afløbsdækning. Det er indholdet af disse tre bestemmelser der 

har givet anledning til nærmere analyse og dermed danner grundlag for denne opgave. 

Bestemmelsen i §2, stk. 1, nr. 2 angiver at forsikringsselskabet hæfter direkte overfor 

skadelidte (investor). Med udgangspunkt i Forsikringsaftalelovens10 definitioner af 

forsikringstager, forsikringsselskab samt sikrede vil bestemmelsens retsvirkning 

undersøges. 

Bekendtgørelse nr. 1528 er en del af den Danske implementering af Direktiv 

2004/39/EF af 21. april 2004 (MiFID direktivet), som har til formål at beskytte det 

stigende antal investorer mod de tab de kan lide som følge af at markedet for investering 

bliver stadigt mere komplekst og vidtrækkende, samt at sikre harmonisering på området, 

så investorer kan benytte sig af investeringsrådgivere i de øvrige EU lande og stadig 

nyde den samme sikkerhed. Direktivet stemmer således overens med principperne i 

Amsterdamtraktatens artikel 153, som bl. a. søger ”at beskytte forbrugernes sundhed, 

sikkerhed og økonomiske interesser”. 

 

Resultaterne af ovenstående analyser sættes derefter i perspektiv, ved at beskrive de 

retspolitiske hensyn, altså hvorfor lovgiver har valgt at indføre reglerne, samt hvordan 

                                                   
10 LBK nr 999 af 05/10/2006 
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de er udformet. Til dette formål vil bemærkningerne til MiFID direktivet samt Forslag 

til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om investeringsservice og regulerede 

markeder og om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF 

samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 25.03.2003 (Forslag om 

investeringsservice) blive anvendt ud fra en subjektiv formålsfortolkning, da de 

indeholder flere passager om formålet med reguleringen.  

 

Ved behandlingen vil det vise sig at lovgiver har draget paralleller mellem finansielle 

rådgivere og forsikringsmæglere, så den reelle forskel mellem de to bliver analyseret i 

det følgende afsnit. Den retsøkonomiske analyse vil starte med præsentation og valg af 

optimalitetskriterie, nærmere bestemt Pareto eller Kaldor-Hicks optimalitet. Begge 

optimalitetskriterier kunne som udgangspunkt benyttes, da de begge tjener det 

bagvedliggende formål, som er at måle samfundsefficiensen af MiFID reglerne. 

Derefter vil Steven Shavells artikel om obligatorisk forsikring som løsning på judgment 

Proof problemet11 blive præsenteret, da den teori vil ligge til grund for flere af de 

mekanismer der vil blive diskuteret senere. Teorien er valgt da den netop beskæftiger 

sig med de problemer der kan eksistere i et marked, hvor udbyderne af et produkt kan 

være ude af stand til at dække de krav de kan blive mødt med af deres forbrugere. 

MiFID er udarbejdet ud fra antagelsen om at netop dette er et problem i dag mellem 

uafhængige investeringsrådgivere og investorer. Direktivet søger at rette op på det ved 

at indføre obligatorisk ansvarsforsikring og netop denne løsningsmodel er central i 

Shavells artikel. Derfor er artiklen højst anvendelig, da den beskæftiger sig med både de 

farer og de fordele der følger af denne løsningsmodel ud fra forskellige scenarier, 

hvoraf et af dem stemmer overens med den faktiske situation. 

Herefter vil de involverede parter blive præsenteret, med fokus på deres økonomiske 

kendetegn, blandt andet ved en klassifikation af deres risikovilje. Dette leder videre til 

en behandling af de økonomiske konsekvenser de nye regler har for hhv. investor og 

rådgiver. Dette vil ske ved udarbejdelse af nyttekurver for investor og rådgiver, ud fra 

teorien om samfundsnytte, som beskrevet i bogen ”Microeconomics”12. Der vil blive 

identificeret et antal parametre som MiFID reglerne har udstukket, hvorefter der vil 

blive udarbejdet nyttekurver for dem i et forsøg på at udmåle de påvirkninger de nye 
                                                   
11 Shavell - 2004 
12 ”Microeconomics”, s. 88 ff 
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regler har medført for både investor og rådgiver. Til sidst vil parametrene for 

nyttekurverne blive manipuleret, for at se om det er muligt at opnå et bedre resultat. 

Ændringerne i parametrene vil i et vist omfang blive valgt med baggrund i Shavells 

ovennævnte artikel, og resultaterne vil blive vurderet ud fra det ovenfor valgte 

optimalitetskriterie. Analysen vil blive anvendt til at svare på problemformuleringens 

spørgsmål om hvorvidt MiFID reglerne er samfundsefficiente.  

 

 1.4. Afgrænsning 
 

På trods af MiFID direktivets fokus på det grænseoverskridende aspekt, vil der blive 

fokuseret på resultatet af den danske implementering af reglerne. Selvom den Danske 

bekendtgørelse bliver brugt som kilde i forhold til reglerne og direktivet bliver brugt 

som baggrundsmateriale for at udlede hensigten med indgrebet, vil der ikke tages 

stilling til om hvorvidt den Danske implementering af MiFID direktivet er korrekt. 
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 2. Juridisk del 

 2.1. Erstatningsansvaret 
 

Når der i forholdet mellem investor og investeringsrådgiver opstår problemer og 

investor taber penge på en fejl eller undladelse, begået af investeringsrådgiveren, 

bevæger man sig ind på en af de mest grundlæggende juridiske discipliner, nemlig 

erstatningsansvaret. Erstatningsansvarsreglerne er opstået, dels af den naturlige 

interesse en skadelidt har i at få godtgjort alle de tab vedkommende har lidt, eller påstår 

at have lidt, og dels af et behov for at allokere omkostningerne ved et tab til den der bør 

bære det. For at sikre at erstatningsudbetalingerne stemmer overens med de skader der 

er lidt, har det været nødvendigt at opsætte regler for hvornår en skadelidt kan få 

medhold i sit erstatningskrav mod en skadevolder. 

  

Jeg vil i dette afsnit først kort redegøre for de almindelige erstatningsretlige principper 

der ligger til grund for afgørelsen om hvem der skal bære udgiften. I forlængelse heraf 

vil det blive undersøgt hvilke tilsvarende principper der finder anvendelse indenfor 

forholdet mellem investor og investeringsrådgiver, når investor påberåber sig et krav 

om erstatning.  

 

2.1.1. Erstatning udenfor kontrakt (Deliktsansvaret) 
 
De fleste erstatningskrav forekommer mellem parter der ikke på forhånd har indgået en 

kontrakt og dermed heller ikke på forhånd har aftalt hvordan et eventuelt 

erstatningskrav skal reguleres mellem dem. Erstatning udenfor kontrakt kaldes også 

deliktsansvaret, og indeholder de almindelige erstatningsregler som parterne skal 

anvende når der ikke er en aftale mellem dem. De følgende kriterier må derfor 

nødvendigvis være opfyldt når der gøres krav om erstatning udenfor kontrakt. 

 

Det første og mest grundlæggende kriterie for at kunne opnå erstatning, er kravet om et 

økonomisk målbart tab. Det er erstatningsrettens fornemste opgave at sørge for at en 

uskyldig skadelidt bliver holdt skadesløs. Med andre ord, at skadelidte bliver stillet i 
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samme økonomiske situation som før skaden indtrådte.13 Af denne grund er det 

afgørende at der rent faktisk er lidt et økonomisk tab og at dette kan opgøres præcist. 

Almindeligvis påhviler det derfor skadelidte at løfte bevisbyrden for at der er lidt et 

økonomisk målbart tab. Dette krav er umiddelbart et banalt kriterie, men vores 

indbyggede retfærdighedssans kan hurtigt overbevise os om at en given hændelse bør 

udløse en erstatning, simpelthen fordi vi har ondt af os selv. Med andre ord at det er 

hændelsen der udløser erstatningen, og ikke det økonomiske tab. Dette synspunkt 

bygger dog i sin natur på et pønalt og adfærdsregulerende udgangspunkt som 

erstatningsretten ikke beskæftiger sig med. Det er altså ikke erstatningsrettens opgave at 

sørge for at en hændelse ikke gentager sig, men blot at sørge for at en skadelidt bliver 

holdt skadesløs. Det påhviler derfor investor at bevise at han har lidt et tab, før sagen 

nogensinde kommer videre. Investering er dog i sagens natur en risikobetonet disciplin, 

så økonomiske tab er sjældent svære at påvise. 

 

Når tabet er identificeret og kvantificeret skal det fastslåes hvorvidt der er tilstrækkeligt 

ansvarsgrundlag for at idømme skadelidte en erstatning fra skadevolder. Til det formål 

anvendes som udgangspunkt den almindelige erstatningsregel14, også kendt som 

culpareglen. Culpa er det grundlæggende ansvarsgrundlag i erstatningsretten, og 

anvendes på skader der følger af en forsætlig eller uagtsom adfærd. Rammerne eller 

kriterierne for hvornår en skadevolder har handlet culpøst er ikke fastlagte. 

Culpavurderingen må derfor nødvendigvis inddrage alle relevante omstændigheder ved 

handlingen og den indtrådte skade. Der er dog i moderne erstatningsret en generel 

tendens til at bevæge sig væk fra det psykologiske kriterie. I stedet bliver 

uagtsomhedsbedømmelsen foretaget ved at vurdere om den udførte handling (eller 

undladelse) objektivt set må betragtes som uforsvarlig. I praksis om hvorvidt en anden 

person med samme viden og i samme situation havde handlet anderledes. Det er mindre 

vigtigt om skadevolder i det konkrete tilfælde også indså denne uforsvarlighed. 

Betydningen af den individuelle betragtning bliver dermed mindre og dette er med til at 

give en objektiv culpabedømmelse.  

 

                                                   
13 ”Lærebog i Erstatningsret”, s. 26 samt s. 245 
14 ”Lærebog i Erstatningsret”, s. 3 
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Når det er afgjort at skadevolder har handlet culpøst, er næste skridt at fastslå om der er 

årsagsforbindelse (også kaldet kausalitet) mellem den culpøse handling og den skade 

der er sket. Som udgangspunkt er der tilstrækkelig årsagsforbindelse såfremt den 

culpøse handling i negativ retning ændrede udfaldet af det hændelsesforløb der førte til 

skaden.15 Man sammenligner således det aktuelle hændelsesforløb med et hypotetisk 

forløb, hvor den culpøse handling ikke fandt sted. Hvis man på den baggrund vurderer 

at skaden var sket uanset hvordan skadevolder havde ageret, er der ikke tilstrækkelig 

kausalitet. Omvendt kan man anvende tankeeksperimentet til at påvise 

årsagssammenhæng hvis man kan konkludere at skaden ikke var sket, såfremt den 

culpøse handling ikke havde fundet sted. 

 

Hvis man konkluderer at der er kausalitet mellem den culpøse handling og skaden, går 

man videre til at afgøre om der også er adækvans. Begrebet dækker over en graduering 

af den ovennævnte kausalitet. Det er muligt at en skade ikke ville være indtruffet 

såfremt den culpøse handling ikke havde fundet sted, men det er ikke tilstrækkeligt til at 

placere erstatningsansvaret hos den som handlede culpøst. En salgsmedarbejder i en 

butik kan have anbefalet en kunde en bestemt type hovedtelefoner til musikaflytning, 

som har den egenskab at de lukker al anden lyd ude. Hvis kunden beslutter at købe dem, 

og derefter lider skade ved et trafikuheld fordi vedkommende ikke kunne høre trafikken, 

vil der være kausalitet mellem rådet og skaden, men næppe adækvans. Skaden ville 

ganske vist ikke være sket uden rådgivningen, men salgsmedarbejderen som ydede 

rådgivningen kunne ikke formodes at forudse at netop den skade ville ske, og vil derfor 

ikke kunne gøres ansvarlig for tabet.16 

 

2.1.2. Erstatning indenfor kontrakt 
 

I erhvervsforhold forekommer det fra tid til anden at nogen lider et tab under forsøget 

på at opfylde en kontrakt mellem to parter. Som regel vil kontrakten regulere følgerne af 

eventuelle skader og tab i den forbindelse. Dermed kan aftalefriheden i nogen 

udstrækning tage forrang overfor de ovenfor omtalte erstatningsretlige pricipper, og 
                                                   
15 ”Lærebog i Erstatningsret”, s. 217-218 
16 Eksemplet tjener kun til illustration af adækvansbegrebet, idet rådgivningen i det beskrevne tilfælde 
ikke er culpøs. 
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tilpasse dem til aftaleforholdet. Der kan være forhold som er specielt vigtige for den ene 

eller begge parter i aftalen, og som man derfor sætter specielt fokus på i kontrakten, 

f.eks. ved at stipulere en strengere sanktion ved brud end den der ville gælde under 

deliktsansvaret.  Kontrakten vil dog sjældent kunne regulere alle eventualiteter mellem 

de to parter, og der vil kunne opstå uforudsete situationer. I sådanne tilfælde må 

parterne falde tilbage på de bagvedliggende erstatningsretlige regler. Forholdet mellem 

erstatningsreglerne indenfor og udenfor kontrakt er derfor interessant, og herunder i 

særdeleshed det eventuelle overlap der kan forekomme mellem de to regelsæt. Det er 

derfor særlig interessant at se på hvordan kontrakter udarbejdes mellem parterne, og 

derved at undersøge hvori realydelsen består. Det vil blive behandlet i et senere afsnit 

 

 2.2. Forsikringsret 
 
Uanset om en erhvervsdrivende finder sig i rollen som skadevolder eller skadelidte, er 

der en risiko for at denne kan påføres et økonomisk tab i forbindelse med en skade. På 

grund af risikoen for at blive pålagt (og måske ikke kunne opfylde) denne økonomiske 

forpligtelse, anvender virksomheder i stort omfang forsikring til at afdække risikoen. 

 

Der sondres i forsikringsretten grundlæggende mellem ansvarsforsikringer og 

tingforsikringer. Erstatningsretten, som beskrevet ovenfor, forudsætter at der findes en 

ansvarlig modpart, men det forekommer ofte i praksis at en sådan ikke findes, eller blot 

ikke er kendt. Når det forekommer må den skadelidte selv bære tabet, også selvom 

vedkommende er helt uden skyld, og heraf udspringer behovet for tingforsikring. Det 

ønskede resultat er det samme som under de almindelige erstatningsansvarsregler, altså 

at skadelidte får erstaning for sit tab, men man eliminerer behovet for en kendt modpart 

idet forsikringsselskabet dækker den skade, som man ellers ville have opkrævet hos 

modparten.  

 

Den mest interessante form for forsikring i forhold til denne afhandling er imidlertid 

ansvarsforsikringen. Den tegnes af den potentielle skadevolder, til forskel fra 

tingforsikringen som tegnes af skadelidte,  for at sikre skadevolder mod de krav han kan 

blive mødt med. En skade kan i sagens natur have lige så store konsekvenser for 



- 13 - 

skadevolder som den kan have for skadelidte, hvis skadevolder findes 

erstatningsansvarlig for skaden, så det er udbredt at tegne forsikringer for de krav. 

Nogle risici antages endda at være så store at man ved lov har påbudt en gruppe 

mennesker at ansvarsforsikre sig mod følger af givne hændelser. Mest kendt er den 

lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer, hvor tanken er at størrelsen af de 

skader et motorkøretøj kan forvolde er så betydelig at det ikke kan forventes at 

føreren/ejeren af køretøjet kan godtgøre skadelidte med egne midler. I denne 

forbindelse har lovgiver indført objektivt ansvar. Derved bliver den almindelige 

erstatningsregel (culpa) tilsidesat. Det objektive ansvar betyder at erstatningsansvaret 

pålægges ejeren af motorkøretøjet (som den absolut stærkeste part i forhold til en 

fodgænger eller cyklist) uden at vurdere graden af den culpøse adfærd og dermed tage 

stilling til skyldsspørgsmålet. Det objektive ansvar, samt den dertil hørende lovpligtige 

ansvarsforsikring udspringer blandt andet af den ubalance der ligger latent i 

styrkeforholdet mellem skadelidte og skadevolder, samt skadens potentielle størrelse. 

Samme tankegang ligger bag de lovpligtige ansvarsforsikringer for ejendomsmæglere 

og investeringsrådgivere, hvor der også findes et misforhold i styrkeforholdet mellem 

den potentielle skadelidte og den potentielle skadevolder. Her er ansvaret dog ikke 

objektivt, men bliver placeret ved hjælp af de ovenfor beskrevne almindelige 

erstatningsansvarsregler. Det er naturligvis ikke kun ejendomsmæglere og 

investeringsrådgivere, men alle erhvervsdrivende som er i risiko for at blive mødt med 

et krav fra en som har lidt et tab som kan spores tilbage til det solgte produkt. Det 

følgende afsnit vil derfor beskrive det specifikke ansvar der gælder for 

erhvervsdrivende. 

 

 2.3. Professionsansvar generelt 
 

Enhver erhvervsdrivende løber en risiko for at begå fejl. Alle produktionsvirksomheder 

oplever fra tid til anden at der sker fejl under produktionen af deres varer som medfører 

en mangel eller en defekt ved selve produktet. Oftest fører det blot til at produktet 

kasseres eller repareres før det når ud på markedet, men nogle gange opdages manglen 

ikke før produktet når slutbrugeren. I de fleste tilfælde fører det blot til en omlevering 

eller reparation af produktet for producentens regning, men i enkelte tilfælde har 
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manglen en sådan beskaffenhed at den forårsager skade på kunden eller dennes 

ejendele, hvilket som regel medfører at producenten ifalder et produktansvar. De 

økonomiske følger kan meget hurtigt overstige værdien af den solgte vare, og de fleste 

virksomheder vælger da også at forsikre sig mod erstatningskrav der udspringer af 

defekte varer som forårsager skader.  

 

Andre typer virksomheder end produktionsvirksomheder kan naturligvis heller ikke sige 

sig fri for at begå fejl. En rådgivningsvirksomheds produkt kan ligeså vel være 

fejlbehæftet som en virksomhed der sælger mere håndgribelige produkter, og de er 

derfor også i risiko for at ifalde ansvar såfremt deres produkt forårsager tab for kunden.  

 

Når der foretages en mangelsvurdering for et almindeligt håndgribeligt produkt, tages 

der almindeligvis udgangspunkt i produktets egenskaber samt de forventninger køberen 

havde til dem. Denne vurdering kan ikke overføres til rådgivning som produkt. 

Vurderingen af om rådgiver kan pålægges et ansvar afhænger i sagens natur af hvornår 

rådgivningen kan siges at være så mangelfuld at den er ansvarspådragende. Hvorvidt 

rådgivningen er ansvarspådragende afgøres udfra en vurdering af rådgiverens grad af 

culpøs adfærd. Det er i den forbindelse væsentligt at gøre sig klart hvor grænsen mellem 

hændelighed, grov uagtsomhed og forsæt trækkes i praksis. Derfor vil jeg i det følgende 

beskæftige mig med denne sondring, ved at belyse hvilken forpligtelse der knyttes til 

rådgivningens karakter. 

  

Der sondres i erstatningsansvarsøjemed mellem resultatforpligtelse og 

indsatsforpligtelse.17 

 

Resultatforpligtelse anvendes når det er muligt at måle udfaldet af en ydelse, for derved 

at afgøre om den opfylder en given forventning.18 Hvis en rådgivende ingeniør for 

eksempel leverer en beregning af bæreevnen for et betongulv, vil han være underlagt 

resultatforpligtelsen. Resultatet kan uden videre måles, idet der er klar sammenhæng 

mellem beregningen og virkeligheden. Hvis ingeniøren siger at gulvet vil holde til en 

given belastning, og det derefter styrter sammen alligevel, er der ingen tvivl om at 
                                                   
17 ”Erstatningsretlige Grænseområder”, s. 8 
18 ”Erstatningsretlige Grænseområder”, s. 8 



- 15 - 

rådgivningen har været dårlig. Formålet med rådgivningen var jo netop at undgå 

sammenstyrtning. 

 

Indsatsforpligtelse anvendes når udfaldet afhænger af flere uafhængige faktorer. Under 

de omstændigheder er det ikke muligt at afgøre om et ugunstigt udfald kan tilskrives 

den indsats man forsøger at måle værdien af, og man bliver derfor nødt til at vurdere om 

indsatsen var tilstrækkelig ud fra en betragtning om hvad der kunne forventes under de 

givne omstændigheder.19 Investeringsrådgivere må falde under indsatsforpligtelsen, idet 

det ikke med rimelighed kan forventes at de kan spå om fremtiden. I modsætning til 

eksemplet med ingeniøren ovenfor, er der ikke et fast defineret mål at holde resultatet af 

rådgivningen op mod. Derfor vil enhver afgørelse af erstatningsansvar under 

indsatsforpligtelsen være åbent for et vist mål af fortolkning, hvorimod sager der støtter 

ret på resultatforpligtelsen typisk er noget nemmere at afgøre (enten holdt gulvet eller 

også styrtede det sammen).  

 

Når en professionsudøver, som for eksempel en investeringsrådgiver, underlægges 

indsatsforpligtelsen, har dette en betydning for den culpaansvarsnorm der gælder for 

dem. Om investeringsrådgiveren har handlet culpøst må altså vurderes udfra om han har 

opfyldt sin indsatsforpligtelse. Denne vurdering kan inddrage de forhold som rådgiveren 

valgte at medtage i sin rådgivning, men også i høj grad omstændigheder som rådgiveren 

burde have været bekendt med, men som ikke blev iagttaget under rådgivningen. Det er 

således ikke tilstrækkeligt grundlag for erstatning at en given investering har medført et 

tab, på trods af rådgiverens købsanbefaling. Men hvis det kan påvises at en tilsvarende, 

gennemsnitlig, rådgiver ville have givet et andet og bedre råd under de samme 

omstændigheder, er der grundlag for at føre sag mod rådgiveren.  

 

Det er ikke væsentligt om rådgiver har modtaget honorar for sin rådgivning. Hvis rådet 

bliver præsenteret troværdigt af en professionel, uagtet at denne måtte have fri eller 

udtaler sig som privatperson (som dog har viden om emnet), så kan en domstol sagtens 

tænkes at gøre rådgiveren erstatningsansvarlig hvis rådet var dårligt. Det gælder også 

hvis der er blevet ydet rabat for rådgivningen. En persons mening ændrer sig jo 

                                                   
19 ”Erstatningsretlige Grænseområder”, s. 10 
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(forhåbentlig) ikke ved at man bliver betalt mere eller mindre for at udtale sig om den. 

Modtageren af rådet kan derfor ikke forventes at skulle regne med at rådet var mindre 

godt, blot fordi det var billigere end den normale pris.20 

 

Det kan naturligvis også forekomme at udøveren af det professionelle hverv yder en 

dårlig indsats med vilje. En ingeniør/arkitekt kunne anbefale brugen af et dyrt og/eller 

inferiørt produkt ved konstruktionen af en ny bygning, fordi han får provision ”under 

bordet” af producenten. En advokat der hjælper sin klient med at købe et jordlod som 

advokaten selv er interesseret i, kunne bevidst lave en fejl under budrunden for at 

eliminere klientens bud og derved forbedre sine egne chancer. En investeringsrådgiver 

der har en tilstrækkelig købestærk portefølje kunne anbefale sine kunder at købe aktier i 

et selskab han selv har aktier i, for at drive prisen op så han selv kan sælge med 

fortjeneste umiddelbart efter. Kursmanipulation er en reel risiko, og kan antage mange 

former. Se for eksempel sagen om Abaris Ejendomme21, som i 2007 angiveligt solgte 

ejendomme til overpris til selskaber som efter alt at dømme har stået i ledtog med 

Abaris. Handlerne blev finansieret ved udstedelse af pantebreve, og det kræver ikke 

meget fantasi at forestille sig hvordan en investeringsrådgiver kunne tjene penge på et 

sådant arrangement. Sidst men ikke mindst, har vi problematikken om de såkaldte 

”sidegadevekselerer”, som ernærede sig ved at tilbyde attraktive investeringer under 

løftet om stort afkast og vel at mærke uden at gøre det klart for investorerne hvor stor 

risikoen i virkeligheden var. Det viste sig nemlig at risikoen var betragteligt højere end 

der blev givet udtryk for i den forudgående ”rådgivning”. De tjente mange penge på at 

kræve høje honorarer for deres købsanbefalinger, selvom de medførte tab for en stor 

gruppe mennesker.22 

 

I tilfælde hvor det konkluderes at den professionelle har ydet mangelfuld eller forkert 

rådgivning med forsæt, er vedkommende erstatningsansvarlig over for de som har lidt 

tab derved. Sondringen mellem uagtsomhed og forsæt har således mindre betydning i 

erstatningsansvarssammenhæng, men har til gengæld stor betydning når det gælder 

forsikring af rådgiveransvaret, som vil blive beskrevet i et senere afsnit. 

                                                   
20 ”Erstatningsretlige Grænseområder”, s. 20 
21 Artikel: ”Mystisk aktionærtilbud: Sælg dine aktier og tab 76 pct.” – Bilag D 
22 Artikel: ”Anklager kræver seks års fængsel til sidegadevekseler” – Bilag E 
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 2.4. Det specifikke ansvar for investeringsrådgivning 
 

I de senere år har investeringsrådgivning oplevet en stigende bevågenhed.  

De (indtil for nyligt) stigende huspriser har øget friværdien for mange mennesker, så der 

har været flere penge at investere. Den teknologiske udvikling har samtidigt udvidet 

”markedspladsen” så udbuddet af investeringsmuligheder har været større og lettere 

tilgængeligt. Endelig er der sket en kraftig udvikling af erhvervet som bankrådgiver. Fra 

blot at varetage kundernes konti i banken, har bankrådgiverne nu mange flere låntyper 

og andre produkter at tilbyde. Afdragsfrie lån blev tilladt d. 1. oktober 200323, 

andelshavere har siden 1. februar 2005 haft lov til at pantsætte deres andelsbolig24 og 

bankerne har per 1. juli 2007 fået lov til at udstede realkreditlån uden loft over løbetiden 

(de såkaldte SDO lån)25. Det har også længe været normalt at bankrådgivere ikke kun 

har vejledt deres kunder om bankforretning, men også kunne sælge forsikringer til dem. 

Det er klart at jo bredere viften af produkter bliver, jo større krav stilles der til 

rådgiveren26. 

  

Bankerne er ikke de eneste der yder finansiel rådgivning, og de øgede 

investeringsmuligheder sammenholdt med den førnævnte øgede velstand har betydet et 

øget behov for uafhængige finansielle rådgivere. Der er indlysende grunde til at vælge 

en uafhængig rådgiver, mest af alt at han netop er uafhængig. Betegnelsen 

”bankrådgiver” møder ofte stor kritik fordi den nedtoner det faktum at personens 

loyalitet snarere ligger hos banken end hos kunden.27 Ordet ”Sælger” havde formentlig 

været mere rammende i denne forbindelse. På den anden side er der, set med investors 

øjne, en øget risiko ved at entrere med en uafhængig rådgiver fremfor en ansat i en 

bank, udelukkende udfra det perspektiv at en uafhængig rådgiver ikke har de samme 

økonomiske reserver som en bank til at dække eventuelle erstatningskrav. 

 

                                                   
23 Lov nr 454 af 10/06/2003, §4, stk. 2 
24 Lov nr 204 af 29/03/2004, §1, stk. 6. 
25 Lov nr 577 af 06/06/2007, §1, stk. 2 
26 Artikel: ”Finansforbundet træt af kritik” – Bilag F 
27 Blog: ”Lov om finansiel rådgivning nu!” - G 
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Den forhøjede risiko ved at gå til en uafhængig rådgiver fremfor til banken pga. den 

lavere solvensgrad er dog formentlig ikke noget der ligger investorerne tungt på sinde. 

Dertil er der for få sager, formentlig fordi eventuelle tvister oftest løses i 

Pengeinstitutankenævnet. De sager der bliver behandlet der, omhandler altovervejende 

bankrådgivere der enten råder deres kunder til højrisikoinvesteringer på trods af 

kundens tilkendegivelse af risikoaversion, eller råder til investering i noget som 

pengeinstituttet samtidigt via pressemeddelelser advarer mod. Det er stort set kun under 

førstnævnte scenarie at klagerne tages til følge, som illustreret ved 

Pengeinstitutankenævnets kendelse 378/2008. Den omhandler en 68 årig bankkunde der 

udtrykkeligt angav sin risikovillighed som ”lav” og med en tidshorisont på maks to år. 

Derefter blev kundens obligationer indfriet, hvortil hun udtrykte stor glæde og 

bemærkede at hun, grundet sin høje alder, ikke havde til hensigt at geninvestere det 

frigjorte beløb. Bankens investeringsrådgiver fik hende dog overtalt til at investere igen, 

endda i de samme papirer som netop var blevet indfriet, på trods af at løbetiden i 

informationsmaterialet angives som 5 år. Roskilde Bank var blandt dem der hæftede for 

obligationerne, og da de kom i vanskeligheder blev obligationernes nominelle værdi 

nedskrevet med næsten 12%. Ankenævnet fandt at det ikke var i overensstemmelse med 

kundens risikoprofil at tilråde investering i virksomhedsobligationer, og i øvrigt heller 

ikke forsvarligt at investere alle pengene i samme værdipapir uden at diversificere 

risikoen. Som følge heraf afgjorde klagenævnet at banken skulle købe en del af 

obligationerne tilbage til oprindelig kurs. 

Som eksempel på en afgørelse der omhandler divergerende råd mellem bankens 

rådgiver og bankens officielle udmeldinger kan nævnes Pengeinstitutankenævnets 

kendelse 152/2008. Den handler om et ældre ægtepar der, af deres bankrådgiver, rådes 

til at sælge deres Vestas aktier, selvom banken kort tid efter i dagspressen reklamerede 

med at aktien var en god forretning. Da det senere viste sig at Vestas faktisk var en god 

investering blev ægteparret vrede på bankrådgiveren og krævede tabet ved salget af 

aktierne godtgjort. Klagen blev ikke taget til følge. 

 

Forskellen mellem de to sager er, at i sagen om de divergerende udmeldinger fra bank 

og bankrådgiver kan man ikke beskylde bankrådgiveren for at give sin vurdering af 

aktierne, da det netop er det han formodes at rådgive om. Dermed opfylder han stadig 
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sin indsatsforpligtelse, på trods af at hans vurdering ikke er i overenestemmelse med 

bankens analyseafdeling. I sagen om fejlinvesteringen i forhold til risikoprofilen er der 

derimod mulighed for at holde rådgiverens indsats op mod noget relativt fast, da det i 

finansverdenen er almindeligt accepteret at aktier klassificeres som 

højrisikoinvesteringsobjekter. Hvis en kunde udtrykkeligt har tilkendegivet at han eller 

hun ikke er interesseret i at løbe nogen nævneværdig risiko, og er tilfreds med et relativt 

lavt afkast, men derefter alligevel anbefales at investere hele formuen i aktier, vil der 

være grundlag for at påberåbe sig et erstatningskrav28. Det er dog ikke på forhånd givet 

at kravet kan tages til følge, da investor også har en vilje og indflydelse på 

investeringen, og derfor også et medansvar idet man formoder at en investor trods alt 

bør vide nogle basale ting om investering. Det er trods alt i sidste ende klienten som 

træffer beslutningen, omend på baggrund af rådgivningen29. 

 

Et godt eksempel på tabsopgørelsen ved rådgivningsansvar er sagen om Juan Maceiras 

Martinez / Tonny Skoglund (Fuld Valuta). Sagen opstod som følge af en verserende sag 

han havde med firmaet PFA som modpart. Sagen havde en vis mediebevågenhed, og i 

1995 tiltrak den forsikringsrådgiver Tonny Skoglund fra firmaet Fuld Valuta, som i TV 

Avisen stod frem og frarådede Juan Maceiras Martinez at acceptere et kulancemæssigt 

tilbud lydende på 90.000 kr. fra PFA. Han påstod, for åben mikrofon, at han ville kunne 

skaffe Martinez en erstatning på mindst 1 mio. kr., hvilket viste sig at være 

himmelråbende forkert og blev takseret som ”groft uagtsomt” af retten. Fuld Valuta 

blev i den forbindelse dømt til at betale 83.333 kr. plus omkostninger til Martinez. 

Dommen blev anket, men Fuld Valuta opgav senere sagen og betalte erstatningen til 

Martinez. 30 

 

Det der er vigtigt at bemærke, er at rådgiveren blev dømt til at betale en erstatning der 

svarer til negativ kontraktsinteresse, dvs. det beløb som Martinez ville have modtaget 

hvis han ikke havde fulgt rådgivningen, og ikke positiv opfyldelsesinteresse, dvs. det 

beløb som han blev lovet af Tonny Skoglund. Overført på finansiel rådgivning generelt 

vil det sige at såfremt en rådgiver har været skyld i at en erklæret risikoavers investor 

                                                   
28 Se herom tillige Pengeinstitutankenævnets afgørelse 306/2005 af 4. maj 2006 
29 ”Finansiel Rådgivning”, s. 12 
30 Dom ikke gengivet i UfR – kilde: http://www.danskmetal.dk/sw2651.asp  

http://www.danskmetal.dk/sw2651.asp
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har investeret hele sin formue i tabsgivende aktier, vil han kun blive dømt til at dække 

tabet. Han vil formentlig ikke blive dømt til at godtgøre den gevinst der ville have været 

ved at investere pengene i statsobligationer eller lignende (medmindre det kan bevises 

at investor ville have gjort det, såfremt han ikke havde modtaget rådgivning). Der er 

under ingen omstændigheder dækning for den gevinst han eventuelt har været letsindig 

at stille sin klient i udsigt. Dette skyldes at en rådgiver ikke kan stilles til ansvar for 

mere end resultatet af fejlfri rådgivning. Selv om rådgiveren har lovet en million i 

erstatning, kan erstatningen for den dårlige rådgivning kun udgøre forskellen mellem 

den dårlige og den gode rådgivning. Den gode rådgivning ville have været at tilråde 

Martinez at acceptere tilbuddet fra PFA, og det er det resultat man arbejder ud fra når 

erstatningen skal udmåles.31 

 

Den erstatning der udmåles efter ovennævnte princip, er i øvrigt blot en maksimal 

erstatning. Yderligere faktorer kan spille ind og begrænse erstatningen, såsom egen 

skyld. Hvis investor handler mod bedre vidende, selvom han er blevet rådet til noget af 

sin investeringsrådgiver, kan han ikke forvente at blive helt fyldestgjort. Det er som 

tidligere nævnt investor som træffer den endelige beslutning, og ikke rådgiveren. 

Investeringsrådgiverens erstatningsansvar kan også nedsættes eller helt bortfalde 

såfremt investor ikke har givet rådgiveren al relevant information, således at 

rådgivningen ydes på et ufuldstændigt grundlag. 

 

 2.5. Investeringsrådgiverens realydelse 
 
Som nævnt i et tidligere afsnit, regulerer investeringsrådgiveren og investor (kunden) 

selv store dele af forholdet mellem dem, idet der udfærdiges en kontrakt32 som 

beskriver de to parters rettigheder og pligter.  

Opgaverne kan sagtens gå ud over simpelthen at anbefale køb eller salg af en given 

aktie. Ofte vil forholdet være mere holistisk og omfatte alle kundens økonomiske 

forhold. Som navnet siger kan investeringsrådgiveren først og fremmest rådgive om 

investeringer. Herunder indgår analyse af kundens risikoprofil samt udarbejdelse af en 

                                                   
31 ”Finansiel Rådgivning”, s. 46-48 
32 Samarbejdsaftale - Bilag B 
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strategi for kundens investeringer og konkrete forslag til investeringer. Ydelsen kan 

ydermere omfatte opgaven at gennemgå kundens bankengagementer, med henblik på at 

finde besparelser i form af lavere renter eller gebyrer ved omlægning af lån eller 

pensionsordninger.  

 

I kontrakten mellem parterne indgår en ansvarsfraskrivelse, så kunden ikke kan gøre 

investeringsrådgiveren ansvarlig for eventuelle tab der måtte opstå ved at kunden følger 

den rådgivning der ydes. Dette er helt i tråd med andre ansvarstyper, f.eks. 

produktansvar, hvor man forudsætter at der er fejl på produktet før der kan ifaldes et 

ansvar33. Hvis produktet ikke er fejlbehæftet, kan fabrikanten ikke gøres ansvarlig for 

eventuelle skader der følger af brugen af det, og ligeledes er det med rådgivning. Hvis 

investeringsrådgiveren anbefaler køb af en given aktie, eller mener at der kan opnåes en 

besparelse ved at f.eks. omlægge til en låntype med variabel rente, og det viser sig at 

aktien gav tab eller at kunden ville have sparet penge ved at fastholde et fastforrentet 

lån, kan rådgiveren ikke gøres ansvarlig for det tab kunden derved har lidt, jf. i øvrigt 

afsnittet om indsatsforpligtelse ovenfor. Hvis investeringsrådgiveren derimod har begået 

en fejl, f.eks. ved at opgive forkerte oplysninger i det materiale der sendes til en bank 

som grundlag for tilbudsgivning, og kunden som følge deraf ender med at lide et tab, er 

sagen en anden. Selvom kunden ikke kan forlange at investeringsrådgiveren kan spå om 

fremtiden, kan han godt forvente at der ikke laves regne- og skrivefejl som er så 

alvorlige at de ender med at give tab for kunden.  

 

Kontrakten indeholder også en række forpligtelser for begge parter. Rådgiveren 

forpligtes udtrykkeligt til at videregive korrekte og fyldestgørende oplysninger om 

kunden til banker og andre mulige tilbudsgivere, samt at persondataloven og andre 

regler bliver overholdt. 

Kontrakten henviser i et vist omfang til de almindelige erstatningsansvarsregler i det 

omfang forpligtelserne i kontrakten ikke bliver overholdt, men der er også nogle forhold 

som reguleres særskilt i kontrakten, som nævnt i afsnit 2.1.2. Der hvor kontraktens 

ordlyd adskiller sig fra de almindelige erstatningsregler er ved hvilke sanktioner 

(strafmuligheder) der følger af brud på kontrakten. Først og fremmest forbydes kunden 

                                                   
33 LBK nr 261 af 20/03/2007, §5 
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at gøre brug af eventuelle råd før honoraret eller andre udeståender overfor rådgiver er 

betalt. Straffen for ikke at overholde dette forbud er på forhånd fastlagt i form af en bod 

samt et erstatningskrav. Kontrakten påfører parterne en gensidig tavshedspligt. Ved 

brud på tavshedspligten mellem parterne er der fastsat en forudbestemt bod, som den 

forurettede part skal have udbetalt. Kontrakten skelner ikke mellem parterne i denne 

henseende. De er begge forpligtet til at hemmeligholde oplysninger om hinanden, som 

ikke er alment tilgængelige, men for nærværende behandling er det kun rådgiverens 

ansvar der er relevant. MiFID reglerne som behandles i denne afhandling omhandler 

spørgsmålet om forsikring af investeringsrådgiverne og derfor er det relevant at se på i 

hvilket omfang det er muligt for rådgiveren at forsikre sig mod de krav han kan blive 

mødt med. Bod som sanktion for kontraktbrud er dog sjældent dækket under en 

ansvarsforsikring, da kontraktsansvar som regel undtages34. Som nævnt under afsnit 

2.1.2. er det ikke unormalt at kontraktsparter forpligter sig udover det almindelige 

erstatningsansvar, men det er et fænomen som ikke umiddelbart indbyder til forsikring. 

Forsikringsselskabet vil ikke være i stand til at beregne deres risiko hvis 

forsikringstagerne selv kan forpligte sig til arbitrære beløb. Det ændrer dog ikke på at 

såfremt investor lider et tab som følge af rådgivers brud på tavshedspligten, vil 

forsikringen dække tabet i det omfang rådgiver kan gøres erstatningsansvarlig efter de 

almindelige erstatningsansvarsregler. Den risiko kan bedre opgøres af 

forsikringsselskabet, og derfor dækker ansvarsforsikringen det almindelige 

erstatningsansvar, men undtager kontraktsansvaret. 

 

 2.6. Forsikring af professionsansvar generelt 
 

Som tidligere nævnt kan alle virksomheder ifalde erstatningsansvar over for deres 

kunder, eller trediemand som lider skade som følge af fejl i det leverede produkt eller 

under udførelsen af virksomhedens erhverv. Almindelige erhvervs- og 

produktansvarsforsikringer dækker dog kun fysiske skader på personer eller ting35. Det 

kan eksempelvis være en entreprenørvirksomhed der graver et kabel over, en person der 

knækker en tand på et fremmedlegeme i et fødevareprodukt, eller en forbipasserende 

                                                   
34 ”PI MiFID 04.09” forsikringsbetingelser, pkt. 6.3 
35 SKAFOR, §2, stk. 1, samt §3, stk. 1 
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der glider på virksomhedens isglatte fortov. Rent finansielle tab er dog undtaget36. 

Derfor må erhverv som arkitekter, ejendomsmæglere, advokater, revisorer, ingeniører 

og altså også finansielle rådgivere tegne specielle forsikringer for at få dækket deres 

professionelle ansvar. Forsikringen dækker den risiko der er forbundet med at yde 

mangelfuld og ansvarspådragende rådgivning, som kan medføre et erstatningskrav fra 

den der modtager rådet. Kravet udspringer ikke af hverken person-, eller tingskade, men 

der er alligevel lidt et økonomisk tab. Såfremt de ovenfor omtalte erstatningsbetingelser, 

samt de i forsikringsbetingelserne opstillede kriterier er opfyldt, vil en sådan 

ansvarsforsikring dække det krav rådgiveren bliver mødt med. Hvis en ejendomsmægler 

for eksempel glemmer at oplyse en køber om et forhold der er værdiforringende for den 

ejendom der handles, er hverken køber eller ejendommen kommet fysisk til skade, men 

køber har alligevel lidt et tab. Det er her den professionelle ansvarsforsikring kommer 

til sin ret. 

 

Forsikringen dækker ikke kun de reelle erstatningskrav. Forsikringsselskabet tager også 

ofte del i eventuelle omkostninger i forbindelse med en retssag om erstatningsansvar, 

uanset hvad udfaldet bliver37. Forsikringsbetingelserne giver forsikringsselskabet ret til 

at føre sagen for deres forsikringstager, hvilket også ofte sker i praksis. Selskabet 

forbeholder sig i øvrigt også retten til at udbetale erstatning uden rettergang, samt at 

indgå forlig på vegne af forsikringstageren38 hvis det skønnes at man ikke vil være i 

stand til at bestride kravet ved retten og man derved kan spare tid og sagsomkostninger. 

 

Den grundlæggende betingelse for at en forsikringsbegivenhed er dækningsberettiget 

under forsikringsaftalen er at den har fundet sted i forsikringstiden39. Om denne 

betingelse er opfyldt afgøres ud fra en fortolkning af den i policen nævnte 

forsikringsperiode samt af forsikringsbegivenheden eller dennes følger.  

Forsikringer tegnes på enten ”claims made” eller ”occurence” vilkår. Forskellen er at 

under claims made vilkår dækker policen tab som meldes indenfor policeperioden, 

selvom skaden er sket på et tidspunkt hvor policen ikke var i kraft, hvorimod 

                                                   
36 SKAFOR, §2, stk. 4, samt §3, stk. 3 
37 ”PI MiFID 04.09” forsikringsbetingelser, pkt. 12.1 
38 ”PI MiFID 04.09” forsikringsbetingelser, pkt. 12.3 
39 SKAFOR, §9, stk. 1 
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forsikringer tegnet på occurrence vilkår dækker krav for skader der er sket indenfor 

policeperioden. Dette åbner mulighed for at der kan opstå krav længe efter policens 

udløb, da det er tilstrækkeligt at årsagen til skaden er sket indenfor policeperioden. Hvis 

en virksomhed forurener en grund med giftstoffer pga. en defekt tank, og giftstofferne 

nogle år senere trænger ned i grundvandet, vil skaden være dækket under henholdsvis 

den police der var i kraft den dag skaden blev opdaget (eller burde være opdaget), hvis 

den er tegnet under claims made vilkår, eller den police der var i kraft den dag tanken 

sprang læk, hvis den er tegnet under occurrence vilkår. Derfor efterlader occurrence 

vilkår forsikringsselskabet med en ”hale” af potentielle krav, selv efter forsikringen er 

ophørt. Hvis policen er tegnet under claims made vilkår, vil risikoen ophøre samtidig 

med policen. Professionelle ansvarsforsikringer tegnes oftest på claims-made vilkår, 

eventuelt med en retroaktiv dato40. Det betyder som nævnt at forsikringen dækker krav 

der bliver rejst mod forsikringstageren i policeperioden, uanset hvornår den 

ansvarspådragende handling fandt sted (dog kun efter en eventuel retroaktiv dato). 

 

Som nævnt i afsnit 2.3., kan det ske at rådgivere handler forsætligt ansvarspådragende 

over for deres klienter, og derved ifalder erstatningsansvar. Kravets størrelse bliver ikke 

påvirket af hvilken hensigt rådgiveren har haft, om det er forsætligt eller et hændeligt 

uheld, men det har stor betydning i forsikringshenseende. Forsikringsaftaleloven §18 

fritager nemlig forsikringsselskabet for krav der er fremkaldt ved forsæt.41 Teoretisk set 

har det jo ingen betydning for investor, da hans krav mod rådgiveren som udgangspunkt 

må være ubestridt så snart der statueres forsæt, men i praksis begrænses 

erstatningsudbetalingens faktiske størrelse af investors betalingsevne og den kan hurtigt 

komme under endog meget stort pres hvis der viser sig at være flere forsmåede klienter.  

 

 2.7. Forsikring af finansielt rådgiveransvar specifikt 
 

Som nævnt i det foregående afsnit, giver Forsikringsaftaleloven mulighed for at afvise 

krav der udspringer af forsætlige handlinger. Det lader umiddelbart til at være et ganske 

                                                   
40 Retroaktiv dato er en indskrænkning af dækningen under claims made betingelser, som undtager skader 
der er sket før den retroaktive dato.  
41 LBK nr 999 af 05/10/2006 
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stort hul i beskyttelsen af investorerne, og da netop den beskyttelse synes at ligge til 

grund for vedtagelsen af reglerne (mere herom i afsnit 2.8.), virker det som at være 

umagen værd at undersøge muligheden for at lade forsikringsselskaberne dække 

investorernes tab, mod at gøre regres over for forsikringstageren bagefter. 

 

Risikoen for at en rådgiver opfører sig uærligt over for sine klienter virker umiddelbart 

lav, men er dog til stede. Man kan sagtens forestille sig en skruppelløs rådgiver der 

indleder et forhold til en klient ved at tilbyde meget dårlige risici, forsætligt maskeret og 

præsenteret som lukrative investeringsobjekter, eller en rådgiver som opretter en fond 

og overtaler en række investorer til at investere i fonden, hvorefter rådgiveren stikker af 

med fondens midler. MiFID reglerne overlader i disse scenarier investor til civilt 

søgsmål mod rådgiveren, som antageligvis sjældent vil have de økonomiske reserver til 

at betale erstatning uanset rettens afgørelse. 

 

Når man beskæftiger sig med ansvarsforsikring er det vigtigt at gøre sig bekendt med 

nomenklaturen for at adskille parternes rettigheder og pligter i lovgivning og 

forsikringsbetingelser. De relevante parter er: Forsikringstager, forsikringsgiver, sikrede 

samt skadelidte. Forsikringstager er den som har indgået aftale med forsikringsselskabet 

og derved tegnet forsikringen, jf. FAL §2, stk. 242. I dette tilfælde vil det sige 

investeringsrådgiveren. Forsikringsgiver er, indlysende nok, forsikringsselskabet jf. 

FAL §2, stk. 1. Knap så indlysende er identifikationen af sikrede og skadelidte som 

umiddelbart og intuitivt er en og samme, men som indenfor ansvarsforsikring er to 

forskellige parter. Den sikrede er den som har ret til at gøre brug af forsikringen (eller 

”oppebære forsikringsydelsen”, i Ivan Sørensens formulering43), jf. FAL §2, stk. 3. 

Sikrede er i langt de fleste tilfælde identisk med forsikringstageren44, dvs 

investeringsrådgiveren45. Skadelidte er, som ordet siger, den som har lidt et tab. Under 

en ansvarsforsikring vil skadelidtes identitet per definition altid være forskellig fra de 

øvrige parter, og i øvrigt ofte ukendt indtil skaden sker46. I forbindelse med 

                                                   
42 LBK nr 999 af 05/10/2006 
43 “Forsikringsaftaleloven med kommentarer” s. 37. 
44 SKAFOR, §1 
45 ”PI MiFID 04.09” forsikringsbetingelser, pkt. 1.1. samt 1.2. 
46 ”PI MiFID 04.09” forsikringsbetingelser, pkt. 10.1. tillader endda trediemand at gøre krav direkte mod 
forsikringsselskabet (i medfør af Bekendtgørelse nr. 1528, §2, stk. 1, nr. 2) 
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ansvarsforsikring af investeringsrådgivere er skadelidte lig med investor. Det er 

nærliggende af opfatte skadelidte som den sikrede, da det er ham som til syvende og 

sidst modtager forsikringsydelsen, men i praksis foregår det således at skadelidte 

anmelder sit krav over for den sikrede (som har forårsaget skaden), og det er dette krav 

der dækkes under forsikringen, ikke skadelidtes krav over for forsikringstageren.  

 

Det forhold at investeringsrådgiveren formelt er den sikrede, gør det svært at tillade 

forsikringsdækning af investor i tilfælde af investeringsrådgiverens forsætlige 

påkaldelse af forsikringsbegivenheden. Det skyldes at FAL §18, stk. 1, netop fritager 

selskabet for dækningspligt i den situation. Reglerne herom går endda så vidt som at 

forbyde selskabet at dække det scenarie selvom de ville, da reglerne er præceptive over 

for selskabet.47 

 

Lovens hensigt er indlysende, da det ville være en dårlig ide at give en forsikringstager 

incitament til at påkalde sig en skade for at få udbetalt forsikringssummen. Dette 

understøttes af FAL §35, hvorunder kun lovlige interesser kan dækkes. Forsætlig 

fejlagtig eller svigagtig rådgivning af sin klient kan næppe siges at være lovlig, men det 

springende punkt er ikke handlingen, men hvorvidt forsikringstageren har ret til det der 

forsøges erstattet under forsikringen. Derfor kan man argumentere for at den dækkede 

interesse må være investors, og ikke rådgivers, og at netop den interesse er lovlig. 

 

I nærværende tilfælde er det heller ikke forsikringstager/investeringsrådgiver som vil 

drage nytte af en eventuel erstatning, men derimod den uskyldige skadelidte, nemlig 

investor som vil få godtgjort sit tab. Problemstillingen som kunne opstå såfremt en 

rådgiver uden konsekvenser, og måske endda med fordel, forsætligt kunne yde fejlagtig 

rådgivning48 vil blive elimineret, idet selskabet, efter at have udbetalt erstatning til 

skadelidte/investor, vil have fuld regres mod forsikringstageren/investeringsrådgiveren.  

 

Formuleringen af FAL §18 stk. 1 forbyder heller ikke forsikringsselskabet at dække tab 

som følger af forsikringstagerens forsætlige ansvarspådragelse, men fastslår blot at den 

sikrede ikke kan opnå dækning for en forsætligt fremkaldt forsikringsbegivenhed. Da 
                                                   
47 “Forsikringsaftaleloven med kommentarer” s. 81. 
48 Begrebet kaldes ”Moral Hazard”, og forklares nærmere under afsnit 3.2, nedenfor. 
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det ikke er sikrede der reelt opnår dækningen, bør dette ikke stå til hinder for at 

rådgivers svigagtige handlinger over for investor skulle kunne dækkes af 

ansvarsforsikringen.  

 

Der findes specielle regler om netop det forhold som er interessant for nærværende 

fremstilling, nemlig forsikring af investeringsrådgiveres ansvar. Efter reglerne i 

Bekendtgørelse nr. 1528 af 13. december 2007 §2, nr. 2, skal forsikringsselskabet 

erklære at de hæfter direkte over for skadelidte, i fald virksomheden ifalder et 

erstatningsansvar. Dette medfører i praksis at skadelidte indtræder som sikrede, hvilket 

igen gør at det ikke er sikrede der har fremkaldt forsikringsbegivenheden, hvilket 

betyder at førnævnte regler i §18, stk. 1, ikke umuliggør dækning. 

 

Det er dog ikke et utænkeligt scenarie, at en investor gerne vil investere i et 

højrisikoprojekt, og derfor manipulerer, eller allierer sig med, rådgiveren, så han råder 

investor til at indgå i projektet. Tanken er at hvis projektet lykkes tjener alle penge, men 

hvis det fejler, er der forsikringsdækning, så investor løber reelt ingen risiko. Efter 

ovenstående argumentation vil det gøre at forsikringsselskabet i den situation ikke er 

forpligtet til at dække tabet, da det er den sikrede der har fremkaldt begivenheden som 

nævnt i FAL §18 stk. 1, og fordi det er investors ulovlige interesse der dækkes, som 

nævnt i FAL §35.49 

 

Lovgiver kunne have valgt at sikre investor bedre mod uærlige rådgivere ved at kræve 

garantistillelse. Det er en løsning man i forvejen kender fra revisorbranchen, hvor 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved bekendtgørelse50 har bestemt (i medfør af 

Revisorlovens51 §3, stk. 4) at revisorer skal have en garanti som dækker ”økonomiske 

krav, som måtte følge af udførelsen” af revisionsopgaver. Det elegante ved 

formuleringen i Revisorloven (og den efterfølgende bekendtgørelse fra Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen52), er at den, i modsætning til kravene i MiFID reglerne, giver 

mulighed for at tilpasse størrelsen på den stillede garanti efter forholdende.  

                                                   
49 LBK nr 999 af 05/10/2006 
50 BEK nr 661 af 26/06/2008 §1, stk. 1. 
51 LOV nr 468 af 17/06/2008 
52 BEK nr 661 af 26/06/2008 
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MiFID direktivet53 giver faktisk investeringsrådgiveren mulighed for at købe en garanti 

fremfor en forsikring, så længe garantien yder den samme beskyttelse som 

erhvervsansvarsforsikringen, dvs. står inde for de samme forsikringssummer. Det må 

dog formodes at risikoen er den samme, og at risikopræmien for garantien vil være i 

samme størrelsesorden som erhvervsansvarsforsikringen eller større, og så er der ikke 

vundet noget.  

Hvorom alting er, så undtages forsæt for dækning i praksis i de forsikringsprodukter der 

er opstået for at imødekomme kravene om ansvarsforsikring af investeringsrådgivere. 

Det kommer ikke som nogen overraskelse, da det er meget normalt at undtage fortsæt i 

forsikringsbetingelser54. I forhold til beskyttelsen af investor er det dog mindre 

hensigtsmæssigt, og da regresmuligheden bevarer rådgiverens incitament for at yde 

kvalificeret rådgivning, virker det som om man kunne have taget højde for det i 

direktivet, ved at tvinge forsikringsselskaberne til at holde investor skadesløs i tilfælde 

af forsætlig fremkaldelse af forsikringsbegivenheden. 

 

 2.8. Retspolitisk analyse af hensigten med reglerne 
 

Lovgiver har haft flere mål for øje da de nye regler blev udarbejdet. De mest 

overordnede er bedre muligheder for handel på tværs af landegrænser, samt beskyttelse 

af investorerne55. De tidligere regler stammer fra 1993, og den generelle udvikling siden 

da er gået stærkt. De udbudte produkter på de finansielle markeder er blevet langt mere 

komplicerede og mangfoldige, og samtidigt har internettet gjort det lettere for private 

investorer at deltage både på de lokale markeder så vel som på tværs af landegrænser. 

Fra 2004 til 2007 er antallet af handler foretaget af danske private investorer steget fra 

1,3 mio. til 3,1 mio., og den samlede værdi er steget fra 121 mia. til 273 mia. kr.56 Det 

er i den forbindelse værd at bemærke at den gennemsnitlige værdi af den enkelte handel 

er blevet mindre. Dette er en naturlig følge af at det er blevet lettere at investere. Enhver 

                                                   
53 “Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004” art. 67 
54 SKAFOR §4 og §8 
55 Om beskyttelse af investorerne: “Forslag om investeringsservice”, afdeling I, afsnit 4, stk. 1, samt 
”Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004”, bemærkning 31. 
56 ”Skrappere krav til rådgivning af private investorer” – Bilag H 
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privatperson kan med et minimum af flid investere selv små beløb over Internettet, 

hvorimod der tidligere formentlig har været en barriere ved at man ikke ville belemre 

sin bankforbindelse med småinvesteringer, ikke mindst fordi omkostningerne ofte ville 

blive for høje i forhold til investeringen. 

 

Dette afføder et behov for at justere reglerne, så de tager højde for den nye 

markedssituation og sikrer et velfungerende marked. Som det fremgår af forslaget til de 

nye regler kan markedet godt overleve konjunkturer og udsving i aktiekurser, men ikke 

tab af tillid til markedet som mekanisme57. Sagt med andre ord: Man spiller gerne 

spillet, uanset hvilke odds der gives, men hvis kortgiveren ændrer reglerne midt i spillet 

eller ligefrem snyder, eller hvis reglerne simpelthen er umulige at forstå, holder man op 

med at spille. Samtidig anerkender man, som følge af den stigende kompleksitet på de 

finansielle markeder, det stigende behov for kompetent investeringsrådgivning og den 

deraf følgende forøgelse af udbydere af samme58. 

 

Det er derfor MiFID nu kræver at professionelle udøvere af investeringsservice eller 

investeringsaktiviteter skal have tilladelse til at udøve deres erhverv59. 

Investeringsrådgivning synes at være et forretningsområde der kan udføres ganske godt 

over Internettet. Derfor er det fornuftigt at kriterierne for udstedelse af sådanne 

tilladelser ensrettes indenfor EU60, så investorerne kan stole på at investeringsselskaber 

i andre EU lande lever op til de samme krav som dem i deres egen medlemsstat61. 

 

Der er naturligvis fordele og ulemper ved en sådan harmonisering, men målet skulle jo 

meget gerne hellige midlet, og både investorer og rådgivere må antages i det lange løb 

at nyde godt af det øgede tilsyn og kapitalkrav, da det øger tilliden til rådgiveren. Jeg vil 

dog belyse et aspekt af reglerne som kun kort berøres i forslaget til direktivet62 samt i 

implementering af direktivet63, som har endog store konsekvenser for markedet for 

                                                   
57 “Forslag om investeringsservice”, afdeling I, afsnit 2. 
58 ”Forslag om investeringsservice”, afdeling IV, afsnit 1. 
59 ”Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004” art. 5, stk. 1 
60 “Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004” art. 6, stk. 3 
61 “Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004” Afsnit II, Kapitel II, som bl.a. indeholder regler om ”Best 
practice” og i det hele taget udstikker retningslinier for hvordan investeringsselskaber skal opføre sig. 
62 ”Forslag om investeringsservice”, afdeling III, afsnit 1 (Kapitalkrav). 
63 Bekendtgørelse nr. 1528, §2 
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investeringsrådgivning. Det er kravet om en erhvervsansvarsforsikring og navnlig de 

betingelser der stipuleres. Der er ingen tvivl om at kravet om ansvarsforsikring 

medfører en væsentlig beskyttelse af investor (som jo er et af hovedformålene med 

direktivet). Det er også indlysende at forsikringen bør gælde for hele EU, for at sikre 

uhindret handel på tværs af landegrænser (hvilket som tidligere nævnt er et andet af 

hovedformålene med direktivet). Ved at læse forslaget til direktivet virker det dog som 

om man ved fastsættelsen af forsikringssummens størrelse har taget udgangspunkt i 

nogle begrundelser som umiddelbart virker arbitrære, og som har medført at den 

muligvis er sat unødigt højt.  

 

I forslaget til direktivet, fremgår det nemlig at man, tilsyneladende uden yderligere 

vurdering, vælger at benytte de samme summer som man anvendte i den tilsvarende 

erhvervsansvarsforsikring som blev indført for forsikringsformidlere64. Citat fra 

forslaget: ”Denne forpligtelse og den krævede forsikringsdæknings størrelse er baseret 

på de tilsvarende bestemmelser i direktivet om forsikringsmægling.”65. Teksten i 

direktivet giver umiddelbart mulighed for at revurdere summernes størrelse 24 måneder 

efter direktivets ikrafttrædelse, men ethvert håb om bedring udslukkes i samme sætning 

med formuleringen ”tilpasningerne skal være de samme og ske på samme tid som 

tilpasningerne efter” de tilsvarende regler i direktivet om 

forsikringsmæglervirksomhed66. 

Hele argumentationen er altså baseret på en antaget lighed mellem 

investeringsrådgivere og forsikringsmæglere. I det følgende afsnit vil jeg redegøre for i 

hvor stort omfang de to erhverv i virkeligheden er sammenlignelige. 

 

 2.9. Sammenligning af rådgivere og mæglere 
 

Som ovenfor nævnt er MiFID reglerne på mange områder ganske nært beslægtede med 

de tilsvarende regler der gælder for forsikringsmæglererhvervet. Lovgiver har ganske 

simpelt henvist til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv af 9. december 2002 

                                                   
64 “Direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002” art. 4, stk. 3 
65 ”Forslag om investeringsservice”, afdeling III, afsnit 1 (Kapitalkrav). 
66 ”Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004” art. 67, nr. 3 
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om forsikringsformidling (2002/92),  mest udtalt ved reglerne om den tvungne 

ansvarsforsikring67. Disse henvisninger fordrer dog at de to erhverv er sammenlignelige, 

men jeg vil i det følgende afsnit anføre nogle vigtige forskelle mellem 

investeringsrådgivere og forsikringsmæglere og derved anskueliggøre problemerne ved 

den åbenbare antagelse om sammenlignelighed der ligger til grund for lovgivers arbejde 

med MiFID direktivets regler om forsikringspligt. 

 

Først og fremmest er der forskel i det kundesegment de to rådgivere henvender sig til. 

Forsikringsmægleres kunder er erhvervskunder, hvorimod de investeringsrådgivere der 

påvirkes af MiFID reglerne har privatkunder. Der vil naturligvis forekomme små 

virksomheder og meget formuende privatkunder, men man må formode at den 

gennemsnitlige erhvervskundes engagement med en forsikringsmægler må være større 

end den gennemsnitlige privatkundes engagement med en investeringsrådgiver. 

 

Det produkt der ydes er også meget forskelligt. Forsikringsmæglere yder rådgivning om 

forsikringsprodukter, hvoraf de fleste er baseret på claims made vilkår. Når en police 

udløber, ophører forsikringsmæglerens ansvar også. Den potentielle ”hale” af krav der, 

som nævnt i afsnit 2.6., kan forekomme under occurrence baserede forsikringer, er 

således ikke et problem her. Dertil kommer at mange af de forsikringsprodukter der 

ydes rådgivning om, f.eks. motorkøretøjsforsikring, bygning/løsøre forsikring, 

arbejdsskadeforsikring m.v. er frekvensprogrammer, dvs. forsikringer der har mange 

relativt små skader i løbet af perioden. Det medfører at såfremt forsikringsmægleren har 

lavet en ansvarspådragende fejl, er det sandsynligt at man opdager det ved en af de 

første skader på policen. Fejlen kan derfor hurtigt rettes før den forårsager et særlig stort 

tab. Når en investeringsrådgiver laver en fejl er det ikke sandsynligt at man opdager 

fejlen i tide på samme måde. Investeringer løber typisk over længere tid og derfor kan 

der gå lang tid før fejlen fører til et erstatningskrav. Når først kravet anmeldes kan man 

til gengæld godt risikere at det har en anseelig størrelse. Ydermere bliver risikoen for at 

blive mødt med et krav konstant større efterhånden som policen løber, indtil man når 

datoen hvor kravet er forældet. Det skyldes at det sagtens kan tage år før man opdager 

en eventuel fejl begået i en tidligere periode, hvilket betyder at når forsikringen har 

                                                   
67 ”Forslag om investeringsservice”, afdeling III, afsnit 1 (Kapitalkrav). 
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løbet i fem år, er forsikringsselskabet reelt i risiko for alle fem år på een gang, til forskel 

fra forsikringsmæglerne som starter på en frisk hvert år.  

 

Investeringsrådgiveres risiko må antages at være mere konjunkturfølsom end 

forsikringsmæglerens risiko. Når verdensøkonomien får et slag, f.eks. ved den 

igangværende finansielle krise eller da IT boblen brast, må man forvente at der sker en 

naturlig stigning i frekvensen af erstatningskravene mod de finansielle rådgivere 

efterhånden som folk forsøger at redde deres egne skind. Forsikringsmarkedet som 

mæglerne bevæger sig i virker mere stabilt i den henseende. Der vil altid være brug for 

forsikring og der er ingen grund til at antage at behovet hverken stiger eller falder 

nævneværdigt under markedets øvrige udsving (selvom præmieniveauet gør det). De 

fejl der begåes af forsikringsmæglerne må være ligeså udbredte under højkonjunktur 

som under lavkonjunktur.  

 

Det følger heraf at frekvensen af skader må ligge højere for forsikringsmæglere, og 

erstatningsudbetalinger for dem derfor må ligge noget højere end for 

investeringsrådgiverne det meste af tiden. Under finansielle kriser må det forventes at 

der sker der en stigning på investeringsrådgiverens kurve hvilket vil resultere i at 

udbetalingerne på investeringsrådgivernes ansvarsforsikringer opvejer og overstiger den 

mellemliggende periode med økonomisk stabilitet. Over en længere periode er 

skadesprocenten således højere for investeringsrådgivere end for forsikringsmæglere. 

 

Forsikringspræmien for brancher der er konjunkturfølsomme som ovenfor beskrevet 

ligger som udgangspunkt væsentligt højere end for brancher der ikke mærker 

udsvingene. Når man dertil lægger de øvrige præmieforhøjende krav der er indeholdt i 

direktivet, står det klart at præmien for investeringsrådgivere er betragteligt højere for 

dem end den er for forsikringsmæglere. Der er f.eks. krav om at det skal være muligt at 

købe reinstatement af halvdelen af summen såfremt den bliver udtømt. Det kan jo ske at 

den maksimale dækningssum bliver udbetalt i starten af forsikringsperioden, hvorved 

forsikringstageren reelt står uden forsikring resten af året. Reinstatement betyder at 

forsikringstageren kan få lov til at købe en forhøjelse af dækningen, så man ikke står 

uden forsikring. Dette er ikke unormalt at meddække under en police, men en fuld 
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reinstatement svarer jo reelt til at fordoble forsikringssummen på en forsikring der lige 

har været en skade på, så den vil formentlig ikke være helt billig. Det er ikke urealistisk 

at forvente en pris på 20% af præmien eller mere68. Afløbsdækningen på de fem år kan 

koste omkring 275% af præmien69, og når præmien som ovenfor nævnt i forvejen er 

dobbelt så stor som forsikringsmæglerens, bliver det pludselig nogle meget store tal på 

girokortet. Den præmie er der kun een der kommer til at betale i sidste ende, og det er 

de private investorer, da rådgiverne blot vil øge prisen på rådgivningen indtil deres 

indtægter igen står mål med deres udgifter. Vi har altså at gøre med et kundesegment 

som har betragteligt færre penge at gøre godt med, sammenlignet med 

forsikringsmæglerens erhvervskunder, men som til gengæld bliver mødt med væsentligt 

højere omkostninger. 

 

                                                   
68 Se den Amerikanske dom “ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION v The DOW CHEMICAL 
COMPANY” fra 1991 (Bilag I), som i afsnit 16 (og 30) fastslår at en præmie for reinstatement på så 
meget som 50% af den oprindelige præmie var korrekt i det givne tilfælde. 
69 Se afsnit 3.3.3.2. nedenfor, for en nærmere udredning af procentsatsen 
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 3. Økonomisk del 

 3.1. Valg af optimalitetskriterie 
 
Grundlaget for de fleste love og lovændringer er at ændre en given tilstand til det bedre, 

og MiFID reglerne er naturligvis ingen undtagelse. Der er i tidligere afsnit flere gange 

henvist til lovgivers ønske om at forbedre vilkårene for især investorerne. Det er dog 

ikke altid tilfældet at en lovændring udelukkende medfører fordele for alle der påvirkes 

af den. Det kan sagtens forekomme at visse befolkningsgrupper, nogle gange utilsigtet, 

kan påvirkes negativt. Så for at sige noget om hvorvidt en given lov rent faktisk har haft 

en positiv indvirkning, bliver man nødt til at antage et lidt bredere perspektiv. Ved at 

kvantificere påvirkningen af alle parter der rammes af loven (både direkte og indirekte, 

såvel som planlagt eller utilsigtet), kan man estimere samfundsefficiensen eller 

samfundsnytten af ændringen ved at lægge alle de positive påvirkninger sammen, og 

fratrække de negative.  

 

Umiddelbart vil man formode at så snart nettoresultatet af det regnestykke er positivt, 

vil indgrebet kunne anses for en succes. Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet da det 

ikke bare afhænger af hvilke mål man har sat sig, men også hvordan man vælger at måle 

graden af succes. Samfundet er ikke blot en homogen masse, men en samling af 

polariserede grupper og individer som alle har forskellige holdninger til hvad der er 

godt og hvad der er skidt. Det kan således sagtens forekomme at der findes en gruppe 

mennesker som lovgiver vil forsøge at tilgodese eller beskytte i særlig grad, og derfor 

ikke vil stille dem værre end de stod før lovændringen. Hvis indgrebet i praksis så 

alligevel fratager dem noget, eller på anden måde er til ulempe for dem, kan man ikke 

kalde det en succes, uanset hvor meget andre grupper vinder ved det. 

 

Den Italienske økonom Vilfredo Pareto introducerede begrebet ”Pareto-optimum”, der 

beskriver den situation hvor ingen ændring kan gennemføres uden at stille nogen i 

samfundet værre end de var i forvejen. Begrebet tager ikke hensyn til om nogen andre i 

samfundet opnår en gevinst ved den ændring. Pareto-optimalitet fokuserer dermed kun 

på hvorvidt nogen opnår en ringere tilstand end udgangspunktet. En ændring der 

tilgodeser nogle eller alle, uden at stille nogen værre end før ændringen, kaldes en 
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Pareto-forbedring. Når der ikke kan gennemføres flere Pareto-forbedringer, har man 

opnået et Pareto-optimum. 

 

Et eksempel kunne være konstruktionen af en bro som medfører at en lokal dyreart 

uddør, fordi broen er blevet bygget på dens foretrukne yngleplads. Det er muligt at en 

meget stor mængde mennesker kommer hurtigere på arbejde ved at benytte broen, og 

derved sparer en masse penge, men mange vil mene at projektet var en fiasko fordi tabet 

af dyrearten er en uacceptabel følge, uanset den økonomiske gevinst. Konstruktionen af 

broen er ikke en Pareto-forbedring, fordi den stiller nogle værre 

(Naturfredningsforeninger og dyrevenner vil lide afsavn), selvom der er åbenlyse 

fordele ved at bygge broen. Derfor ville det Pareto-optimale udfald være at undlade at 

bygge den. 

 

I de fleste tilfælde, og især i de tilfælde hvor folk udelukkende rammes økonomisk, er 

beslutningstagere (ofte lovgivere) dog villige til at tåle at enkelte individer i en gruppe 

stilles værre, hvis blot de øvriges gevinst er stor nok. Det er bl.a. denne tanke der ligger 

bag den differencierede skatteprocent i Danmark. Det accepteres at folk med høj 

indkomst beskattes højere end resten, fordi pengene krone for krone gør større nytte i et 

lavindkomstbudget end i et højindkomst, jf. teorien om pengenes faldende 

marginalnytte.70 En ændring der giver et positivt nettoresultat når man lægger alle 

påvirkningerne af de implicerede parter sammen, selvom der er enkelte der faktisk 

stilles værre, kaldes en Kaldor-Hicks forbedring (efter økonomerne John Hicks og 

Nicholas Kaldor). Essensen af det begreb er, at dem som stilles bedre, i teorien vil 

kunne kompensere dem som stilles værre, og stadig have nok tilbage til at drage fordel 

af ændringen. Med andre ord skal parterne stilles så de indbyrdes ville være i stand til at 

opnå en Pareto-forbedring ved at omallokere gevinsterne af ændringen mellem sig. Et 

eksempel kunne være udbygningen af banenettet til togtrafik. Hvis man vil tilføje et 

ekstra spor i et bebygget område, kan det være nødvendigt at inddrage en del af 

beboernes haver, eller måske endda rive deres huse ned, for at få plads til det. Det er 

klart at en sådan plan vil medføre stor ulempe for ejerne af husene langs banen. Det er 

dog muligt at det vurderes at samfundets gevinst ved en mere effektiv togtrafik er så 

                                                   
70 ”Microeconomics”, s. 142 
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stor at det kan opveje det tab man påfører en relativt lille gruppe mennesker. Rent 

økonomisk kan samfundet altså kompensere husejerne for deres tab, og stadig have 

opnået en forbedring selv. I så fald kan udbygningen af banenettet kaldes en Kaldor-

Hicks forbedring. I praksis vil de berørte husejere få en økonomisk kompensation, og 

herved ender man i et Pareto-optimum, ihvertfald i teorien. Der kan argumenteres for at 

den ulempe mange vil føle over at blive bedt om at flytte fra sit hjem er svær at opgøre i 

penge. Mange vil have udviklet en personlig tilknytning til lokalområdet og til huset 

selv, og der vil derfor være en affektionsværdi som kan være svær at prissætte. Reelt vil 

husejerne derfor i mange tilfælde føle et tab, så Pareto-optimum ikke opnås alligevel. 

 

Med MiFIDs regler om obligatorisk forsikring ser det umiddelbart ud til at 

investeringsrådgiverne er blevet stillet dårligere end de var før reglerne trådte i kraft. 

Rådgiverne er blevet pålagt en ekstra udgift da de nu skal købe en forsikring som før 

var valgfri. De opnår naturligvis en fordel ved at være sikret mod erstatningskrav, som 

uden forsikring potentielt ville kunne drive dem til konkurs. Den fordel kan dog 

formentlig ikke opveje udgiften, for det første fordi forsikringsselskabet alt andet lige 

skal have penge for at administrere ordningen, og for det andet fordi rådgiveren uden 

forsikring alligevel ikke kan blive påført en udgift større end hans formue71. Tages der 

således udgangspunkt i at rådgiverne stilles dårligere end før reglernes ikrafttræden, kan 

man konkludere at der ikke er tale om en Pareto-forbedring, og efter det begreb vil dette 

scenarie være inefficient. Ved at anlægge et bredere perspektiv, og også inddrage 

investorernes stilling efter reglernes indførelse, kan man dog forsøge at retfærdiggøre 

den ulempe rådgiverne pålægges ud fra en Kaldor-Hicks tankegang. Der er flere 

investorer end der er rådgivere, og i kraft af deres begrænsede viden (i forhold til 

rådgivernes), står de generelt som den svage part, jf. argumentationen i afsnit 2.2. 

Derfor forekommer det som udgangspunkt rimeligt at påføre rådgiverne en vis ulempe, 

såfremt den kan opvejes af investorernes samlede nytte. Selvom det endnu kun er 

sandsynliggjort at nettoresultatet kan være positivt, virker det ikke fornuftigt at antage 

en Pareto-optimalitetsholdning, da man derved ville afskæres fra at øge samfundets 

samlede nytte. Som det gamle ordsprog siger, kan man ikke lave omelet uden at 

ødelægge æggene. 

                                                   
71 Begrebet kaldes ”Judgment Proof” og forklares i nedenstående afsnit 3.2. 
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Fordelene for investor ligger primært i en øget tryghed i forholdet til rådgiveren, og det 

er ikke utænkeligt at de derfor vil investere mere end de gjorde før, og dermed lægge 

flere penge hos rådgiverne. Rådgiverne vil selv forsøge at kompensere sig ved at hæve 

deres honorarer overfor investorerne. Hvorvidt de kombinerede fordele rent faktisk til 

syvende og sidst er i stand til at opveje ulemperne vil være grundlaget for en senere 

diskussion, men det må formodes at lovgiver har gjort sig lignende betragtninger, og 

derfor har anvendt en Kaldor-Hicks optimalitetsbetragtning da reglerne blev vedtaget. 

 

I de følgende afsnit vil Kaldor-Hicks optimalitet derfor blive benyttet som mål for 

vurderingen af efficiensen af MiFID reglerne. 

 

 3.2. Judgment Proof problemet og obligatorisk forsikring 
 
 
Det er ikke første gang en lovgiver har skønnet at en befolkningsgruppe behøvede 

yderligere beskyttelse end den har nydt uden regulering. Indførsel af lovpligtig 

ansvarsforsikring er en nærliggende løsning på det. Den kan varieres og tilpasses ganske 

meget efter forholdene ved at ændre på kravene om dækning, forsikringssummer, 

betingelser, selvrisiko, etc. Det samme resultat kan i teorien også opnås ved at indføre et 

krav om at aktører på markedet skal opretholde en given egenkapital som minimum for 

at have lov til at agere på markedet. En kombination af lovpligtig ansvarsforsikring og 

krav om minimumsegenkapital er også en mulighed. 

 

Steven Shavell har undersøgt fordele og ulemper ved netop disse 

reguleringsmuligheder.72 Jeg vil i det følgende gennemgå hans resultater og derefter 

anvende dem på den aktuelle indførsel af obligatorisk ansvarsforsikring for 

investeringsrådgivere. 

 

                                                   
72 Steven Shavell - 2004 
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Shavell tager udgangspunkt i de potentielle skadevoldere og ser på deres incitamenter i 

forhold til den skade de kan forvolde.73 Først skal personen afgøre om det overhovedet 

er værd at give sig i kast med den aktivitet der kan forvolde skade, og i bekræftende fald 

tage stilling til hvilken grad af omhu han vil iagttage under udførelsen. De valg der 

træffes påvirkes af størrelsen af den skade han kan forvolde samt hans betalingsevne 

eller egenkapital. Problemet der opstår i fraværet af regulering er, at personen ikke har 

incitament til at forsøge at sikre sig mod skader der overstiger hans formue. Han er med 

andre ord ”Judgment Proof”. 

 

Judgment proof vil sige, at personen er immun overfor alle erstatningskrav der 

overstiger personens evne til at dække dem. Efterhånden som det potentielle krav stiger, 

vil personen passe tilsvarende bedre på ikke at forvolde en skade, men kun sålænge 

kravet ligger under personens evne til at betale erstatningen. Over den grænse vil 

personen ikke kunne miste mere, og derfor mister han sit incitament til at udvise 

agtpågivenhed. Når en person på den måde har incitament til at opføre sig på en måde 

som er uhensigtsmæssig i forhold til resten af samfundet, siger man at der er et ”moral 

hazard” problem. Det er dette problem man kan forsøge at eliminere ved, som nævnt 

ovenfor, enten at indføre krav om minimumskapital eller tvungen forsikring, for på den 

måde at gøre personen ansvarlig for et større beløb og dermed sikre at han udviser større 

agtpågivenhed. 

 

Ved at indføre et krav om minimumsegenkapital sørger man for at personen ikke kan 

påtage sig en opgave med mindre han kan hæfte for hele kravet. Dermed vil hans 

incitament til at vælge den rette grad af omhu være korrekt.74 Denne løsning er dog ikke 

uden sine ulemper. Der vil formentlig være situationer hvor en person afskæres fra at 

påtage sig en opgave fordi hans formue ikke er stor nok, selvom han faktisk ville være i 

stand til at løfte opgaven med succes. Derfor er denne løsning ikke helt optimal. 

 

I mange tilfælde kan en ansvarsforsikring løse problemet, da den også giver skadevolder 

mulighed for at hæfte for hele kravet. Ved at indføre obligatorisk ansvarsforsikring 

dækker man ganske vist umiddelbart behovet for at sikre den potentielle skadelidte, men 
                                                   
73 Steven Shavell – 2004, Sec. 2 
74 Steven Shavell – 2004, Sec. 2 
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det følger ikke uden videre at problemet om moral hazard også løses. Et af de 

indbyggede problemer med forsikring er netop det reducerede incitament til at vælge 

det korrekte niveau af forsigtighed. Dette følger af at eventuelle krav dækkes af 

forsikringsselskabet, og ikke af skadevolderen. Problemet søges dog elimineret af 

forsikringsselskabet, som ved at justere præmieniveauet kan straffe eller belønne 

forsikringstagerens valg af forsigtighedsniveau og derved genopfriske de tidligere 

nævnte udviskede incitamenter til at yde den optimale omhu. En meget vigtig pointe er 

dog at at det forudsætter at forsikringselskabet kan iagttage forsikringstagerens niveau 

af agtpågivenhed, da det ellers er umuligt at vide hvilke forsikringstagere der skal 

straffes og hvilke der skal belønnes gennem præmien. I de tilfælde hvor 

forsikringsselskabet ikke kan iagttage forsikringstagerens indsats er sidstnævntes 

incitament til at passe på derfor i udgangspunktet ligeså ringe som når han er judgment 

proof uden forsikring. Faktisk er incitamentet i dette scenarie endnu lavere, idet hans 

formue er blevet reduceret med størrelsen på forsikringspræmien. Derved er grænsen 

for hvornår han er judgment proof blevet lavere end i scenariet helt uden forsikring, for 

de tilfælde hvor forsikringsselskabet alligevel ikke dækker. 

 

Shavell har, som det fremgår, antaget at den potentielle skadevolder er en person. De 

pointer der har relevans for nærværende fremstilling er dog de samme når det antages at 

den potentielle skadevolder er et firma, i dette tilfælde altså en investeringsrådgiver. 

 

 3.3. Samfundsefficiensen af reglerne 
 
Indførelsen af de nye regler har givetvis påvirket mange mennesker. Det ville 

naturligvis heller ikke give mening at indføre regler som ikke medførte en effekt, men 

ud over de tilsigtede virkninger vil der næsten altid være følgevirkninger som rammer 

udenfor den primære målgruppe. Nogle gange er følgerne kendte og medregnet i 

beslutningen, men størrelsen og omfanget af følgerne er ikke altid undersøgt til bunds. 

Jeg vil i det følgende forsøge at identificere og kvantificere effekten af MiFID reglerne i 

Danmark, for derved at afgøre hvilken effekt reglerne har haft på den samlede nytte i 

samfundet. Der er tre grupper der bliver påvirket direkte af reglerne: Investorerne, 

investeringsrådgiverne, samt forsikringsselskaberne. Indirekte kan resten af samfundet  
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også påvirkes, f.eks. hvis investorernes investeringslyst bliver ændret. En ændring i den 

samlede investeringskapital i markedet kan have betydning for hvor meget kapital 

virksomheder kan skaffe, og dermed hvor godt de klarer sig, men den slags 

påvirkninger skønnes at være for små til at have afgørende indflydelse på det endelige 

resultat. 

 

Jeg vil først gennemgå påvirkningen for den enkelte investor og den enkelte rådgiver for 

at forklare mekanismerne, og derefter udarbejde en model baseret på summen og/eller 

gennemsnittet af hhv. alle investorer og alle rådgivere. 

 

3.3.1. Klassifikation af parterne 
 

Det står klart at risiko spiller en stor rolle i forhold til MiFID, men risiko influerer ikke 

ens på alle parterne. En risikoavers part vil opnå større nytte af at blive beskyttet mod 

risiko end en risikoneutral part, ud fra et nytteperspektiv. Derfor er det nødvendigt at 

klassificere de enkelte parter ud fra deres risikovillighed. 

 

Det er meget nærliggende at opfatte investor som risikoneutral. Enhver der 

rutinemæssigt sætter penge i aktie,- eller andre markeder, må i vidt omfang have 

accepteret at der kan lides tab. Investor vil anse det som en kalkuleret risiko og 

acceptere den som uløseligt forbundet med investering, så i den forbindelse er investor 

risikoneutral. Investors risikoberegning omfatter dog ikke den risiko der løbes ved at 

stole på investeringsrådgiverens evne til at udføre sit erhverv. Set i relation til 

rådgiveren er investor blot en forbruger uden videre indsigt i rådgiverens måde at drive 

forretning på. Rådgiverens kompetence er sjældent umiddelbart observerbare for 

investor, som dermed i større eller mindre grad er uvidende om hvor stor risikoen er for 

at tabe penge som følge af en ansvarspådragende fejl eller undladelse hos rådgiveren.  

Investor anser således ikke denne risiko for at være en del af investeringsaktiviteterne, 

og bortset fra måske at indhente anbefalinger fra andre investorer er der altså heller ikke 

meget han kan gøre for at vurdere størrelsen af den. Dertil kommer at risikoen i høj grad 

er udenfor hans kontrol, da han ikke kan styre rådgiveren. Derfor må investor 
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klassificeres som værende risikoavers, i forhold til den ydelse han modtager fra 

investeringsrådgiveren. 

 

Investeringsrådgiverens risiko ligger i at ifalde et erstatningsansvar overfor sin klient, 

investor. Rådgiveren har selv direkte indflydelse på denne risiko ved sin adfærd. 

Risikoen er ydermere direkte knyttet til hans evne som rådgiver, og det må formodes at 

han anser sig selv for kompetent, ellers ville han ikke have valgt den karriere. Derfor må 

rådgiveren klassificeres som risikoneutral. 

 

3.3.2. Påvirkning af investor 
 

Et af de erklærede mål med de nye MiFID regler er at beskytte investorerne mod dårlige 

rådgivere. Den direkte effekt for investor er at han drager nytte af den formindskede 

risiko for mangelfuld rådgivning. Investors nytte er i denne forbindelse direkte knyttet 

til hvor stor risiko han løb før MiFID reglernes indførsel, sammenholdt med i hvor stort 

omfang den risiko bliver elimineret af reglerne.  

 

Før reglerne trådte i kraft var det stadig muligt for investor at få godtgjort eventuelle 

krav han måtte have mod rådgiveren ved hjælp af de almindelige erstatningsregler i 

samme omfang som efter indførelsen af ansvarsforsikring, eftersom udbetaling af 

erstatning under forsikringen forudsætter at rådgiveren findes erstatningsansvarlig. 

Denne mulighed var naturligvis kun til stede i det omfang rådgiveren var solvent, så i de 

tilfælde hvor erstatningskravet oversteg rådgiverens egenkapital måtte investor selv 

absorbere tabet. Rådgivers solvens uagtet, ville investor også risikere at skulle gennem 

en langvarig og potentielt dyr retssag for at få erstattet tabet.  

 

Med indførslen af MiFID reglerne er en stor del af den ovenstående risiko blevet 

elimineret da rådgiveren nu har en ansvarsforsikring. I situationen hvor investors 

erstatningskrav overstiger rådgiverens egenkapital har investor derfor stor nytte af 

reglerne, da han er gået fra begrænset eller ingen dækning, til fuld dækning af kravet. I 

de tilfælde hvor rådgiveren har penge til at dække kravet er nytten mere begrænset, men 

dog tilstede, da forsikringsselskabet formentlig vil kunne udbetale erstatningen 
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hurtigere end rådgiveren ville. Forsikringsselskabet vil også være mere tilbøjelige til at 

forlige uden retssag. Deres eksistens afhænger ikke af sagens udfald som en uforsikret 

rådgivers kunne gøre det, og hvis de kan spare udgifter til at føre retssag vil de gøre det. 

Der er også områder hvor reglerne ikke har nogen nytteeffekt for investor. Det er i de 

tilfælde hvor forsikringen ikke dækker, for eksempel hvis rådgiveren har handlet med 

forsæt.  

 

Når investors nytte således er kendt for de forskellige erstatningsscenarier, er det muligt 

at konstruere en model der viser den for den samlede bestand af investorer. Til at starte 

med vil modellen dog kun blive udarbejdet for en enkelt investor og hans forhold til en 

enkelt rådgiver, i forhold til situationen før reglernes indførelse.  

Modellen ses som Fig. 1. 

 

Fig. 1. 

 
 

Helt grundlæggende gælder det altså at jo bedre investeringsrådgiveren er dækket af 

forsikringen, jo større nytte opnår investoren. Kvaliteten af dækningen kan først og 

fremmest opgøres som dækningssummens størrelse. Jo større krav investor kan få 

dækket, jo større er hans nytte. For alle krav der ligger under rådgiverens egenkapital 

(angivet som punkt A) er nytten af reglerne den samme, så kurven er helt flad. Når 

nytteværdien alligevel ligger over nul, er det udtryk for at det som før nævnt er 

betragteligt lettere at få erstatningen udbetalt fra forsikringsselskabet, end ved at 

anlægge sagen ved domstolene. Retssager kan nemt trække ud i årevis, hvorimod 

forsikringssager som regel kan afsluttes noget hurtigere. Som det nævnes under afsnit 

2.6. forbeholder forsikringsselskabet sig som regel retten til at forlige sager på vegne af 

forsikringstageren, for at spare tid og unødvendige sagsomkostninger. 
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Når erstatningskravet overstiger rådgiverens egenkapital stiger investors nytte af de nye 

regler kraftigt. På grund af den faldende marginalværdi af penge75, forstået på den måde 

at investor opnår mere nytte ved at øge kravet fra 50.000 til 100.000 end han gør ved at 

øge det fra 950.000 til 1.000.000, aftager kurvens stigning efterhånden som 

erstatningsbeløbet stiger. Punktet B repræsenterer investors maksimale engagement. 

Når kurven når dette punkt flader den ud igen, da investor ikke opnår yderligere nytte af 

muligheden for at få dækket større beløb end han retteligt har krav på.  

 

Kvaliteten af dækningen er ikke blot en funktion af summens størrelse, men også af 

omfanget af dækningen (eller fraværet af undtagelser i den). Hver gang en undtagelse 

fjernes fra ansvarsforsikringen (eksempelvis undtagelsen for forsætlige handlinger) 

stiger investors nytte. Undtagelser og yderligere dækninger er ikke afhængige af 

summens størrelse, så de vil blot parallelforskyde kurven. Eventuelle ændringer vil have 

den samme effekt for investor, uanset hvor stor forsikringssummen er, så hældningen på 

kurven vil være uændret. Undtagelser i forsikringsdækningen vil for eksempel forskyde 

kurven nedad, medens yderligere dækninger (eksempelvis den førnævnte dækning for 

forsætlig adfærd) vil forskyde den opad.  

 

For at vurdere reglernes effekt i forhold til en Kaldor-Hicks optimalitet, må modellen 

udvides til at dække hele samfundet (dvs. alle investorer og alle rådgivere). Derfor viser 

Fig. 2 summen af investorernes nytte. Punktet A repræsenterer den gennemsnitlige 

rådgivers egenkapital. Forskellen fra Fig 1 ligger i at kurven ikke knækker så brat, da 

den tager højde for at rådgiverne har forskellige størrelser egenkapital. Punktet B 

repræsenterer som i fig. 1 de høje erstatningskrav. Det antages at investorers totale 

engagement følger en normalfordeling, hvor de fleste investorer har en middelstor 

investering, og de færreste investorer har helt små eller helt store beløb investeret, så det 

følger heraf at kun meget få investorer vil have nytte af de meget høje 

forsikringssummer. Derfor falder den marginale stigning op til punkt B, hvorefter den 

flader kraftigt ud. 

 

                                                   
75 ”Microeconomics”, s. 142 
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Fig.2. 

 
 

Det er vigtigt at bemærke, at selvom investorernes nytte aggregeres, forudsættes det i 

modellen at eventuelle krav der udbetales under forsikringen ikke er korrelerede. Det er 

klart at eksterne hændelser og påvirkninger, som for eksempel en finansiel krise, kan 

skabe en situation hvor mange investorer taber penge på samme tid. Dette vil 

antageligvis kunne medføre at flere investorer forsøger at få dækket deres tab ved at 

søge erstatning hos deres investeringsrådgiver, men som det tidligere blev belyst i det 

juridiske afsnit, er det ikke tilstrækkeligt at der er lidt et tab på en given investering for 

at rådgiveren ifalder erstatningsansvar. Det kræves at rådgiveren har handlet culpøst og 

at det er denne handling der har gjort at investor har tabt penge. Der er ingen grund til at 

antage at risikoen for at rådgiveren således ifalder et erstatningsansvar følger 

konjunkturerne i markedet. Så selv om nogle investorer måske vil forsøge at gøre 

rådgiverne ansvarlige i et desperat forsøg på at begrænse tabet, er der ingen grund til at 

antage at flere investorer vil få medhold i deres krav. Der er således ingen grund til at 

antage at erstatningsudbetalingerne vil øges nævneværdigt som følge af en krise på 

aktiemarkedet.  

 

Der er dog stadig risiko for at en rådgiver ifalder et erstatningsansvar overfor mere end 

een investor ad gangen. Rådgiveren kan have brugt den samme forkerte praksis overfor 

flere af sine kunder, eller der kan være fejl i rådgiverens computersystemer som 

medfører at et helt segment af kunder modtager forkert rådgivning. Under disse 

scenarier vil rådgiverens egenkapital skulle deles mellem adskillige investorer, og 

punktet A vil derfor for den enkelte investor rykke langt mod venstre for at afspejle 

investors forholdsmæssige andel af egenkapitalen, hvorimod punktet B vil rykke mod 
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højre for at afspejle at investorernes engagement med rådgiveren skal akkumuleres, i 

stedet for at afsættes som et gennemsnit. De rådgivningsvirksomheder der er omfattet af 

MiFID og som behandles i denne opgave er dog sjældent så store at man forventer at 

rådgivningen kører efter samlebåndsprincippet. Rådgiverne formodes altså at have 

kapacitet til at yde individuel rådgivning til de enkelte investorer de har som kunder. 

Dette understøttes også af reglernes udformning76. MiFID direktivet kræver at 

investeringsrådgiveren yder rådgivning der tager udgangspunkt i klientens situation, 

eller, hvis det ikke er muligt, gør klienten tydeligt opmærksom på at rådgiveren ikke 

føler sig tilstrækkeligt informeret om klientens forhold til at yde korrekt rådgivning. 

Risikoen for at rådgiver begår den samme fejl mod to eller flere investorer bliver derved 

ikke helt elimineret, men dog reduceret tilstrækkeligt til at det er forsvarligt at udforme 

modellen uden at tage højde for eventuelle kumulerede eller på anden måde korrelerede 

krav. 

 

3.3.3. Påvirkning af investeringsrådgiver 
 

Den mest direkte effekt af MiFID reglerne for investeringsrådgiveren er en øget udgift 

til forsikringsselskabet i form af omkostning til forsikringspræmie. Dette er en ganske 

stor ulempe, ikke mindst fordi forsikringspræmien kan være ganske høj77. Der er 

naturligvis en fordel at hente for rådgiveren, idet risikoen for selv at skulle dække et 

eventuelt erstatningskrav er blevet minimeret, men som nævnt i afsnit 3.2. var det ikke 

en særlig stor risiko til at begynde med. Dertil kommer, at rådgiveren tidligere i et vist 

omfang var judgment proof. Det vil som tidligere nævnt sige at rådgiveren kun var i 

risiko for det beløb han havde til rådighed, simpelthen fordi han ikke er betalingsdygtig 

for beløb der overstiger hans egenkapital. Hvis rådgiveren har en egenkapital på 50.000 

kr, og der ikke er tegnet forsikring, er han indifferent overfor om et eventuelt 

erstatningskrav lyder på 50.001 kr eller 150.000 kr., da han alligevel ikke vil kunne 

miste mere end de 50.000 han har.  

 

                                                   
76 “Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004” art. 19, stk 4 og stk 5 
77 Præmiens størrelse vil blive behandlet i afsnit 3.3.3.1. 
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Ud fra et moral hazard synspunkt, giver dette et problem da rådgiveren under de 

forudsætninger kun har incitament til at undgå erstatningssager der ikke overstiger hans 

egenkapital. Problemet blev introduceret i afsnit 3.2 og kan bedst anskueliggøres ved et 

eksempel: Under antagelse af at en rådgiver har en 2% risiko om året for at blive dømt 

til at betale en erstatning på 2.000.000 kr, kan vi udlede at hans forventede årlige tab må 

være 40.000 kr. Hvis antagelsen udvides til at hans egenkapital kun er på 125.000 (som 

er minimumsindskuddet for at stifte et anpartsselskab) vil han stadig løbe den samme 

risiko for at blive mødt med et krav (altså 2%), men fra hans synspunkt vil kravet i 

praksis ikke kunne overstige 125.000, hvilket svarer til en udgift på 2.500 kr.  

 

Det er næppe tilstrækkeligt til at sikre at rådgiveren udøver sit hverv med den grad af  

årvågenhed eller påpasselighed som man i samfundet anser som ønskværdig. Det følger 

af eksemplet, at såfremt man vil øge rådgiverens grad af årvågenhed, bliver man nødt til 

at øge rådgiverens forventede udgift. Det kan ifølge Shavell opnås ved kapitalkrav eller 

tvungen forsikring,78 hvilket er det lovgiver har indført med de nye regler.  

 

Forsikringsselskabet er en erhvervsdrivende som alle andre firmaer, og de har ikke til 

hensigt at tabe penge på deres engagement, så de vil sætte en præmie der svarer til 

risikoen for at skulle udbetale summen. Forsikringsselskabet vil dertil lægge deres egne 

udgifter til administration og formentlig også en avance, men de udgifter ser vi bort fra i 

regneeksemplet, da de ikke ændrer på resultatet. Hvis man i fortsættelse af eksemplet 

ovenfor indførte en tvungen forsikring med en sum på de 2.000.000 kr som der var 2% 

risiko for ville komme til udbetaling, ville de derfor som minimum opkræve en præmie 

på 40.000 kr. hos rådgiveren. En vigtig forskel er at de 40.000 kr. ville blive opkrævet 

fast hvert år. I fravær af forsikring ville rådgiveren skulle påregne at betale 2.000.000 

kr. een gang hver 50. år (da der jo er 2% risiko for at kravet stilles i et givent år). Sagt 

med andre ord, den enkelte rådgiver vil formentlig ikke antage den langsigtede 

synsvinkel at han over en meget lang årrække vil komme af med 40.000 kr om året, 

men snarere at han indenfor det næste år har en 98% chance for at slippe for at betale 

noget. Forsikringsselskabet ser derimod risikoen som et gennemsnit af mange rådgivere 

over en årrække, og vil derfor ikke være tilbøjelige til at undervurdere den statistiske 

                                                   
78 Steven Shavell – 2004, Sec. 3.1 
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årlige udgift. Det er som nævnt de færreste rådgivningsvirksomheder der ser 50 år frem 

i tiden, så den faste udgift på 40.000 vil synes meget høj for rådgiverne.  

 

Ifølge Shavell ligger fordelen ved tvungen forsikring i muligheden for at 

forsikringsselskabet kan observere graden af årvågenhed hos rådgiveren.79 Hvis 

selskabet er i stand til at konstatere at en rådgiver gør mere end de andre for at undgå 

erstatningskrav, kan de differenciere præmieniveauet og give netop den rådgiver en 

rabat som vil bringe præmien ned på en mere håndterbar størrelse. Shavells pointe er 

den, at i dette tilfælde vil moral hazard problemet blive reduceret mest muligt, da 

rådgiveren har bibeholdt incitamentet til at yde god rådgivning, men nu ikke længere er 

judgment-proof.80 

  

I praksis har forsikringsselskaberne dog ingen mulighed for direkte at observere 

rådgivernes praksis. Deres eneste mulighed ligger i at aflæse den enkelte rådgiveres 

skadeshistorik, men da det må forventes at der meldes ganske få skader på denne type 

forsikring (forsikringen siges at være lavfrekvent), er det ikke muligt at give rabat til 

rådgivere på den baggrund. Hvis en rådgiver for eksempel har været genstand for 

adskillige erstatningskrav på tre år kan man konstatere at hans præmie skal sættes højere 

end gennemsnittet (eller helt nægtes forsikring), men hvis en rådgiver ikke har haft 

skader i fem år, kan man ikke på samme måde konkludere at han er bedre end 

gennemsnittet. 

Det modsatte er f.eks. tilfældet for bilforsikringer, hvor frekvensen er så høj at det er 

muligt at identificere gode billister ved antallet af år de har kørt uden at forårsage 

skader. Den gennemsnitlige billist forventes at have et givent antal skader over en 

årrække (hvor den gennemsnitlige rådgiver forventes at have næsten nul), så det er 

muligt at udpege en god billist ved at han har kørt længere tid uden skader end 

gennemsnittet. 

 

Summen for den obligatoriske forsikring er i reglerne sat til 1.000.000 EUR81, hvilket 

svarer til i omegnen af 7.500.000 kr., som nu er det maksimale rådgiveren kan betale i 

                                                   
79 Steven Shavell – 2004, Sec. 3.1 
80 Steven Shavell – 2004, Sec. 3.1 
81 Bekendtgørelse nr. 1528, §2, stk. 1, nr. 4 
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erstatning (gennem sin forsikring). Hvis vi vender tilbage til præmisserne i eksemplet 

ovefor vil rådgiverens risiko for at komme af med alle 7.500.000 givetvis være lavere 

end 2%. Lad os derfor antage, for eksemplets skyld, at risikoen er 0,75%. Dette 

medfører en forventet udgift på 56.250 kr. som forsikringsselskabet som minimum vil 

opkræve hos rådgiveren årligt. Da rådgiverne som før nævnt ikke har mulighed for at 

bevise at de vil have et bedre skadesforløb end gennemsnittet, vil alle rådgivere skulle 

påregne den udgift hvert år. De af dem som ikke bliver tvunget ud af markedet vil heller 

ikke have nogen incitamenter for at gøre en særlig indsats for at undgå 

erstatningskrav.82 Hvor de før var i risiko for at miste deres egenkapital, er det største 

tab de kan lide 50.000 kr., som er den største selvrisiko loven tillader. Paradoksalt nok 

betyder det i praksis at rådgiverne, nu hvor de er forsikret, er i en tilstand der svarer til 

judgment proof, blot med en lavere risiko (forudsat at deres egenkapital er højere end 

50.000), hvilket betyder at den moral hazard der eksisterede før, nu kun er blevet værre.  

 

Rådgiveren har naturligvis, alt andet lige, en vis nytte af at være ansvarsforsikret. Med 

forsikring vil rådgiveren kunne fortsætte med at udøve sit erhverv selv efter at have 

udbetalt en stor erstatning til en kunde, hvor han ellers kunnet have været nødt til at 

indgive konkursbegæring og afvikle firmaet. Det vurderes dog at denne nytte ikke er 

stor nok til at have afgørende indflydelse på resultatet af denne analyse, og derfor 

medtages effekten ikke i modellen. 

 

3.3.3.1. Risiko og forsikringspræmien 
 

For at kunne sige noget om samfundsnytten af reglerne, er det nødvendigt at konstruere 

en nyttekurve for rådgiverne som kan sammenlignes med den der blev konstrueret for 

investorerne ovenfor.  

Forsikringsselskaberne antages at være fuldt rationelle, og dermed at deres præmier står 

i forhold til risikoen. Der ses således bort fra eventuelle rabatter, 

administrationsomkostninger eller avancer som forsikringsselskaberne måtte lade 

påvirke præmien. Under fuldkommen konkurrence vil de faktorer alligevel udlignes 

                                                   
82 Steven Shavell – 2004, Sec. 3.2 
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over tid, hvilket gør det muligt at sætte lighedstegn mellem risikoen for tab og 

rådgiverens omkostning til forsikring. 

Alt andet lige, altså hvis frekvensen af store erstatningskrav er den samme som for små 

erstatningskrav, stiger forsikringsselskabets risiko i forholdet 1:1 til den sum der 

dækkes (illustreret ved den stiplede linie ”a” i fig. 3). Dog er de store erstatningskrav 

ikke så hyppigt forekommende som de mindre erstatningskrav, hvilket medfører at 

kurven reelt får en mindre hældning (den fuldt optrukne linie ”b” i fig. 3). 

 

Fig.3. 

 
 

Reglerne har ikke kun fastlagt forsikringssummens størrelse. Der nævnes også andre 

parametre som har indflydelse på præmiens størrelse. Navnlig kravet om 

afløbsforsikring 83 samt kravet om en maksimal selvrisiko84 er med til at øge præmien.  

 

3.3.3.2. Afløbsforsikring 
 

Mange selskaber er dækket af erhvervsansvarsforsikringer der er tegnet under ”claims 

made”85 vilkår, men idet selskabet afvikles, opsiger det også sine forsikringer. Et 

selskab er stadig erstatningsansvarlig for skader der udspringer af de produkter de har 

solgt i tidens løb. Dette ansvar forsvinder imidlertid ikke bare fordi selskabet afvikles, 

men eventuelle krav som måtte blive fremsat efter selskabets afvikling er således 

udenfor dækning af den normale erhvervsansvarsforsikring. Denne risiko er ikke 

ubetydelig. Navnlig for professionel rådgivning forholder det sig således at eventuelle 
                                                   
83 Bekendtgørelse nr. 1528, §4 og §5 
84 Bekendtgørelse nr. 1528, §2, stk. 1, nr. 4 
85 Se afsnit 2.6. 
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skader oftest først opdages noget tid efter rådgivningen har fundet sted. Hvis kunden 

havde identificeret et dårligt råd med det samme, ville han ikke have gjort brug af rådet, 

og der havde følgelig ikke været anledning til at fremsætte erstatningskrav. Derfor er 

risikoen for krav i den første periode efter afviklingen af selskabet stort set den samme 

som den var da selskabet stadig gjorde forretning. Herefter falder risikoen, men den 

forsvinder først helt når selskabet har været afviklet så længe at ethvert krav vil være 

forældet i henhold til forældelseslovens bestemmelser.  

 

Det er denne risiko der har givet anledning til udviklingen af afløbsforsikringer, eller 

”run-off covers”. Afløbsdækning tegnes altså af selskaber når de står overfor at skulle 

afvikles af den ene eller den anden grund. Afløbsforsikringen dækker et givent antal år 

ud i fremtiden og virker reelt som en forlængelse af den erhvervsansvarsforsikring 

selskabet har haft mens det eksisterede. Præmien størrelse beregnes derfor som en 

funktion af den præmie der blev betalt for den oprindelige forsikring. En 

tommelfingerregel i forsikringsbranchen siger at præmien for det første år er 100% af 

den oprindelige præmie. Det efterfølgende år koster 75%, tredie år koster 50%, fjerde 

og femte år koster 25%, svarende til at en femårs afløbsforsikring i alt koster omkring 

275% af den oprindelige forsikringspræmie86. Beløbet opkræves på een gang, når 

forsikringen tegnes. 

 

Netop opkrævningen af beløbet kan volde besvær i forbindelse med den obligatoriske 

afløbsforsikring under MiFID. Tanken bag kravet om fem års afløbsforsikring er at 

investor skal være beskyttet, selv hvis rådgiveren går konkurs. Problemet ligger i 

hvornår forsikringsselskabet skal tegne forsikringen og opkræve præmien for 

afløbsdækningen. Hvis de venter til rådgiveren rent faktisk går konkurs, er det ikke 

sandsynligt at præmien bliver betalt, men forsikringsselskabet er desuagtet alligevel 

pligtigt at dække eventuelle krav87, som om forsikringspræmien var betalt. Det er heller 

ikke praktisk at opkræve præmien ved tegningen af den normale ansvarsforsikring, da 

forsikringsselskabet jo ikke er i risiko før det øjeblik rådgiveren går konkurs. Problemet 

bliver sat på spidsen hvis rådgiveren får et bedre tilbud og derfor vælger at skifte 

forsikringsselskab, i hvilket tilfælde forsikringsselskabet aldrig kommer i risiko for 
                                                   
86 “Coverstory - Focus on run-off” – Bilag J 
87 Bekendtgørelse nr. 1528, §5, stk.1. 



- 51 - 

afløbsdækningen. Skal beløbet så betales tilbage til rådgiveren? Den tredie mulighed er 

at absorbere risikoen og lade den indgå i den almindelige forsikringspræmie, som 

derved må stige. Dette indebærer dog at forsikringsselskabet derved opkræver præmie 

for noget som de i de fleste tilfælde aldrig kommer i risiko for.  

 

I skrivende stund har forsikringsselskaberne så vidt vides endnu ikke lagt sig fast på en 

model, så det må antages at de absorberer risikoen og lader præmien for 

ansvarsforsikringen dække det. Det betyder at den ovennævnte pris på 275% af den 

oprindelige præmie skal nedsættes så den svarer til den risiko der er for at rådgiveren 

ophører. Umiddelbart virker det som om risikoen for konkurs er relativt lav, men 

konkurs er kun en af de udløsende faktorer for afløbsdækningens ikrafttræden. Blandt 

de rådgivningsfirmaer som berøres af MiFID reglerne er en stor andel af 

enkeltmandsvirksomheder og små ApS’er. Virksomheder som på den måde er 

afhængige af een eller meget få personer, må forventes at blive afviklet med langt større 

hyppighed end større virksomheder. Hvis ejeren eller initiativtageren beslutter sig for at 

lade sig pensionere, bliver syg, eller simpelthen får et bedre jobtilbud, er det sandsynligt 

at virksomheden bliver afviklet. Derved vil afløbsdækningen træde i kraft, om 

forsikringsselskabet vil det eller ej. 

Beslutningen om afvikling kan også afhænge af at ejeren ikke føler at hans afkastkrav 

bliver opfyldt, og derfor bestemmer sig for at det ikke er umagen værd at føre 

forretningen videre, selvom den faktisk er solvent nok. Det er interessant at 

forsikringspræmien er en faktor der kan have indflydelse på den beslutning, hvilket 

fører til følgende cirkulære argument: Jo højere forsikringspræmie, jo større 

sandsynlighed for afvikling af virksomhederne, hvilket igen fører til højere 

forsikringspræmier. 

 

Med baggrund i ovennævnte argumentation, antages det at der er en vis risiko for at 

afløbsdækningen træder i kraft. Den risiko sættes skønsmæssigt til 10%, hvilket vil sige 

at præmien vil stige med 27,5% (10% af 275%), som illustreret ved fig. 4. Linie ”b” er 

den samme som i fig. 3, og linie ”c” repræsenterer de ekstra 27,5%. 
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Fig. 4 

 
 

3.3.3.3. Selvrisiko 
 

Et af de krav MiFID stiller til forsikringen er, at den skal tegnes med en selvrisiko på 

højst 50.000 kr. per forsikringsbegivenhed88. Selvrisikoens størrelse er interessant af 

flere grunde. Først og fremmest har den indflydelse på præmien, men den virker også 

adfærdsregulerende på forsikringstageren.  

 

Langt de fleste forsikringer er behæftet med en større eller mindre selvrisiko. Det er 

specielt tydeligt at se grunden ved højfrekvente forsikringstyper, som for eksempel 

motorkøretøjsforsikring. Mindre skader forekommer mere hyppigt end større skader. 

Det er nu engang sådan at man oftere ser små buler i kofangeren eller smadrede 

sidespejle end større sammenstød med totalskader til følge. Ved at eliminere de mindste 

skadesager kan man ikke blot spare mange penge til skadesudbetalinger, men også spare 

på administrationsomkostningerne. Der er administrationsomkostninger forbundet med 

alle skadesager, uanset erstatningens størrelse, og for de mindste skader står de ikke 

altid mål med udbyttet for forsikringstageren (som jo i sidste ende skal betale 

administrationsomkostningerne over præmien). Argumentet holder også når det 

benyttes på mere lavfrekvente forsikringstyper, som for eksempel professionelle 

ansvarsforsikringer. Her er administrationsomkostningerne dog oftest noget større (da 

sagerne er langt mere komplicerede end autoskader) og derfor sættes selvrisikoen 

tilsvarende højere. Argumentet kan illustreres yderligere ved at se på livsforsikring, som 

                                                   
88 Bekendtgørelse nr. 1528, §2, stk. 1, nr. 4 
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aldrig tegnes med selvrisiko. Det ville ikke give mening, for under livsforsikring findes 

der ikke småkrav. Forsikringstageren er enten død, eller ikke død.  

 

Selvrisikoen har også en adfærdsregulerende effekt. Forsikring har altid givet anledning 

til betænkeligheder om hvorvidt folks incitamenter til at undgå skader blev elimineret 

ved at tegne forsikring. Det er let at tro at en skruppelløs forsikringstager vil opføre sig 

mere hensynsløst hvis han ved at et forsikringsselskab vil dække eventuelle skader der 

måtte følge af hans handlinger, end hvis han selv kunne påregne at skulle dække dem 

(igen undtagen livsforsikring). Nogle ville måske endda hilse visse skader velkomne, 

fordi de så føler at de får noget for deres forsikringspræmie. Dette moral hazard 

problem, som også beskrives under punkt 3.2, kan som tidligere nævnt forsøges løst 

gennem justering af præmien, men som det blev fastslået under punkt 3.3.3 virker denne 

metode kun når forsikringsselskabet kan observere i hvilken grad forsikringstageren 

udviser omhu, hvilket ikke er tilfældet med investeringsrådgivere.  

 

En løsning på problemet kan ligge i at lade forsikringstageren bære en del af risikoen 

for de erstatningskrav han måtte blive mødt med i forbindelse med udførelsen af sit 

erhverv. Ved at indføre selvrisiko opnås netop dette resultat, uden at give afkald på den 

sikkerhed mod store krav som ville kunne ruinere forsikringstageren. Det er klart at når 

forsikringstageren ved at han selv kommer til at tabe penge hvis han ikke udviser 

tilstrækkelig omhu, vil han tage dette under overvejelse når han skal træffe valg der kan 

lede til erstatningskrav, og som følge deraf træffe mere velovervejede og bedre 

beslutninger. Denne adfærdsregulerende effekt kan naturligvis i sidste ende mærkes på 

erstatningsudbetalingerne, idet der vil blive færre sager, og dette vil igen føre til at 

forsikringsselskaberne bliver i stand til at sænke forsikringspræmierne, og dermed 

omkostningen for rådgiverne. 

 

Den mest direkte effekt af en selvrisiko er at forsikringssummen reelt bliver nedsat med 

selvrisikoens beløb. I dette tilfælde dikterer MiFID reglerne at selvrisikoen højst må 

være 50.000 kr.89, hvilket kan illustreres som vist på fig. 5. 

 

                                                   
89 Bekendtgørelse nr. 1528, §2, stk. 1, nr. 4 
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Fig. 5 

 
 

Linie c (fra fig. 4.) bliver parallelforskudt til højre, svarende til de 50.000 kr., som 

summen nedsættes med. 

 

 3.4. Analyse af modellen 
 
De foregående afsnit har oplistet de vigtigste parametre i det forsikringsprodukt der 

defineres i MiFID reglerne, samt kvantificeret deres effekt på henholdsvis investorer og 

rådgivere. I det kommende afsnit vil de forskellige modeller blive sammenlignet, og de 

enkelte parametre vil derefter blive justeret i et forsøg på at afgøre om der kan findes en 

mere optimal fordeling. 

 

Indledningsvist vil investorernes nytte (som vist tidligere i fig. 2.) blive sammenlignet 

med rådgivernes unytte (som vist i fig. 5.). I fig. 6. nedenfor er begge grafer kombineret, 

så det er muligt at trække rådgivernes unytte (kurve d) fra investorernes nytte (kurve e). 

 

Fig. 6. 
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Formålet med sammenligningen er at afgøre om der er positiv eller negativ nettonytte 

på samfundsplan, som omtalt under afsnit 3.1. Som det kan ses i fig. 6., ligger en del af 

linien e (investorernes nytte) over linie d (rådgivernes unytte), hvilket betyder at 

nettonytten dér er positiv.  

For meget små summer er forsikringen så billig at rådgivernes unytte ikke er stor nok til 

at overstige investors nytte. Det er dog værd at bemærke at den samlede nytte, omend 

positiv, ikke er særlig stor, da investors nytte af de helt små summer er meget lav. Det 

illustreres også af at rådgivernes unytte ved at betale præmien for selv de meget små 

summer hurtigt overstiger investors nytte. Efterhånden som summens størrelse tiltager, 

stiger investors nytte kraftigt, og bliver igen større end rådgivernes unytte. Herefter har 

summerne en størrelse der giver investorerne ganske meget nytte, og de tilsvarende 

forsikringspræmier er stadig lave nok til ikke at genere rådgiverne væsentligt. 

Efterhånden som summen stiger flader investors nytte dog ud, i takt med at summen 

andrager samme størrelse som investorernes engagement med rådgiverne, som 

beskrevet ovenfor, i afsnit 3.3.2. Rådgivernes unytte formindskes dog ikke, da præmien 

ikke på samme måde aftager efterhånden som summen bliver større. Derfor krydser de 

to linier igen hinanden, og herefter ses det at unytten blot bliver større efterhånden som 

summen bliver større. Der er færre og færre investorer der har gavn af summen, men 

præmien for den er stadigt stigende. Situationen som den ser ud i dag, under MiFID 

reglerne, findes yderst til højre i grafen hvor afstanden mellem investors nytte og 

rådgivers unytte er størst. 

 

Ved at se på figuren står det klart at den eneste måde man kan forøge den samlede 

samfundsnytte på er ved enten at øge investors nytte eller reducere rådgivers unytte 

(dvs. forsikringspræmien). Der er flere parametre der kan justeres for at opnå en anden 

fordeling af nytten, og de vigtigste vil i det følgende blive gennemgået. 

 

Det mest oplagte sted at begynde er størrelsen af selvrisikoen. MiFID reglerne har som 

tidligere nævnt fastsat den til højst 50.000 kr., men der er umiddelbart ingen grund til at 

den ikke skulle kunne være højere. Investorbeskyttelsen vil ikke blive påvirket i negativ 

retning, da forsikringsselskabet hæfter direkte overfor investor i tilfælde af 
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erstatningskrav90. Det er således investor uvedkommende om rådgiveren er i stand til at 

betale selvrisikoen, da det er forsikringsselskabet der bærer risikoen for rådgiverens 

insolvens.  

 

En forøgelse af selvrisikoen vil, som tidligere nævnt, have en adfærdsregulerende effekt 

på investeringsrådgiverne. Jo højere selvrisiko, jo mere forsigtighed vil rådgiveren 

udvise for at undgå erstatningskrav, indtil en vis grænse. I det øjeblik selvrisikoen 

overstiger rådgiverens egenkapital, vil han være judgment proof (som beskrevet i afsnit 

3.2.) og vil altså ikke øge sin omhu yderligere, uanset hvor meget selvrisikoen stiger 

derefter. Ved at udvælge de 18 mest repræsentative rådgivere91 er den gennemsnitlige 

egenkapital beregnet til ca. 1 mio kr. Dog er der flere rådgivere med en egenkapital 

under 800.000 end over, så det vil være forkert at sætte selvrisikoen så højt som 1 mio. 

De mindre rådgivere ville i givet fald opleve at blive diskrimineret gennem 

forsikringspræmien for deres størrelse, da de mindre rådgivere ville være tvunget til at 

betale højere præmie. Forsikringsselskabet kan observere rådgiverens egenkapital, og 

vil derfor forlange kompensation for den forøgede risiko ved at rådgiveren ikke er i 

stand til at betale selvrisikoen. For eksemplets skyld vil en maksimal selvrisiko på 

500.000 blive benyttet til analysen. 

 

Hvis selvrisikoen sættes op, er den mest direkte følgevirkning at forsikringsselskabets 

risiko vil reduceres med et tilsvarende beløb. Dette vil, som nævnt under afsnit 3.3.3.3., 

medføre en umiddelbar reduktion af præmien, svarende til en parallelforskydning til 

højre som det kan ses i fig. 7., hvor linien d rykkes og bliver til linie f. 

 

                                                   
90 Bekendtgørelse nr. 1528, §2, stk. 1, nr. 2 
91 Se bilag ”Uafhængige Investeringsrådgivere i Danmark” – Bilag K 
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Fig. 7. 

 
 

Der vil også ske en forbedring af kvaliteten af rådgivningen, jf. ovenstående 

argumentation om at en højere selvrisiko vil øge rådgiverens omhu, hvilket resulterer i 

en forøgelse af investors nytte, som vil kunne mærkes uanset summens størrelse. Dette 

illustreres i fig. 7. ved at forskyde kurven e opad, hvorved den bliver til kurve g. 

Fig. 7. vil tjene som grundlag for efterfølgende beregninger og justeringer, således at de 

opnåede forbedringer akkumuleres undervejs i analysen.  

 

En anden parameter der virker oplagt at kigge nærmere på er afløbsdækningen, som 

blev beskrevet under afsnit 3.3.3.2. Der er som nævnt ganske stor sandsynlighed for 

krav i årene umiddelbart efter firmaets afvikling, men efter et par år er risikoen faldet til 

et mere håndtérbart niveau. Det er derfor værd at undersøge følgerne af at reducere 

afløbsdækningens omfang fra fem til tre år. Med udgangspunkt i beregningen i afsnit 

3.3.3.2., ses det at præmien for fjerde og femte år udgør i alt 50%, ud af de 275% 

præmien forøges med for fem års afløbsdækning. Præmien for tre års afløbsdækning vil 

således være 225% af den oprindelige årlige præmie. Tidligere blev det antaget at der 

var omkring 10% risiko for at afløbsdækningen trådte i kraft, men denne risiko er blevet 

reduceret en anelse som følge af den lavere præmie der blev beregnet i fig. 7. ovenfor, 

så det virker plausibelt at antage at den årlige præmie forøges med 20%, snarere end de 

27,5% der blev beregnet i afsnit 3.3.3.2.  

Ændringen illustreres i fig. 8. 
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Fig. 8. 

 
 

Justeringen medfører at investors nytte vil falde, uanset erstatningssummens størrelse, 

og altså parallelforskydes nedad (linie g bliver til linie i). Årsagen er at sandsynligheden 

for at en given skade bliver opdaget i det tredie år efter afviklingen af 

rådgivningsfirmaet, snarere end det femte år, ikke som udgangspunkt er afhængig af 

kravets størrelse. 

For rådgiveren vil hældningen på unyttekurven blive mindre (linie f bliver til linie h) da 

den jo er en funktion af den oprindelige præmie. Som det fremgår af figur 8, bliver den 

marginale ulempe ved omkostningen for afløbsdækning for rådgiveren altså mindre 

efterhånden som summen stiger. Det er således kun ved høje summer, at ændringen fra 

5 til 3 års afløbsdækning har en positiv netto-nytte for samfundet. 

 

Et område hvor investorbeskyttelsen er meget lav, også efter indførelsen af MiFID, er i 

de tilfælde hvor rådgiver forsætligt opfører sig på en måde som er ansvarspådragende. 

MiFID reglerne behandler ikke emnet, og følgelig undtages forsætlige handlinger fra 

forsikringsdækning, som nævnt i afsnit 2.7. Det virker oplagt at undersøge hvilke 

økonomiske følger det ville have at indføre dækning for forsæt, da det er i tråd med 

MiFIDs forsøg på at sikre investorerne bedre. 

Det antages at erstatningskrav fremsat mod uærlige rådgivere, såvel før MiFID som 

efter, sjældent eller aldrig vil resultere i en erstatning, da pengene må formodes at være 

bortskaffet på den ene eller anden måde. Hvis man indfører forsikringsdækning for 

investors krav mod rådgiveren vil forsikringsselskabet bære hele risikoen, inklusive 

beløb under selvrisikoen, da de hæfter direkte overfor investor92. Derfor vil investors 

                                                   
92 Jf. Bekendtgørelse nr. 1528, §2, stk. 1, nr. 2 
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nyttekurve ikke ændre form, men blot parallelforskydes opad for at afspejle den 

forøgede nytte. Forsikringspræmien, som udgør rådgiverens unytte, vil stige med en vis 

procentdel af den eksisterende præmie, og derfor vil ændringen afspejles i kurven ved 

en øget hældning. Da dækningen ikke almindeligvis findes under denne forsikringstype 

i dag, er det svært at beregne præcis hvor meget hældningen vil stige, men for 

eksemplets skyld antages det at ca. 1 ud af 100 rådgivere vil være uærlige. Derfor vil 

forsikringspræmien som udgangspunkt stige med ca. 1%. Som før nævnt er det 

usandsynligt at der vil være penge hos rådgiveren til at dække tabet, og dermed må også 

selvrisikoen formodes tabt. Til forskel fra udgangspunktet er det således hele summen 

(inklusive selvrisiko) som skal lægges til grund for præmieberegningen, og derfor vil 

stigningen reelt ligge lidt over 1%. 

Ændringerne ved forsikringsdækning af forsæt illustreres i fig. 9. nedenfor. 

 

Fig. 9. 

 
 

Dækning af forsætlige handlinger vil normalt føre til et væsentligt moral hazard 

problem, men da forsikringsdækningen ikke kommer rådgiveren til gode, vil den ikke 

påvirke rådgiverens beslutning om hvorvidt han vil begå kriminalitet eller ej. Det, at 

forsikringselskabet dækker investors krav, betyder ikke at man ikke bagefter vil søge 

regres hos rådgiveren. I det omfang rådgiveren skulle være solvent, vil han således med 

ligeså stor sikkerhed skulle tilbagebetale sit udbytte til et forsikringsselskab som har 

holdt investor skadesløs, som han skulle til investor såfremt der ikke var 

forsikringsdækning. Umiddelbart kunne det lade til at investor ville miste en smule 

incitament til at være omhyggelig med at vælge en kompetent og ærlig rådgiver, når der 

nu alligevel er dækning hvis han viser sig at være uærlig. Det er dog ikke tilfældet, da 
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investors begrundelse for at gøre forretning med en investor jo er at skabe overskud, og 

investor vil være klar over at selvom han kan få et eventuelt tab dækket af forsikringen, 

er det ikke sandsynligt at der nogensinde vil komme et positivt resultat ud af at entrere 

med en uærlig rådgiver. 

 

De ovenstående justeringer af lovens krav til ansvarsforsikringen har hver især vist sig 

at kunne øge samfundsnytten i større eller mindre omfang, og figurerne har illustreret 

det i relation til forskellige størrelser af forsikringssummen. Det giver derfor god 

mening til slut at justere på summens størrelse under antagelse af at de ovenstående 

ændringer også gennemføres. Modellens svaghed er, at det reelle beløb der er investeret 

ved brug af de investeringsrådgivere der er omfattet af MiFID, ikke er kendt. Derfor er 

det ikke muligt at afgøre præcis hvor højt kurven for investorernes samlede nytte ligger 

i forhold til de 40 rådgiveres samlede unytte, og heller ikke hvor punkt B ligger. 

Dermed er det heller ikke muligt at beregne på kroner og ører præcist hvilken sum og 

hvilket dækningsomfang der er mest optimalt. Det er dog stadig muligt at påvise 

hvorvidt den nuværende situation kan forbedres, samt pege på hvilke tiltag der bør 

overvejes. Kurvernes overordnede udformning og udseende forventes dog ikke at 

forandres væsentligt hvis investorernes samlede engagement skulle blive kendt. Det er 

således kun kurvernes indbyrdes placering på den lodrette akse der kan være genstand 

for større udsving. Det gælder derfor stadig at den optimale situation kan udpeges som 

værende det punkt i grafen hvor investorernes nytte fratrukket rådgivernes unytte, giver 

det største resultat. Med andre ord, det højeste punkt hvor hældningen af de to kurver er 

den samme. Dette illustreres i fig. 10., hvor den optimale størrelse af den lovpligtige 

sum er markeret som punkt C, ved at parallelforskyde linie k opad, indtil den skærer 

linie j på det højeste punkt. 
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Fig. 10. 

 
 

Det står derved klart at både investorer og rådgivere i sidste ende ville nyde godt af en 

lempelse af de krav MiFID reglerne sætter til den lovpligtige ansvarsforsikring. Ved at 

give forsikringsselskaberne mulighed for at anvende en højere selvrisiko og sætte en 

lavere sum, vil det være muligt at opnå en bedre situation end den nuværende. Det er 

væsentligt at bemærke at de værdier loven dikterer er minimumsværdier. De større 

rådgivningsfirmaer har stadig mulighed for, og pligt til, at tegne forsikring med en sum 

der passer til deres risiko og en selvrisiko der er stor nok til at sikre en overkommelig 

præmie. Dermed vil forsikringen stadig opfylde MiFID reglernes hensigter om 

investorbeskyttelse, uden dog at diskriminere de mindste rådgivningsfirmaer. 
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 4. Konklusion 
 
For at svare på spørgsmålene der blev stillet i begyndelsen af denne afhandling, blev det 

først undersøgt hvad gældende ret er, og hvilken hensigt lovgiver har haft med MiFID 

reglerne. Dernæst blev det undersøgt hvilke konsekvenser MiFID reglerne har haft for 

de berørte parter, og til sidst blev virkningerne kvantificeret og sammenlignet med 

lovgivers hensigt. 

 

I det omfang erstatningsansvaret ikke er reguleret ved kontrakt mellem parterne, er 

uafhængige finansielle rådgivere erstatningsansvarlige overfor deres kunder efter de 

almindelige erstatningsansvarsregler (culpa). Der skal således kunne påvises et 

økonomisk målbart tab, samt kausalitet og adækvans mellem den culpøse handling og 

tabet. Hvorvidt handlingen betegnes som culpøs bedømmes efter principperne om 

indsatsforpligtelse, hvilket vil sige at handlingen vurderes ud fra hvordan det skønnes at 

en anden gennemsnitlig rådgiver havde handlet i samme situation. I de tilfælde hvor 

rådgiver gennem kontrakt har forpligtet sig ud over de almindelige 

erstatningsansvarsregler, falder dette udenfor forsikringsdækningen da kontraktsansvar 

ikke dækkes. 

 

Lovgivers hensigt med MiFID reglerne udspringer af at markedet for investeringer er 

blevet meget komplekst, og dette har medført en stigning i antallet af investorer såvel 

som af uafhængige finansielle rådgivere. Heri ligger en øget risiko for at inkompetente 

rådgivere begår ansvarspådragende fejl under rådgivningen af investorerne, og denne 

risiko forsøger man at eliminere. Lovgivers synes ikke at have nogen speciel hensigt in 

mente i forhold til rådgiverne, udover at sikre at de tegner en ansvarsforsikring. 

  

Indførelsen af MiFID reglerne har haft konsekvenser for både uafhængige 

investeringsrådgivere og investorer. Konsekvensen for investorerne er en øget sikkerhed 

overfor tab der opstår som følge af ansvarspådragende fejl begået af en 

investeringsrådgiver. Investorernes udbytte af reglerne er dog mest akademisk. Det 

skyldes til dels at antallet af sager forud for reglernes indførelse var meget sparsomt, 

dels at de krav der dækkes under forsikringen, i forvejen principielt var dækket af de 
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almindelige erstatningsansvarsregler, så ansvarsforsikringen er kun for alvor en fordel i 

de tilfælde hvor rådgiver ikke har midler til at dække kravet. Disse forhold vidner om at 

den risiko der nu er minimeret, i forvejen var ganske lav.  

 

Konsekvensen for investeringsrådgiverne ligger primært i et krav om tegning af en 

erhvervsansvarsforsikring. Denne konsekvens er anderledes konkret og har stor 

betydning for rådgiveren. Reglerne beskriver udformningen af forsikringen ganske 

detaljeret, med hensyn til minimumssummer, dækningsomfang og selvrisiko. Disse krav 

medfører en ganske høj forsikringspræmie, som udgør den største følgevirkning for 

investeringsrådgiverne. 

 

Den øgede sikkerhed for investor stemmer helt overens med en af lovgivers primære 

hensigter med reglerne, som netop var at beskytte investorerne mod 

investeringsrådgiveres fejl. Hensynet til investeringsrådgiverne er ikke nævnt i MiFID 

reglerne, så det må konkluderes at den ovennævnte omkostning ikke er en del af 

lovgivers hensigt. 

 

Efter en gennemgang af de samfundsmæssige fordele, kontra de samfundsmæssige 

ulemper ved MiFID reglerne, konkluderes det at reglerne i deres nuværende form ikke 

repræsenterer en samfundsøkonomisk optimal situation. 

 

Ved at undersøge virkningerne af en række ændringer i kravene til 

erhvervsansvarsforsikringen, viser det sig at en mere optimal tilstand (målt efter Kaldor-

Hicks teorien) kan opnås. Den vigtigste ændring er lempelse af kravet om størrelsen af  

forsikringssummen, så en lavere sum kan tillades. Dette kan gøres uden at give kald på 

investorbeskyttelsen, da der er tale om en minimumssum. Investeringsrådgiveren kan i 

samråd med sit forsikringsselskab efter et skøn beslutte at en højere sum er nødvendig 

for at sikre investorbeskyttelsen for den rådgivers kunder. Der vil også kunne opnås en 

betragtelig fordel ved at tillade højere selvrisiko end den reglerne tillader nu. 

Selvrisikoens størrelse har ingen indflydelse på investorbeskyttelsen, da 

forsikringsselskabet hæfter direkte overfor investor. Til gengæld medfører en højere 

selvrisiko større agtpågivenhed fra investeringsrådgiverens side, sålænge den holdes på 
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et niveau der er indenfor rådgiverens økonomiske rækkevidde. Dette er også noget som 

kan overlades til forhandling mellem investeringsrådgiver og forsikringsselskab. Begge 

tiltag har den store fordel at de gør det muligt at nedsætte forsikringspræmien, til stor 

nytte for investeringsrådgiverne, uden at det påvirker investorbeskyttelsen. 

 

Det viser sig også, at for høje forsikringssummer, ville det være fordelagtigt at tillade en 

kortere afløbsdækning end de fem år der kræves i MiFID reglerne. Det vil gå ud over 

investorbeskyttelsen, men præmiebesparelsen vil opveje den ulempe, hvis ændringen 

foretages i forhold til en forsikringssum i den størrelsesorden reglerne kræver nu. Hvis 

det blev tilladt at tegne forsikring med lavere sum, vil fordelen ved den lavere præmie 

ikke være tilstrækkelig til at opveje ulempen ved den lavere investorbeskyttelse. 

 

Den sidste ændring der overvejes er muligheden for dækning af forsætlige 

ansvarspådragende handlinger fra investeringsrådgiveren. Det kan gøres uden at komme 

i konflikt med eksisterende lovgivning, men giver kun økonomisk fordel hvis 

forsikringssummen nedsættes. Hvis forsikringen tegnes med en høj sum, vil den 

forøgede præmie være større end den fordel investor opnår ved den ekstra dækning. 

 

MiFID reglerne kunne altså have været udformet anderledes, hvilket ville medføre en 

mere optimal tilstand end den nuværende. 
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 5. Afslutning og Perspektivering 
 
Under arbejdet med denne kandidatafhandling har jeg naturligvis gjort mig nogle tanker 

som går ud over sigtet med opgaven, men som ikke desto mindre kunne være relevante 

for et eventuelt opfølgende arbejde med emnet. Det drejer sig primært om MiFIDs 

påvirkning af markedet for investeringsrådgivere, som formentlig har endnu videre 

konsekvenser end det er blevet beskrevet i afhandlingen.  

 

Det har ikke været muligt at fremskaffe tal om hvor mange uafhængige finansielle 

rådgivere der var før MiFID reglerne trådte i kraft, men det er nærliggende at tro at 

mange af dem er blevet tvunget ud af markedet, som følge af de høje 

forsikringspræmier. Et andet aspekt af det problem er at der lige nu eksisterer nogle 

ekstremt høje adgangsbarrierer, som alt andet lige må virke hæmmende på 

konkurrencen på markedet. Det er reelt næsten umuligt at starte et rådgivningsfirma, 

uden at have en større kundebase i baghånden. Det er naturligvis godt at luge ud i de 

mindre gode rådgivere, men selv kompetente rådgivere kan sagtens være blevet 

elimineret, hvis de ikke har haft en tilstrækkelig omsætning til at kunne dække 

forsikringspræmien. 

 

Der er ingen tvivl om at det er en nobel hensigt at beskytte investorer mod tab 

forårsaget af rådgivere, men der kunne måske findes andre måder at opnå et lignende 

resultat på. Andre brancher har selv indset behovet for kundebeskyttelse og indført 

selvregulering gennem brancheforeninger, og dermed kommet lovgiver i forkøbet og 

elimineret behovet for statslig indgriben. Selvregulering indebærer i øvrigt den fordel, at 

de erhvervsdrivende selv kan forhandle sig til passende vilkår og summer, så alles 

behov bliver tilgodeset. En ikke ubetydelig sidegevinst ved dette scenarie er, at det 

virker meget befordrende på forbrugertilliden, hvilket igen kan øge omsætningen i 

branchen. 

 

Til sidst kan det være en bekymring at de uafhængige finansielle rådgivere reelt kan 

være udsat for diskriminering som følge af MiFID reglerne. Pengeinstitutter og 

fondsmæglere er underlagt hver deres regelsæt, som antageligvis er bedre tilpasset til de 
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faktiske forhold. Pengeinstitutter især har en størrelse som gør at de langt bedre kan 

håndtere risikoen ved ansvarspådragende rådgivning. Den høje præmie som de 

uafhængige rådgivere skal betale, vil naturligvis gøre deres rådgivning dyrere, hvilket 

formentlig vil give pengeinstitutternes rådgivere en konkurrencemæssig fordel. 

Alternativt er det let at forestille sig at investorer vælger at forlade sig på egne evner, 

fremfor at søge professionelt råd, hvis det er for dyrt, og det må antages at føre til flere 

dårlige investeringer, hvilket ingen er tjent med. 

 

Det er mit håb at lovgiver vil genoverveje satserne i MiFID, så de tager bedre hensyn til 

de berørte rådgivere. Det vil komme alle til gavn. 
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 6. English summary 
 
MiFID – Cause and Effect 
 
The Markets in Financial Instruments Directive was implemented in Danish law on the 

20th of July, 2007. It seeks to protect investors against errors made by independent 

financial advisors. The market for investments has grown increasingly complex, and the 

number of investors and advisors has risen over the years as a result of later years 

growing prosperity. MiFID seeks to deal with the inherent risks that follow this 

development. 

The paper begins with an assessment of current Danish liability rules, in order to 

establish which types of losses are covered by law and which are not, in order to find 

out which losses are covered by the compulsory liability insurance in MiFID. 

In order to be held liable for an error, a financial advisor must be deemed to have acted 

differently than a different (average) advisor. It must also be shown that there is an 

actual quantifiable loss, and that the loss is the direct result of the advisors actions. 

Then the paper considers the intent of the MiFID rules, and finds that they seek to 

protect investors against bad financial advisors by imposing a compulsory liability 

insurance. 

The paper then goes on to determine the correct criteria for optimality, and finds that 

Kaldor-Hicks optimality will be best suited for the findings of the economic section of 

the thesis. The parties are then categorized by risk aversion, and it is determined that 

investors are risk averse, and advisors are risk neutral. 

Then the consequences of MiFID for investors are quantified by a utility function that 

shows low utility for any claims that lie beneath the net worth of the advisors, because 

those claims can be obtained through lawsuits. As the claims become greater than the 

net worth of the advisors, insurance becomes increasingly useful for investors, and thus 

their utility rises sharply. As the claims get even greater, less investors will need the 

coverage because the cover exceeds the amount invested, and so the rise in utility 

diminishes marginally until it flattens out. 

For financial advisors, their disutility is calculated on the same scale, as a function of 

the insurance premium in relation to the sum covered by the insurance. This curve is a 

straight line, increasing as a percentage of the sum.  
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Then different parameters of the insurance are considered. First the mandatory run-off 

cover of five years is considered, and found to account for an added cost of about 27.5% 

of the original premium. Then the effect of the deductible is considered. MiFID allows a 

maximum deductible of 50.000 DKK, and the effect on the premium is found to right 

shift the curve by the amount of the deductible. 

The investors utility curve and the advisors disutility curve are then introduced in the 

same graph, showing that the optimal situation will be when the difference between the 

curves is the greatest. 

The different parameters are then changed, in order to show that it is possible to reach a 

more optimal situation than the one introduced by MiFID.  

This way, it is shown that an optimal minimal mandatory sum of insurance would be 

lower than the 1 million EURO, and that society as a whole would benefit if the size of 

the deductible could be set by the advisor and the insurance company by negotiation. 

The paper concludes that MiFID does not offer an efficient solution to the problem it 

seeks to solve. 
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”Verdens økonomi skrumper i 2009” 

 



Verdens økonomi skrumper i 2009
Af Claus Kragh
Torsdag den 19. marts 2009, 17:56

For første gang i 60 år skrumper den samlede verdensøkonomi i 2009, skriver Den
Internationale Valutafond IMF i ny rapport. USA oplever tidligst ny vækst i tredje
kvartal 2010, hedder det.

Selvom kommende stormagter som Kina og Indien fortsat vokser med et godt stykke over 5
pct. om året, er det økonomiske krise i verdens rige lande nu så alvorlig, at
verdenssamfundets samlede velstand i 2009 vil skrumpe for første gang i mere end 60 år.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport, som Den Internationale Valutafond, IMF, har
udarbejdet for ud for det verdensøkonomiske topmøde i London 2. april.

I London møder USA præsident Barack Obama for første gang lederne fra Europas og den
øvrige verdens førende lande, og mødets økonomiske baggrund bliver dramatisk.

Ifølge IMF vil verdensøkonomien i 2009 skrumpe med helt op til 1 pct., mens man så sent
som i januar forudså, at verdensøkonomien ville vokse med omkring 0,5 pct. Samtidig eksploderer antallet af
arbejdsløse i både USA, Europa og Japan, hvor virksomheder på stribe går konkurs og boliger må sende på
tvangsauktion.

Tillid er nøglen

Det er først og fremmest krisen i USA, Europa og Japan, der trækker den samlede verdensøkonomi ned i rødt.

USAs økonomi vil skrumpe med 2,6 pct. i 2009, mens økonomien i eurozonen med Tyskland, Frankrig, Italien og
Spanien i spidsen vil skrumpe med hele 3,2 pct. Endelig står Japans økonomi til en tilbagegang på hele 5,8 pct.

IMF, der ledes af den franske socialdemokrat Dominique Strauss Kahn, kritiserer i rapporten USA's regering for ikke i
tilstrækkelig grad at have været i stand til at genskabe tilliden til den amerikanske banksektor. USA vil ikke opleve ny
vækst, før denne tillid er genoprettet, og før USAs ejendomsmarked, som startede hele krisen, har ramt bunden. Ifølge
IMF vil USA tidligst opleve vækst i tredje kvartal 2010, og man advarer om, at der er stort risiko for, at et eventuelt
opsving vil lade vente endnu længere på sig.

IMF kritiserer samtidig EU-landene for ikke samlet set at have pumpet penge nok ud i forbrug. Dette afvises af en række
regeringer i Europa med den begrundelse, at man ikke vil risikere at ende i en gældskrise.

Luk vindue

Sæt tryk på med

Køen af arbejdsløse vokser i
de rige lande som følge af
den økonomiske krise. Foto:
Scanpix
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Bilag B 
Samarbejdsaftale 

 



 

 
  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Samarbejdsaftale mellem 
 

Kunden 
 

og 
 

Rådgiver X 



 

 
  

   

§ 1.  Parterne 
 
Følgende samarbejdsaftale er indgået mellem: 
 
Kundens navn 
Kundens adresse 
Kundens postnummer og by 
 
(i det følgende kaldet Kunden) 
 
og 
 
Rådgiver X 
Adresse 
Adresse 
Cvr.nr. xxxxxxxx 
 
(i det følgende kaldet Rådgiver X)  
 
(i det følgende hver for sig kaldet ”Part” eller samlet kaldet ”Parterne”) 
 
 
§ 2. Omfang og opgaver 
 

1. BANKRÅDGIVNING 
 
Parterne er enige om at indgå aftale, hvor Rådgiver X bedømmer klientens bestående 
bankforretning med henblik på at indhente tilbud fra banker og andre pengeinstitutter på neden-

 stående produkter. Formålet er at gennemgå de eksisterende betingelser, rente- og prisniveau samt 
 konkurrencedygtigheden på de enkelte produkter, som Kunden allerede har: 

 
a. Analyse af bankengagement: 

 
§ Realkreditlån 
§ Boliglån 
§ Indskudslån til K/S og/eller A/S ejendomme 
§ Investeringskreditter 
§ Pensionsordninger 
§ Øvrige beslægtede produkter 

 
b. Implementering af ny bankengagement:  
 
 Rådgiver X foretager implementering af indhentede banktilbud. Kunden sørger selv for 
løbende vedligehold og overvågning af engagementet. 

 
 Det endelig omfang af bankrådgivningen samt honorar herfor fremgår af bilaget ”Omfang og 

  honorar”. 
 
2. INVESTERINGSRÅDGIVNING 
 
Herudover har nærværende aftale til formål at fastsætte parternes samarbejde ved at Rådgiver X 

foretager følgende: 
 



 

 
  

   

b. Analyse og fastlæggelse af Kundens risikoprofil: 
 
 Rådgiver X afholder møde med Kunden. Kundens relevante dokumenter og 

bankforbindelse(r) gennemgås for at fastlægge Kundens risikoprofil. Ved risikoprofil 
forstås Kundens ønske om afkast i forhold til risikoen for et kalenderår. 

 
 Med udgangspunkt i en egnethedstest fastlægger Rådgiver X således, hvilken risiko 

Kunden er parat til at påtage sig inden for en given tidshorisont. Kunden sørger selv for 
at implementere og overvåge sine investeringer/portefølje. 

 
c. Analyse og fastlæggelse af investeringsstrategi, herunder forslag til portefølje 
 
 Rådgiver X sammensætter på baggrund af en gennemgang af Kundens data og resultatet 

fra egnethedstesten en strategi baseret på Kundens ønsker til afkast og risiko-profil. 
Kunden modtager konkret forslag til investeringsstrategi og/eller portefølje (aktier og 
obligationer) og hvorledes denne gennemføres. Rådgiver X sammensætter selvstændigt 
de enkelte elementer i investeringsstrategien/porteføljen. Kunden sørger selv for 
implementering og gennemførelse. 

 
d. Vedligehold af risikoprofil og investeringsstrategi  
 
 Rådgiver X sørger løbende (minimum 2 gange om året) for vedligeholdelse af 

risikoprofilen og den investeringsstrategi, der er udarbejdet på baggrund heraf.  
 
e. Implementering af og efterfølgende overvågning af investeringsportefølje 

samt udarbejdelse af regnskab. 
 
 Rådgiver X foretager implementering af en af Rådgiver X udarbejdet 

investeringsstrategi/portefølje. Kunden forpligtiger sig til at gennemføre handler/ordrer, 
som Rådgiver X anmoder om.  

 
 Rådgiver X foretager løbende overvågning af/opgørelse over Kundens portefølje og 

fremkommer med anbefalinger til ændringer ud fra Kundens risikoprofil.  
 
 Konstateres der et tab på mere end 5 % i forhold til initialporteføljen (opstartsporte-

føljen) giver Rådgiver X besked herom til Kunden. Porteføljen opgøres en gang pr. 
kvartal. 

 
 Det endelig omfang af investeringsrådgivningen samt honorar herfor fremgår af bilaget 
 ”Omfang og honorar”. 

 
 

§ 3.  Ikrafttræden 
 
Ved enkeltstående opgaver gælder aftalen alene for gennemførelse af engagementet, jf. dog § 11. 
 
I tilfælde af løbende engagementer træder aftalen i kraft ved underskrift. Aftalen fortsætter, indtil den 
opsiges af en af parterne. Aftalen kan alene opsiges ved udløbet af et kalenderår med et varsel på 3 
måneder. Opsigelse skal således senest afgives ultimo september. Baggrunden herfor er, at det arbejde 
Rådgiver X udfører alene kan ske på årsbasis. 
 
Eventuelle tilføjelser til denne aftale skal være skriftligt formuleret og underskrevet af parterne for at være 
gyldige. 



 

 
  

   

§ 4.  Omfang og honorar 
 
Omfang og honorar – for det af Rådgiver X udførte arbejde – er angivet i bilaget ”Omfang og  
honorar”. Rådgiver X er ikke momsregistreret. 
 
Ønsker Kunden, at samtlige opgaver – som anført i § 2 – udføres af Rådgiver X, er der tale om et løbende 
engagement, hvor Kunden betaler honorar ud fra ”Full-Time”, som anført i bilaget ”Omfang og  
honorar”. Honoraret forfalder til betaling hvert kvartal og afregnes med ¼ i forhold til bilaget ”Omfang og 
honorar”. 
 
Enkeltstående opgaver betales, når opgaven er udført. 
 
Alle betalinger forfalder til kontant betaling + 8 løbedage. I tilfælde af forsinket betaling tillægges hovedstolen 
renter med 1,5 % pr. måned, indtil betaling sker.  
 
Manglende betaling kan anses for værende misligholdelse af nærværende aftale. 
 
 
§ 5.  Opgaver, ansvar og forpligtelser 
  

For Rådgiver X 
 
1. Rådgiver X er ansvarlig for, at relevante oplysninger til brug for at kunne indhente tilbud og 

foretage nødvendige beregninger indhentes fra Kunden. 
 
2. Rådgiver X er ansvarlig for at præsentere klientens oplysninger på en sådan måde, at banker 

og andre hurtigt kan vurdere, om der er basis for at kunne afgive tilbud. 
 

3. Rådgiver X er ansvarlig for præsentation af oplysningerne overfor 3. mand er korrekt angivet 
ud fra de oplysninger, som Rådgiver X har modtaget fra Kunden. 

 
4. Rådgiver X er ansvarlig for, at indhentning samt videregivelse af kunders oplysninger sker i 

overensstemmelse med reglerne om god persondataskik, herunder at Rådgiver X’s 
samarbejdspartnere overholder Persondataloven. 

 
5. Rådgiver X oplyser, at denne samarbejder med 3. parter i form af banker og  

finansieringsselskaber. Kunden gøres opmærksom på, at Rådgiver X modtager honorar fra 3. 
mand i tilfælde af, at Kunden udnytter de tilbud, som Rådgiver X indhenter på vegne af 
Kunden. Rådgiver X modtager honorar fra følgende banker og finansierings-selskaber: 
 
a. Bank X1 
b. Bank X2 

 
6. Kunden får direkte adgang til Rådgiver X’ Intranet og vil her have adgang til egne data over 

porteføljer, kurser m.m. Kunden modtager foruden denne adgang kvartalsvis rapportering over 
porteføljer m.m., som Rådgiver X overvåger jf. § 2.  

 
 
 
 
 

 
For Kunden 



 

 
  

   

 
7. Kunden er ansvarlig for, at de oplysninger der videregives til Rådgiver X er korrekte i enhver 

henseende og tilstrækkelige for, at Rådgiver X kan indhente tilbud til brug for Kunden. 
 
8. Kunden er forpligtiget til at udlevere alle de oplysninger, som Rådgiver X skønner nødvendige 

for at kunne indhente tilbud til Kunden samt til at kunne analysere og udarbejde 
investeringsstrategier og porteføljeforslag. 

 
9. Kunden er forpligtiget til at fremsende alle handelsnotaer, transaktioner og lignende til Rådgiver 

X samt kopi af kontoudskrifter fra banker til brug for Rådgiver X’s beregning af honorar. Denne 
forpligtigelse gælder alene såfremt parterne indgår et løbende engagement. 

 
10. Kunden oplyser, at Kundens midler ikke stammer fra ulovlig virksomhed og at Kunden er 

indforstået med, at Rådgiver X anmoder om oplysninger i forhold til Hvidvaskdirektivet. Kunden 
modtager orienteringsbrev herom fra Rådgiver X. 

 
11. Kunden forpligtiger sig til at underskrive fuldmagt til Rådgiver X i form af bilaget ”Fuldmagt”, 

således Rådgiver X på vegne af Kunden kan indhente tilbud m.m. 
 
12. Ved sin underskrift på nærværende aftale giver Kunden sit udtrykkelige samtykke til, at 

Rådgiver X er berettiget til at indsætte Kundens personlige data i en database oprettet af 
Rådgiver X med det formål, at Rådgiver X kan foretage nødvendige arbejder i forhold til den 
aftale opgave (samtykket skal afgives i henhold til Persondataloven). 

 
13. Ved sin underskrift på nærværende aftale giver Kunden sit udtrykkelige samtykke til, at 

Rådgiver X er berettiget til at videregive Kundens indsamlede personlige oplysninger til 
Rådgiver X’s samarbejdspartnere, således Rådgiver X kan indhente tilbud og frem-komme med 
investeringsstrategier m.m. til Kunden. Nærværende samtykke gælder således også for de 
samarbejdspartnere, som Rådgiver X måtte samarbejde med (samtykket skal afgives i henhold 
til Persondataloven). 

 
14. Kunden anerkender ved sin underskrift, at denne ikke må gøre brug af tilbud m.m., førend 

Kunden har betalt samtlige udeståender til Rådgiver X for det udførte arbejde i henhold til 
bilaget ”Omfang og honorar”. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningskrav samt betaling af 
bod stor kr. 50.000,00. 

 
 
§ 6.  Hemmeligholdelse 
 
Parterne forpligter sig til at hemmeligholde og iagttage fuldstændig tavshed over for tredjemand med hensyn 
til alle oplysninger og informationer, der måtte komme til Parternes kundskab vedrørende hinanden og/eller 
alle oplysninger og informationer som i forbindelse med drøftelse/udveksling mv. måtte være kommet 
Parterne til kundskab hidrørende fra den anden Part, herunder er Parterne enige om, at oplysninger og 
informationer af nævnte karakter udgør erhvervshemmeligheder i markedsføringslovens forstand. 
 
Forpligtelserne gælder uanset om de af forpligtelserne omfattede oplysninger og informationer er kommet til 
Parternes kundskab mundtligt, skriftligt, gennem elektronisk medium eller på anden måde. Forpligtelserne 
omfatter oplysninger og informationer af enhver art. 
 
Ved videregivelse eller udnyttelses af erhvervshemmeligheder kan den krænkede part nedlægge fogedforbud 
mod den overtrædende part mod den udførte og krænkende handling uden sikkerhedsstillelse.  
 



 

 
  

   

Enhver overtrædelse af § 6 medfører at den overtrædende part skal betale en bod stor kr. 100.000,00 for 
hvert brud på hemmeligholdelsen. Boden forfalder hver den 1. i en måned såfremt overtrædelsen ikke bringes 
til ophør. 
 
Et eventuelt erstatningskrav består uanset betaling af bod. 
 
Undtaget fra forpligtelserne i § 6.1 er oplysninger og informationer, som 
 

1. på tidspunktet for Parternes modtagelse eller tilvejebringelse deraf var offentligt kendt,  
2. på tidspunktet for Parternes modtagelse eller tilvejebringelse allerede var kendt af den 

modtagende Part i forvejen eller tilvejebragt gennem den løbende forretningsgang,  
3. Parterne er retligt forpligtet til at videregive, herunder til offentlige myndigheder. 
 
 

§ 7.  Ansvarsbegrænsning 
 
Parterne er enige om, at hvis Kunden vælger at gøre brug af Rådgiver X’s ydelser, er Rådgiver X ikke 
ansvarlig for tab opstået som følge af, at Kunden følger de anbefalinger, som Rådgiver X fremkommer med. 
Kunden er indforstået med, at Rådgiver X’s forslag til engagementer og porte-føljer er ud fra Rådgiver X 
bedste overbevisning og ikke udgør en sikkerhed for et bestemt afkast for Kunden. Der kan således ingen 
sinde fremkomme krav mod Rådgiver X som følge af økonomisk tab for Kunden som følge af vejledning fra 
Rådgiver X til Kunden. 
 
Rådgiver X er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i Kundens bestående eller fremtidige bank-forretninger. 
Ethvert krav i denne forbindelse skal rettes mod Kundens bankforbindelse. 
 
Gør Kunden brug af de tilbud, som Rådgiver X indhenter fra 3. mand, er Rådgiver X uden ansvar for ethvert 
forhold mellem 3. mand og Kunden. Alle anliggender her imellem afgøres mellem 3. mand og Kunden. 
 
 
§ 8.  Misligholdelse 
 
Hver af parterne kan hæve aftalen uden hensyntagen til opsigelsesvarsel, såfremt den anden part 
misligholder aftalen væsentligt. 
 
 
§ 9.  Erstatning 
 
Forsømmer Rådgiver X eller Kunden sine forpligtelser over for den anden, har denne ret til erstatning for den 
herved forvoldte skade i henhold til dansk rets almindelige regler. 
 
  
§ 10. Lovvalg og værneting 
 
Aftalen er underkastet dansk ret. Alle tvister, der udspringer af nærværende aftale, afgøres endeligt og 
bindende ved Retten i Ballerup. 
 
 
 
§ 11.  Aftalens ophør 
 
§§ 5, 6 og 9 vil uanset opsigelse fortsat være gældende tidsubegrænset efter samarbejdsaftalens ophør. 
 



 

 
  

   

 
Dato:    Dato: 
 
For Kunden    For Rådgiver X 
 
 
Underskrift    Underskrift 



 

 
  

   

FULDMAGT 
 
Det bekræftes herved, at xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fra i dag har autoriseret og befuldmægtiget  
 

Rådgiver X, Adresse, Adresse, Cvr. nr. xx xx xx xx 
 
til at varetage vores interesser i forbindelse med at vurdere og bedømme vores bestående bankforretninger 
og finansielle vilkår, herunder i relation til bolig- og realkreditbelåning, lån til K/S-investeringer, investerings-
kreditter, pensionsordninger, investeringer, porteføljer eller lignende. 
 
Denne fuldmagt giver Rådgiver X ret til at indhente, registrere samt videregive alle relevante oplysninger om 
vores bankforretninger og finansielle vilkår samt alle de finansielle data, Rådgiver X måtte ønske at få til brug 
for undersøgelse og bedømmelse af vores nuværende og fremtidige behov i relation til bankforretninger og 
investeringer. 
 
Rådgiver X kan på vores vegne selvstændigt forhandle direkte med banker/pengeinstitutter om alle forhold 
vedrørende vores bankforretninger og investeringer.  
 
Indgåelse af endelig nye aftaler skal dog godkendes skriftligt af os. Rådgiver X kan ikke på vores vegne 
opsige eksisterende eller fremtidige bankforretninger uden vores skriftlige bemyndigelse heraf.  
 
Oplysninger fra mig/os, som Rådgiver X videregiver til bank/pengeinstitut i relation til de omhandlende 
bankforretninger m.v., er at sidestille med oplysninger afgivet af mig/os direkte til bank/pengeinstitut. 
 
Fuldmagten til Rådgiver X forbliver i kraft, indtil den skriftligt tilbagekaldes. 
 
Dato: 
 
For Kunden 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Til vitterlighed om underskriftens rigtighed, dateringens ægthed samt underskriverens myndighed: 
 
Navn:    Navn: 
Stilling:    Stilling: 
Adresse:    Adresse: 
By:    By: 
 
 
Underskrift    Underskrift 
 



 

 
  

   

OMFANG & HONORAR 
 
Sæt 
  X Projektbaserede opgaver (engangsopgaver) Investeringskonsulent Administration 

 1. BANKRÅDGIVNING:   
  

a. Analyse af eksisterende bankengagement samt 
 efterfølgende indhentning af tilbud 
 

 
#,#% af engagementets størrelse, 
dog min. DKK ### – såfremt 
Kunden gør brug af tilbuddet, 
betaler Kunden ikke honorar 
 

 

  
b. Implementering af bankengagement  
 

 
#,#% af engagementets størrelse, 
dog min. DKK ### – såfremt 
Kunden gør brug af tilbuddet, 
betaler Kunden ikke honorar 

 
 

 2. INVESTERINGSRÅDGIVNING:   
  

c. Analyse og fastlæggelse af risikoprofil 
 

 
DKK ### 

 

  
d. Analyse og fastlæggelse af investeringsstrategi, 
 herunder forslag til portefølje 
 

 
#% af porteføljens størrelse, dog 
min. DKK ### 

 

  
e. Vedligehold af risikoprofil og investeringsstrategi 
 samt regnskab 
 

 
Timepris DKK ### 

 
Timepris DKK ### 

  
f. Implementering af og efterfølgende overvågning af 
 investeringsportefølje samt udarbejdelse af regnskab 
 

 
Timepris DKK ### 

 
Timepris DKK ### 

 
 
 
Sæt     
  X Full-time opgaver (uden tidsbegrænsning) Investeringskonsulent Administration 

 1. BANKRÅDGIVNING: 
  

a. Analyse af eksisterende bankengagement samt 
 efterfølgende indhentning af tilbud 
 

  
b. Implementering af bankengagement  
 

 2. INVESTERINGSRÅDGIVNING: 
  

c. Analyse og fastlæggelse af risikoprofil 
 

  
d. Analyse og fastlæggelse af investeringsstrategi, 
 herunder forslag til portefølje 
 

  
e. Vedligehold af risikoprofil og investeringsstrategi 
 samt regnskab 
 

  
f. Implementering af og efterfølgende overvågning af 
 investeringsportefølje samt udarbejdelse af regnskab 

 

 
 
 
 
 
 
#,#% af porteføljens størrelse i fast honorar 
 
+ 
 
performanceafhængigt honorar, som aftales individuelt 
 
 
 
Det er et krav for håndtering af denne type opgave, at alle  
handelsnotaer/ transaktioner fremsendes direkte til Rådgiver X, lige som 
(kopi af) kontoudtog fremsendes til Rådgiver X på forlangende, idet disse 
ligger til grund for beregning af endeligt honorar 

 



Bilag C 
Professionel ansvarsforsikring for investeringsrådgivere  

(PI MiFID 04.09) 
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12.1 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med forsikringsselskabets
samtykke, og forsikringsselskabet har ret til at overtage og føre sikredes sag også i relation til indgåelse
af forlig.

12.2 Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et krav mod de
sikrede skal bestrides overfor sagsøger, skal forsikringsselskabet ikke være forpligtet til at bestride kravet,
medmindre en opmand vurderer, at der er rimelig sandsynlighed for at få medhold i sagen eller for at
begrænse erstatningsbeløbet til et beløb mindre end størrelsen af et muligt forlig. Opmanden udpeges efter
nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af
forsikringsselskabet.
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Mystisk aktionærtilbud: Sælg dine aktier og tab 76 pct.
Af Sonny Wichmann, sow@berlingske.dk
Torsdag den 18. oktober 2007, 18:00

Hovedaktionæren i det lille ejendomsselskab, Abaris Ejendomme, der blev noteret på
first North i maj, tilbyder nu mindretalsaktionærerne i selskabet, at købe deres aktier til
kurs 35, som de i forsommeren blev udbudt til. I dag blev aktien handlet til 146,50 kr. pr.
styk, og aktien har tidligere på året været oppe i 610 kr.

Bag det noget usædvanlige tilbud ligger en artikel fra Jyllands-Posten, som kraftigt antyder, at
ejendomsselskabet har pumpet sine værdier op gennem mere eller mindre lyssky
transaktioner.

"Som følge af omtalen i medierne har selskabets hovedaktionær Gaia Abaris besluttet, at de af selskabets øvrige
aktionærer, der baseret på omtalen i medierne, ikke længere måtte have tillid til selskabets fremtidige udvikling, kan
afhænde deres aktier til hovedaktionæren til den pris, som selskabet fastsatte som en rimelig værdi for selskabet på
tidspunktet for selskabets introduktion på Frist North," skriver ledelsen i en meddelelse torsdag aften.

Ifølge Jyllands-Posten blev Abaris introduceret på basis af et regnskab, hvis overskud hovedsageligt blev skabt af en
enkelt ejendomshandel, som kilder over for Jyllands-Posten betegner som »svindel«.

En grund på Sjælland, som Abaris havde købt for to mio. kr., blev umiddelbart efter solgt videre til et andet selskab med
flere tråde til Abaris for 22 mio. kr.

Umiddelbart efter børsnoteringen steg Abaris-aktierne så voldsomt, at selskabet på et tidspunkt var 1,3 mia. kr. værd.
Selskabets egen særlige rådgiver, Ulf Høyen, siger til Jyllands-Posten:

»Der var efter min bedste overbevisning tale om kursmanipulation.«

Jyllands-Posten beskriver Abaris Ejendommes forretningsmodel således:

Abaris køber typisk udlejningsejendomme på Vestsjælland. Umiddelbart efter sælges ejendommen videre med en
fortjeneste på 50-80 pct. Næsten alle ejendomme sælges til to selskaber, som på papiret ejes af en 61-årig tidligere
Falck-redder, Bruno Østergaard. Det seneste år har hans selskaber købt ejendomme af Abaris for skønsmæssigt over
100 mio. kr. og i hver eneste handel efterladt en enorm fortjeneste hos det børsnoterede selskab.

Pengene til at betale Abaris med skaffes ved at udstede pantebreve. Køberne af pantebrevene holdes uvidende om
Abaris' enorme fortjenester - de kender alene den endelige, opskruede købspris.

Abaris Ejendomme skriver torsdag aften om en konrket ejendomshandel, beskrevet i Jyllands-Posten:

"Det forholder sig imidlertid således, at Selskabet i forbindelse med videresalget af den pågældende ejendom har
indhentet uafhængig ejendomsmæglervurdering. Forskellen i købs- og salgspris er primært begrundet i den
omstændighed, at Abaris Ejendomme har erhvervet den pågældende grund særdeles billigt og herefter udviklet et
projekt til grunden".

Abaris blev oprindelig stiftet i 1999 som en IT-virksomhed. Men det kom der aldrig noget ud af. Til gengæld begyndte
selskabet i 2005 at beskæftige sig med byggeri, byggestyring, ejendomsudvikling og -formidling på Sjælland. Sidste år
blev det til en omsætning på 41 mio. kr. og et overskud på 17 mio. kr., og egenkapitalen endte på 14 mio. kr. efter
udbytte.

I maj måned solgte selskabet så 100.000 nye aktier og fik tilført 3,5 mio. kr., hvoraf de 1,3 mio. gik til omkostninger.

Introduktionen på First North blev begrundet med, at Abaris ønskede synlighed, blandt andet for at kunne tiltrække og
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fastholde medarbejdere, og sekundært for at rejse kapital til sikring af vækst i fremtiden.

Nu har Abaris fået opmærksomhed, og nu tilbyder hovedaktionæren altså at købe aktierne tilbage med et tab på 111,50
kr. pr. styk for sælgerne.
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Nyheder fra borsen.dk

Anklager kræver seks års fængsel til sidegadevekseler
03-08-2000 17:16

Anklageren Christian Gangsted kræver minimum seks års fængsel til de tre direktører i
sidegadevekselererfirmaet Bernstein & Co. Han mener ikke, at firmaet oplyste ordentlig om, at
sidegadevekselererne i den anden ende af telefonen tog en avance på 25 procent, hver gang de handlede
optioner for
kunden. Det blev til i alt 1700 enkeltstående handler i
Bernstein & Co, og 299 investorer endte med at miste over 41 millioner kroner af de penge, de lod firmaet
administrere for sig.
Anklageren mener, at Bernstein & Co. intet havde med
investeringsrådgivning at gøre: Der var tale om særdeles grov
kriminalitet i form af kvalificeret bondefangeri.
- Det eneste holdepunkt for bondefangeri er, at vi har afhørt
en del landmænd i denne sag, sagde advokat Søren Bech, da det
torsdag var forsvarernes tur til at fortælle domsmandsretten i
Københavns Byret om deres syn på sagen. De kræver som udgangspunkt frifindelse af de tre direktører.
Bernstein & Co. fandt deres kunder via lister fra Købmandsstandens Oplysningsbureau.
Han sagde, at hele forretningskonceptet - også kursavancen -
for Bernstein & Co. var kendt af Finanstilsynet. En dealer -
telefonsælger - for Bernstein & Co. havde pligt til at oplyse
kursavancen - hvis altså kunden spurgte.
Hans forsvarerkollega, advokat Jakob S. Arrevad, mente, at
investorerne burde have sat sig bedre ind i betingelserne. Han
hæftede sig ved kontraktformuleringen "omkostningerne
herudover", der var synonym for kursavancen.
- Køberne fik den information, de skulle have. Jeg
synes ikke, at sidegadevekselerere er særligt sympatiske, men
selv om der måtte være tale om bondefangeri, er det milevidt fra
straffeloven, sagde Jakob Arrevad. /ritzau/

Copyright © 2009 Dagbladet Børsen A/S
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Finansforbundet træt af kritik
Af Claus Iversen
Tirsdag den 20. oktober 2009, 10:37

Skyd på bankledelserne frem for bankrådgiverne. Sådan lyder opfordringen fra
Finansforbundets formand, Allan Bang.

Bankrådgivernes fagforbund forsøger nu at sætte en stopper for den massive kritik af
bankrådgivere, som er opstået i forbindelse med finanskrisen. Det har udmøntet sig i en
eksplosion af klagesager fra privatkunder i Pengeinstitutankenævnet.

Formand i Finansforbundet, Allan Bang, skriver i seneste udgave af Nyhedsbrevet Finans, at skytset burde rettes mod
andre:

”Kanonen burde indstilles mod de bankledelser, som har fyldt butikken op med varer, der aldrig skulle have været på
hylderne, og som da slet ikke skulle langes over disken til privatkunder. Finansforbundet er sådan set lige så
indignerede på disse kunders vegne, som Forbrugerstyrelsen er det,” skriver Allan Bang.

Lav en varedeklaration

Han frygter, at danskerne bliver så bange for bankrådgivere, at de undlader at søge rådgivning. Han opfordrer til at
klistre investeringsprodukter til med en varedeklaration:

”Vi foreslår en simpel varedeklaration, som viser graden af risiko og den type kunder, produktet kan tilbydes. Både
rådgiver og kunde skal have deklarationen, og det kan sætte en stopper for, at de forkerte produkter havner i de forkerte
hænder,” skriver Allan Bang.

Han erkender, at bankrådgivere indimellem begår fejl, som branchen skal bestræbe sig på at minimere:

”Men undersøgelser viser altså, at det er en forsvindende lille del af rådgivningsgsamtalerne, der går skævt,” skriver
Finansforbundets formand.

Luk vindue
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Nyheder Erhverv Kultur Opinion Sport Forbrug Viden Århus TV Foto Radio Mobil Arkiv

Torsdag 5. november

Tænk hvis
Skrevet af Rasmus Kjeldahl

Lov om finansiel rådgivning nu!
Dato: d. 27.08.09, 15:29

Af: Camilla Hersom

Emner: Finansiel rådgivning, finanskrise, forbrugere, Forbrugerrådet,

kreditklemme

Sommeren er forbi, og landet er i krise, statsbudgettet i frit fald,
og erhvervslivet i en kreditklemme. Parolen er at forbrugerne og
deres købelyst skal sætte gang i hjulene igen. Men mon ikke der
fortsat er nogen derude, der har brug for at slikke deres sår?

Jeg har i hvert fald lyst til at minde om, at der er fortsat er et
enormt behov for at rydde op i den adfærd for låne- og
investeringsrådgivning, almindelige forbrugere er blevet udsat for i
deres bank.

Det er NU, vi skal skabe klare og gennemsigtige regler for
rådgivning af private. Behovet er ikke nyt, men det er blevet
tydeligt for enhver med finanskrisens alt for mange triste skæbner.

Vi har i Forbrugerrådet i ofte fremhævet behovet for flere uvildige
rådgivere. Ligesom vi har peget på, at banker svigter kundernes
tillid ved at kalde sine ansatte for “bankrådgivere” og samtidig med
salgsmålinger og belønningsordninger tvinger sine ansatte til at
sælge risikofyldte og komplekse produkter, som hverken sælger
eller køber forstår. Konflikten mellem bankens og kundens
interesser er stor, fordi banker tjener flest penge, når det lykkes at
rådgive kunden til at tage en stor risiko.

Risikofyldte og uigennemsigtige finansielle produkter er solgt til
ganske almindelige forbrugere uden særlige forudsætninger eller
viden om investeringer. Da det gik galt, gik det derfor rigtigt galt.
Tusindvis af kunder sidder nu tilbage med massive investeringstab,
og klagerne hober sig op i pengeinstitutankenævnet.

Men I ankenævnet er det uendelig svært at få medhold i en sag om
dårlig rådgivning. Der findes nemlig ingen lov, der direkte regulerer
forholdet mellem bankens rådgivning og kunden, ligesom der ikke
findes faste definitioner af ord som “risiko” og “garanti”. Typisk har
kunden underskrevet bunker af papir, hvor der et sted står, at man
har modtaget og forstået den rådgivning, man har modtaget. Og så
kan bevisbyrden næsten ikke løftes.

Det bør naturligvis være bankens ansvar, at der ikke sælges
komplekse finansielle højrisikoprodukter til private. Hvis man er
ganske almindelig lønmodtager, kan det kun tilrådes at investere i
forholdsvis enkle, gennemskuelig produkter som fx stats- og
realkreditobligationer og aktier for den mere risikobetonede.
Derudover bør der være klare krav til indholdet af de begreber, der
bruges. Og endelig bør banken have bevisbyrden for hvilken
rådgivning, der er givet.

En bedre forbrugerbeskyttelse kunne have mildnet krisen for alle.
Lad os undgå en gentagelse af fortidens fejl. Vi har brug for en lov
om finansiel rådgivning.
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Få en bedre kreditvurdering

Redningen af Roskilde Bank

Skattereform

Konkurrence

Gennemsigtige priser

Finansiel metropol

Manglende harmonisering

Rådgivning af private investorer

SEPA

MiFID - Harmonisering med stort
H

Skrappere krav til rådgivning af private investorer
Roskilde Bank og BankTrelleborgs kollaps har sat fokus
på bankernes rådgivning ved salg af egne aktier.
Reglerne er klare. Bankerne skal altid sikre sig, at en
investering passer til den risiko, som den enkelte kunde
ønsker – og har råd til – at løbe. Risikospredning er et
nøgleord.

Særligt for mange mindre banker er salg af egne aktier en del af
hverdagen. Dels fordi de små banker typisk gerne vil have en
stærk forankring i lokalsamfundet. Dels fordi det er en væsentlig
måde at skaffe finansiering på. Det er der intet som helst i vejen
for. Så længe rådgivningen af den enkelte kunde er i orden.

Bedre beskyttelse af bankkunder
1. november 2007 blev kravene til bankernes rådgivning af 
kunderne skærpet. Det skete med de såkaldte MiFID-regler, der
stammer fra et EU-direktiv om markeder for finansielle
instrumenter.

Når bankerne rådgiver almindelige privatkunder om
investeringer, skal de nu altid sikre sig, at investeringen passer
til kundens risikoprofil, formålet med at investere, og ikke
mindst kundens evne til at bære et eventuelt tab.

Drejer det sig fx om investering af en pensionsopsparing, er der
forskel på, om kunden står lige over for at gå på pension eller
sidder i sit første job.

Spred risici
Når bankerne sælger deres egne aktier til kunderne, skal de
være særligt opmærksomme på, om bankens interesse i at
sælge egne aktier kan skade kunden. Bankerne skal også i
særlig høj grad opfordre kunderne til at sprede deres risiko. Det
har Finansrådet indskærpet over for bankerne.

Som følge af de nye MiFID-regler skal bankerne give almindelige
privatkunder en lang række informationer. Både generel
information om banken selv og om de værdipapirer, banken
tilbyder. Og så skal kunderne ikke mindst have information om
de risici, der er knyttet til værdipapirerne.

Forskellige kunder – forskellige behov
Der er forskel på kunder. Den private kunde, der kun en gang i
mellem handler med værdipapirer, har et noget større behov for
beskyttelse end erhvervskunden, der handler jævnligt. Derfor
indeholder de nye regler en opdeling af kunderne.

"Godkendte modparter" – fx andre banker – har selv
ekspertisen og får derfor ingen beskyttelse. Omvendt har
privatkunder og de fleste mindre erhvervskunder – også kaldet
"detailkunder" – brug for information og rådgivning. Med MiFID
har de fået en bedre beskyttelse, når de handler med
værdipapirer. I midten finder man de "professionelle kunder",
der har brug for mindre beskyttelse. Det kan fx være større
virksomheder.

Flere og flere private investerer i aktier
Den bedre beskyttelse af privatkunder kommer i en tid, hvor
flere og flere bliver investorer. I 2004 stod danske private
investorer for ca. 1,3 millioner handler med aktier, obligationer
eller investeringsforeningsbeviser til en samlet værdi på ca. 121
milliarder kroner. I 2007 drejede det sig 3,1 millioner handler til
en værdi på 273 milliarder kroner
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Bilag I 
“Associated Indemnity Corporation V. The Dow Chemical Company” 



935 F.2d 800

ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION, Plaintiff-Appellant, Cross-
Appellee,

v.
The DOW CHEMICAL COMPANY, Defendant-Appellee, Cross-Appellant.

Nos. 90-1338, 90-1380.

United States Court of Appeals,
Sixth Circuit.

Argued Feb. 7, 1991.
Decided June 11, 1991.

I.

It is agreed that:

Glenn F. Doyle, Smith & Brooker, Bay City, Mich., Irving C. Faber (argued), Gary M. Elden,
Andrew Butz, Grippo & Elden, Chicago, Ill., for plaintiff-appellant cross-appellee.

1

Joseph L. Falik, Detroit, Mich., Michael P. Foradas, David M. Elston, Samuel A. Haubold
(argued), Kirkland & Ellis, Chicago, Ill., Samuel P. Jordan, Jr., The Dow Chemical Co., Legal
Dept., Midland, Mich., William J. Gillett, Dykhouse, Wise & Marsac, P.C., Detroit, Mich., John
S. Ingold, The Dow Chemical Co., Midland, Mich., for defendant-appellee cross-appellant.

2

Before JONES and NELSON, Circuit Judges, and MILES, Senior District Judge* .3
MILES, Senior District Judge.4
An unusual insurance contract provided that Associated Indemnity Corporation ("Fireman's

Fund")1 would reinstate insurance coverage for the Dow Chemical Company ("Dow") when
Fireman's Fund's indemnity payments reached the original limit of coverage under the
contract. The contract further provided that the premium for such reinstatement would be
determined at the time of reinstatement. The trial judge determined the amount of that
reinstatement premium, and both Fireman's Fund and Dow appeal, Fireman's Fund arguing
that the premium should be higher, and Dow arguing that the premium should be lower.
Furthermore, the trial judge failed to award pre-suit interest, and Fireman's Fund argues that
his failure was error. We AFFIRM.

5

Fireman's Fund issued an insurance policy to Dow that obligated Fireman's Fund to
indemnify Dow for losses attributable to the period from July 30, 1970 to January 1, 1974. This
1970 policy limited Fireman's Fund's liability for general liability losses to $2.5 million per
occurrence, and it limited Fireman's Fund's aggregate liability for such losses to $2.5 million
per category of loss, per year. The policy enumerated five categories of general liability losses,
consisting of one category of losses from personal injuries, and four categories of losses from
various kinds of property damage. General liability losses did not include losses related to
automobiles.

6

The premium for general liability losses for 1973, the year in dispute, was $893,145, and the
premium for automobile-related losses for that year was $170,123. The sum of those two
premiums is $1,063,268, and the parties have referred to that sum as the fixed cost premium.

7

The 1970 policy obligated Fireman's Fund to continue to indemnify Dow for losses in a
category even after Fireman's Fund had paid its aggregate liability for that category, but the
policy also provided that Fireman's Fund was entitled to an extra premium for doing so.
Endorsement No. 25, the crux of this lawsuit, reads:

8

In the event that the aggregate limit of liability is exhausted during any annual period the full
limits of liability shall be immediately reinstated. The premium shall be determined at the time
of reinstatement.

9
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II.

A.

Circumstances eventually forced the parties to come to grips with that endorsement. In 1981,
Fireman's Fund indemnified Dow for a loss attributable to 1973. Its payment to Dow, when
added to previous payments, exceeded the aggregate limit of liability for a category of loss.
Therefore, Fireman's Fund was obligated to continue indemnifying Dow for such losses, but
Dow was obligated to pay Fireman's Fund a reinstatement premium.

10

However, high stakes prevented the parties from agreeing on the amount of that premium.
At the time of reinstatement, Dow faced additional losses in the reinstated category that were
fairly certain and that were potentially attributable to 1973. The potential losses were so large
that Fireman's Fund's payment of them would certainly exhaust the reinstated aggregate.
Therefore, Fireman's Fund demanded a premium of $3.575 million for reinstatement.
Fireman's Fund sought compensation for the indemnity payments that it would make under
the new aggregate, $2.5 million, for the costs it would incur defending Dow as required by the
policy, and for costs of administrating the policy. Furthermore, it sought a small profit. Dow
refused to pay such an amount, and it claimed that the premium should be some portion of the
fixed cost premium for 1973. Fireman's Fund brought suit, seeking a declaration that the policy
required Dow to pay Fireman's Fund the premium that it demanded. Dow argued that the
policy required it to pay only 25% of the fixed cost premium for 1973: $265,817. The trial judge
found that the reinstatement endorsement was ambiguous, so he reviewed the extrinsic
evidence to determine the following intentions of the parties.

11

First, Dow was to have "true insurance;" that is, the risk of losses exceeding the aggregate
was to pass to Fireman's Fund at the inception of "the policy year," 1973.

12

Second, since the risk of loss passed at the inception of 1973, the premium could not be based
upon the risk of loss at the time of reinstatement, and could not exceed the fixed cost premium
for 1973.

13

Third, the parties were to negotiate the amount of the premium rather than resort to a
previously determined formula.

14

Finally, the premium was to be commercially reasonable.15
The trial judge then declared a commercially reasonable reinstatement premium to be 50%

of the general liability premium for 1973 and ordered Dow to pay Fireman's Fund that amount:
$446,572.50, and pre-judgment and post-judgment interest.

16

Fireman's Fund argues that both the plain meaning of the endorsement and the relevant
extrinsic evidence require Dow to pay a premium that is commercially reasonable in light of the
risk at the time of reinstatement, a risk based upon facts like the high probability of additional
losses attributable to 1973. It does not argue that the plain meaning of the endorsement and the
extrinsic evidence demonstrate that the parties never arrived at an agreement certain enough
for enforcement.2

17

The endorsement does not clearly mean that Fireman's Fund would consider the risk at
reinstatement to determine the premium. The endorsement clearly indicates only when the
reinstatement premium is to be determined; it does not clearly indicate how. Fireman's Fund's
analogy of the endorsement to U.C.C. Sec. 2-305 (1978) is inappropriate. Section 2-305
provides that when parties to a contract for the sale of goods have not agreed upon a price, "the
price is a reasonable price at the time of delivery." The plain meaning of that language is that
the price for goods should be determined upon consideration of circumstances at the time of
delivery. However, that language presents a standard, a "price," described in terms of time,
"reasonable [at] delivery." In contrast, the endorsement presents no standard, so the reference
to time is not for the purpose of describing such a standard.

18

Fireman's Fund also argues that prohibiting it from considering the risk at reinstatement
renders part of the endorsement without purpose. If the premium were to be based upon the
risk at the inception of the policy, why could the parties not determine that premium at that
time? Why did the endorsement require them to wait until reinstatement? The Michigan
Supreme Court, in Associated Truck Lines v. Baer, 346 Mich. 106, 110, 77 N.W.2d 384 (1956),
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B.

has rejected an interpretation of a contract that "render[ed] [a] provision meaningless and
without purpose." However, prohibiting consideration of the risk at reinstatement does not
render part of the endorsement without purpose because another reasonably likely purpose can
be ascribed to that part. The parties may have intended merely to emphasize that the premium
was not due unless reinstatement actually occurred, and to postpone negotiations that might
not have become necessary.

19

Given the ambiguity of the endorsement as presented to the trial judge, he properly turned to
extrinsic evidence to determine the intent of the parties. See Ford Motor Co. v. Northbrook Ins.
Co., 838 F.2d 829 (6th Cir.1988) (citing Goodwin v. Coe Pontiac, Inc., 392 Mich. 195, 220
N.W.2d 664, on reh., 392 Mich. 195, 224 N.W.2d 53 (1974)); William C. Roney & Co. v. Federal
Ins. Co., 674 F.2d 587 (6th Cir.1982) (citing Fox v. Detroit Trust Co., 285 Mich. 669, 281 N.W.
399 (1938)). To prevail at trial, Fireman's Fund had to prove by a preponderance of that
extrinsic evidence that the parties intended the reinstatement premium to reflect the risk at
reinstatement. The court in Lambert v. Jim Causley Pontiac, Inc., 47 Mich.App. 620, 621-22,
209 N.W.2d 619 (1973) (citing People v. Swineford, 77 Mich. 573, 43 N.W. 929 (1889)), noted
the "historical precedent that the plaintiff has the burden of proving [to a preponderance of the
evidence] the existence of the contract and his entitlement to benefits thereunder." As held by
the court in Mount Ida School for Girls v. Rood, 253 Mich. 482, 235 N.W. 227 (1931), that
burden of proving entitlement to benefits includes the burden of proving the extent of those
benefits. The standard of review here, on the other hand, is whether the trial judge committed
clear error when he found that Fireman's Fund had not carried that burden. Fed.R.Civ.P. 52.
We find no clear error.

20

No credible witness testified that the parties expressly agreed to the risk that the premium
would reflect. However, evidence at least as persuasive as that supporting Fireman's Fund's
claim supports the trial judge's contrary finding that the parties intended the premium to
reflect only the risk at the start of 1973. First, the trial judge found that the parties intended
reinstatement to substitute for excess drop-down insurance. Provided under excess policies,
such insurance is for losses exceeding aggregate limitations in primary policies. At the time of
negotiations with Fireman's Fund for the 1970 policy, Dow did not have such insurance
because Fireman's Fund had never before demanded aggregate limitations. Witnesses for both
sides testified that the reinstatement endorsement was a compromise intended to substitute for
drop-down insurance. The trial judge apparently inferred from such testimony not only that
the parties intended reinstatement to provide the same uninterrupted coverage that drop-down
insurance would have provided, but that they intended the price of reinstatement to reflect the
same risk that the price of drop-down insurance would have reflected. His inference is not
inescapable, but it is reasonable.

21

Second, the trial judge noted that the parties agreed to a limitation on the amount of the
reinstatement premium under an immediately subsequent policy. The parties negotiated a new
policy for a period to begin at the conclusion of the old policy in 1974. The 1974 policy included
a provision for aggregate reinstatement similar to the 1970 endorsement. In contrast to the
endorsement, however, the 1974 provision included a formula for computing the reinstatement
premium: 25% of the fixed cost premium. The trial judge reasoned that Fireman's Fund would
not have agreed to such a limitation in the 1974 provision had it believed that under the 1970
endorsement it could charge a premium in light of the risk at reinstatement.

22

Fireman's Fund correctly argues that the trial judge erred when he labeled the 1974 provision
a "practical construction" of the 1970 endorsement. In contrast to the actions in Detroit
Greyhound Employees Federal Credit Union v. Aetna Life Insurance Co., 381 Mich. 683, 167
N.W.2d 274 (1969), agreeing to the 1974 provision certainly was not an action that the parties
impliedly agreed to be a right or responsibility created by the 1970 contract. Furthermore, in
contrast to the actions in Roney & Co., agreeing to the 1974 provision was not necessitated by
the fact that the 1970 contract did not create a certain right or responsibility: the 1974
provision governed different years than the 1970 endorsement.

23

Although not entitled to the weight of a practical construction, the 1974 provision
nevertheless is probative of the parties' intent regarding the 1970 endorsement. The trial judge
did not treat the mere language of the 1974 provision as evidence that the parties intended the
same meaning for the 1970 endorsement. To do so would have been improper. Id. at 590 n. 2.
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C.

Likewise, the judge properly refused to treat the language as evidence that the parties' intent
had changed. The change in language was not, as in TCP Industries v. Uniroyal, Inc., 661 F.2d
542, 548 (6th Cir.1981), the deletion of an "elaborate formula for pricing," but was a much less
probative addition of a simple formula. The judge merely concluded, quite reasonably, that a
party who enjoys a benefit under a contract is not likely to give it up in a subsequent contract.

24

Fireman's Fund explained that it gave up that benefit because the 1974 policy reduced its risk
through a more comprehensive deductible plan and through additional reinsurance paid for by
Dow. Fireman's Fund explained further that it had not agreed with the reinsurers upon the
reinstatement premium under the 1970 endorsement, but had obtained the consent of the
reinsurers to the premium under the 1974 provision. However, the trial judge found those
explanations to be unpersuasive, and we cannot say that he clearly erred. Fireman's Fund may
not have believed its actual risk to be very great under either policy, or the difference in risk
may not have justified such a drastic premium change. In addition, its failure to agree with the
reinsurers about a premium under the 1970 endorsement may have been simply a mistake, or
Fireman's Fund may have considered such an express agreement unnecessary. Furthermore,
Dow noted that Fireman's Fund agreed to the 1974 reinstatement premium formula before it
negotiated a reduction of its risk. Of course, that "agreement" was not binding when made, but
dependent upon agreement to the whole contract. Still, that Fireman's Fund failed to present
the reinstatement formula as a bargaining point indicates that it was not greatly concerned
about it.

25

Finally, the trial judge noted that several persons in the Fireman's Fund underwriting
department believed that the reinstatement premium would reflect only the risk at the start of
1973. In 1983 and 1984, after it appeared that the 1973 aggregate had been exhausted,
underwriters at Fireman's Fund attempted to determine the intent of the parties about the
endorsement. Some of their documents refer to the reinstatement premium in terms of a
percentage of the original premium and in terms of a rate. Fireman's Fund argues that the
authors of those documents did not participate in negotiations for the 1970 endorsement, it
questions the accuracy and meaning of those documents, and it directs attention to documents
of Dow and its insurance broker suggesting that a reinstatement premium could be so
expensive as to make reinstatement not worthwhile. However, the trial judge was entitled to
find that the underwriters had sufficient contact with negotiators and sufficient knowledge of
policy to offer helpful evidence about Fireman's Fund's intent. Furthermore, although one
underwriting document reflected its author's confusion of statements about the 1974 provision
as statements about the 1970 endorsement, the trial judge was entitled to glean from other
underwriting documents an understanding that the reinstatement premium was to be a
percentage of the original premium. Finally, the trial judge was entitled to glean from the
documents of Dow and its broker merely an apprehension that Fireman's Fund would adopt a
position inconsistent with the parties' intent due to the ambiguity of the endorsement.

26

In 1977 and 1978 the parties attempted to agree to a price for release of Fireman's Fund from
its contracts with Dow: they attempted to commute the contracts. The price ostensibly would
reflect the net value of the policy to Dow, the probable future payments from Fireman's Fund
less the probable future premiums to Fireman's Fund. During the commutation negotiations,
Fireman's Fund estimated the 1973 reinstatement premium as 50% of the general liability
premium for that year. The trial judge found that estimate to be a commercially reasonable
reinstatement premium, but he noted that he did not rely upon it as evidence for his primary
finding that the premium would reflect only the risk at the start of 1973. He further noted that
if commutation negotiations were inadmissible as evidence, then a commercially reasonable
premium was 25% of the 1973 fixed cost premium.

27

Inexplicably, Fireman's Fund argues on appeal that the commutation negotiations were
inadmissible. Seizing the apparent opportunity, Dow cross-appeals, arguing that if this Court
agrees with Fireman's Fund, then it must hold that the amount of the reinstatement premium
was only 25% of the 1973 fixed cost premium. However, this Court declines to decide whether
the commutation negotiations were inadmissible because the negotiations were not necessary
support for the judge's primary finding, and Fireman's Fund obviously does not challenge the
judge's further finding of a commercially reasonable premium. Furthermore, Dow did not
argue to the trial judge that the commutation negotiations were inadmissible, so it did not
preserve the issue for appeal.

28
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III.

The trial judge awarded interest only from the filing of the suit until final judgment under
Mich.Comp.Laws Ann. Sec. 600.6013(5) (West Supp.1990), and interest from final judgment
until payment under 28 U.S.C.A. Sec. 1961 (West Supp.1990). He did not award pre-suit
interest. Fireman's Fund was not entitled to pre-suit interest upon the reinstatement premium
because the amount of that premium was not fixed or easily ascertainable before Fireman's
Fund filed its complaint. In Cree Coach Co. v. Wolverine Insurance Co., 366 Mich. 449, 463,
115 N.W.2d 400 (1962), the court awarded pre-suit interest only after holding that "[t]he
amount of damages sustained was known or could have been easily ascertained by appellants ...
when liability was denied." Furthermore, the court in Whitney v. Allstate Insurance Co., 66
Mich.App. 74, 78, 238 N.W.2d 410 (1975) stated that "[i]nterest can accumulate only when
liability, not the amount owed, is contested." The trial judge found that the parties intended
that the premium be a commercially reasonable premium rather than the result of a formula.
Therefore, at the point negotiations ceased due to the parties' irreconcilable premises, the
amount of the premium still was not fixed, nor was it easily ascertainable.

29

Accordingly, we AFFIRM the judgment of the district court.30

The Honorable Wendell A. Miles, Senior United States District Judge for the Western District of
Michigan, sitting by designation

*

The Court will refer to Associated Indemnity Corporation as Fireman's Fund because it is an indirect,
wholly-owned subsidiary of the Fund American Companies, Inc., formerly known as Fireman's Fund
Corporation, and because another affiliate of Fireman's Fund issued a subsequent insurance policy to
Dow which has some relevance to the policy under dispute

1

In light of the parties' intent to negotiate the reinstatement premium in the future, as demonstrated
by the language of the endorsement and as specifically found by the trial judge, and in light of the
parties' extremely diverse but equally reasonable positions about how a reinstatement premium
should be determined, the enforceability of the reinstatement endorsement might have been a viable
issue. See J.W. Knapp Co. v. Sinas, 19 Mich.App. 427, 172 N.W.2d 867 (1969); Restatement (Second)
of Contracts Sec. 33 (1979); and Mich.Comp.Laws Ann. Sec. 440.2204 (West 1967). However, the
Court refrains from deciding whether the reinstatement endorsement is unenforceable because
Fireman's Fund apparently did not press such a claim before the trial judge. Newmyer v. Philatelic
Leasing, 888 F.2d 385 (6th Cir.1989). Presenting the claim in the Joint Pre-trial Order, without more,
is insufficient. O'Connor v. City and County of Denver, 894 F.2d 1210 (10th Cir.1990)

2

CC | TRANSFORMED BY PUBLIC.RESOURCE.ORG
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Uafhængige Investeringsrådgivere i Danmark

Virksomhedsnavn Egenkapital Etableringsår
ØkonomiRåd ApS 18 2008
Zealand Advisors ApS 117 2008
Share-Advisors.dk ApS 118 2001
GES Investment Services Danmark A/S 124 2003
360 Wealth ApS 125 2007
Uvildige - Aalborg ApS 163 2008
CECA Formueinvest ApS 213 2007
Trends Kapitalpleje A/S 592 2007
Papsø Consult ApS 712 2006
Substantia A/S 732 2007
Finanshuset i Fredensborg A/S 861 2003
Kapitalforvaltning Nord A/S 993 2006
Invensure II A/S 1006 2006
Kirstein Finansieringsrådgivni 1664 2005
RealRåd ApS Investeringsrådgivere 1863 1995
WH Invest ApS 1917 1998
Invensure A/S 3231 2003
Uttrup Financial Advisors A/S 4349 2007

Antal selskaber (renset for ekstreme observationer): 18
Sum af egenkapital: 18798
Gennemsnit af egenkapital 1044

Tal i tusinder

De ekstreme observationer der nævnes er selskaber som har egenkapitaler på,
eller under, nul, samt to selskaber med egenkapitaler på over 12 mio.

Kilde: www.kob.dk

http://www.kob.dk

