
Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) har den 25. 
maj 2018 anmeldt en række af ændringer til DFIM’s tilladelse til behandling 
af personoplysninger med henblik på at advare andre mod 
forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registeret 
(advarselsregister).

Under henvisning til Datatilsynets brev af 21. december 2018 og DFIM’s 
skriftlige bekræftelse af 21. december 2018 skal Datatilsynet hermed meddele 
DFIM

TILLADELSE

til behandling af personoplysninger med henblik på at advare andre mod 
forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret. 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Optagelse i advarselsregistret

1. Der kan ske optagelse i advarselsregistret (Fællesregisteret) i tre
situationer:

a. I tilfælde af afvigende skadesforløb.
b. I tilfælde hvor en forsikring er afmeldt på grund af

præmierestance.
c. I tilfælde af manglende forsikring og opkrævning af gebyr

herfor.

Kriterierne for optagelse i advarselsregisteret i de tre nævnte 
situationer fremgår af de nedenfor fastsatte særlige vilkår. 

Særlige vilkår vedrørende afvigende skadesforløb
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2. DFIM sørger for, at forsikringstagere gennem en bestemmelse i de en-
kelte selskabers almindelige forsikringsbetingelser bliver gjort bekendt 
med muligheden for registrering i Fællesregisterets del vedrørende af-
vigende skadesforløb. Den pågældende bestemmelse skal have føl-
gende ordlyd: 

”Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter 
gentagne skadestilfælde, stiller skærpede betingelser for dens 
fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i 
den del af Fællesregisteret, som vedrører forsikringstagere, der 
frembyder en særlig risiko. 

Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstage-
ren meddelelse herom med nærmere oplysning om klagead-
gang m.v. Registrering i Fællesregisteret (DFIM, Philip Hey-
mans Allé 29, st. tv, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 90 69) sker på 
grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række 
vilkår.”

3. Når der sker registrering på baggrund af afvigende skadesforløb, er 
DFIM forpligtet til ikke at give noget forsikringsselskab oplysninger 
om det indberettende selskabs identitet, med mindre der foreligger et 
skriftligt udtrykkeligt samtykke fra den registrerede om, at det faktiske 
risikoforløb må søges oplyst. 

4. Når der sker indberetning på baggrund af afvigende skadesforløb, skal 
der af det enkelte forsikringsselskab gives meddelelse til den registre-
rede om indberetning til Fællesregisteret, når indberetning foretages. 
Meddelelse om registrering i forbindelse med opsigelse eller betin-
gelse af særlige vilkår på grund af afvigende risiko skal have følgende 
ordlyd:

”Der er samtidig hermed – i overensstemmelse med vilkår fast-
sat af Datatilsynet – sket registrering i Fællesregisteret (DFIM, 
Philip Heymans Allé 29, st. tv, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 90 
69).

Oplysning om registreringen videregives til øvrige ansvarsfor-
sikringsselskaber med henblik på, at selskaberne kan stille 
skærpede betingelser for indgåelse af en forsikringsaftale. Sel-
skaberne vil ikke kunne få oplyst, fra hvilket selskab registre-
ringen er indgivet uden dit skriftelige udtrykkelige samtykke. 

Du har ret til at blive gjort bekendt med årsagerne til registre-
ringen her i selskabet, og med registreringen i Fællesregisteret. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandling af urig-
tige eller vildledende oplysninger om dig. Det anbefales, at du 
i første omfang indgiver din klage til DFIM, som er ansvarlig 
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for førelsen af nævnte register, med henblik på at DFIM kan 
tage stilling til klagen. DFIM’s afgørelse kan indbringes for 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 Købehavn K.

Registreringen slettes såvel hos selskaberne som i Fællesregi-
steret efter 3 år.”

5. DFIM skal sikre sig, at kun de selskaber, der er tilsluttet Fællesregiste-
rets del vedrørende afvigende skadesforløb, får oplysningerne herfra.
 

6. Registreringer om afvigende risiko slettes efter 3 år i såvel Fællesregi-
steret som de enkelte selskaber.

Særlige vilkår vedrørende præmierestance 

7. Et forsikringsselskab skal afmelde en forsikring til Køretøjsregisteret, 
når følgende betingelser er opfyldt: 

 Forfalden præmie er ikke betalt.
 Der er hengået mindst 5 uger fra forfaldsdag.
 At selskabet har sendt rykker og påkrav i overensstem-

melse med reglerne i Forsikringsaftalelovens §§ 12-13.  
Det skal i hvert fald af den sidste rykkerskrivelse fremgå, 
at undladelse af betaling vil medføre, 

At forsikringen bliver slettet,
At genoptagelse af forsikringen kan – uanset 
hvilket selskab, forsikringstageren henvender sig 
til – blive afvist eller ske på skærpede vilkår.

 Selskabet må ikke have modtaget meddelelse om, at kø-
retøjet er slettet af Køretøjsregisteret. 

8. Samtidig med afmelding af en forsikring til Køretøjsregisteret, jf. vil-
kår 7, skal der gives forsikringstageren og Fællesregisteret meddelelse 
om, at forsikringen er slettet på grund af præmierestance. Meddelel-
sen, der sendes af det enkelte selskab, skal have følgende ordlyd:

”Restanceforhold er indberettet til Fællesregisteret, der føres af 
DFIM (Philip Heymans Allé 29, st. tv, 2900 Hellerup, tlf. 41 
91 90 69), efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår 
fra Datatilsynet.

Oplysning om registreringen videregives til øvrige motorkøre-
tøjsforsikringsselskaber med henblik på, at selskaberne kan 
stille skærpede betingelser for indgåelse af en forsikringsaftale.

Du har adgang til af blive gjort bekendt med årsagen til regi-
streringen her i selskabet, og med registreringen i Fællesregi-
steret. 
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Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandling af urig-
tige eller vildledende oplysninger om dig. Det anbefales, at du 
i første omfang indgiver din klage til DFIM, som er ansvarlig 
for førelsen af nævnte register, med henblik på at DFIM kan 
tage stilling til klagen. DFIM’s afgørelse kan indbringes for 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 Købehavn K.”

9. Registreringer om præmierestanceforhold slettes efter 2 år i såvel fæl-
lesregisteret som de enkelte selskaber. 

Særlige vilkår vedrørende gebyr ved manglende forsikring

10. Senest 14 dage forud for DFIM’s pålægges af et dagsgebyr for mang-
lende opfyldelse af forsikringspligten i færdselslovens § 105, stk. 1, 1. 
pkt., skal der være fremsendt skriftlig meddelelse til den person, som 
gebyr kan pålægges, om, at gebyr kan pålægges og om, at gebyret er 
tillagt udpantningsret. Meddelelsen skal fremsendes således, at den, 
forsikringspligten påhviler, har rimelig tid til at agere på meddelelsen 
ved at opfylde forsikringspligten. 

11. Ved opkrævning af gebyr registrerer DFIM den forsikringspligtige 
person i Fællesregisteret til brug for forsikringsselskabernes overhol-
delse af færdselslovens § 106, stk. 6. 

Inden gebyr kan opkræves skal det opsigende forsikringsselskab såle-
des sende orientering til forsikringstager med følgende tekst:

”Forsikringsophøret bliver oplyst til DFIM, der efter færdsels-
lovens § 106, stk. 4, kan pålægge dig et gebyr på kr. 250,00 pr. 
dag, dit motordrevne køretøj er uforsikret. Udpantning af den 
forfaldne gæld kan ske. 

Ved opkrævning af gebyr vil du blive registreret i Fællesregi-
stret, der føres af DFIM, efter indhentet tilladelse på nærmere 
angivne vilkår fra Datatilsynet.

Oplysning om registreringen videregives til øvrige ansvarsfor-
sikringsselskaber.

Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet køretøjer, før 
gebyr er betalt til DFIM. Du kan se mere på www.dfim.dk. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandling af urig-
tige eller vildledende oplysninger om dig. Det anbefales, at du 
i første omfang indgiver din klage til DFIM, som er ansvarlig 
for førelsen af nævnte register, med henblik på at DFIM kan 
tage stilling til klagen. DFIM’s afgørelse kan indbringes for 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 Købehavn K.”

http://www.dfim.dk/
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12. En registrering på baggrund af et ubetalt gebyrer slettes fra Fællesregi-
steret senest 5 dage efter, at gebyrer er betalt. 

Fælles vilkår

Underretning af den registrerede 
 

13. DFIM skal i forbindelse med, at registrering af oplysningerne, jf. vil-
kår 1, finder sted, sørge for altid at give den registrerede skriftlig med-
delelse i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 
14. 

Indsigtsret

14. DFIM skal til enhver tid på anmodning af den registrerede meddele 
denne indholdet af de oplysninger, som på tidspunktet for anmodnin-
gens fremsættelse er blevet videregivet om den pågældende. 

15. DFIM skal endvidere give den pågældende oplysninger i overensstem-
melse med artikel 15. 

Godtgørelse af behandlingens berettigelse

16. Det påhviler DFIM at godtgøre behandlingens berettigelse, hvis en re-
gisteret rejser tvivl om dens rigtighed. Det enkelte selskaber er i den 
forbindelse forpligtet til at godtgøre behandlingens berettigelse over 
for DFIM. 

Urigtige og vildledende oplysninger

17. DFIM er forpligtet til uden unødig forsinkelse og senest en måned ef-
ter modtagelse af en anmodning herom, at slette eller berigtige oplys-
ninger, der viser sig urigtige eller vildledende.  

18. De enkelte selskaber skal straks give meddelelse til Fællesregisteret, 
hvis det konstateres, at registrering er sket på et urigtigt grundlag. 

19. Videregivne oplysninger, der viser sig urigtige, eller som er videregi-
vet i strid med disse vilkår, skal af DFIM straks berigtiges skriftligt 
over for de selskaber, der har modtaget oplysningen. Desuden skal der 
berigtiges over for den registrerede, som skal have oplyst, hvilke med-
lemmer/deltagere i ordningen, der har modtaget berigtigelsen efter 1. 
pkt., og hvorfra oplysningen stammer. 

Sletning af oplysninger

20. Oplysninger om en registeret skal i øvrigt slettes senest i henhold til 
den frist, der føler af henholdsvis vilkår 6, 9 og 12. 
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Klageadgang

21. Anmodninger fra en registeret om indsigt, berigtigelse af oplysninger, 
der viser sig urigtige, eller sletning af oplysninger, der ikke må be-
handles, skal besvares skriftligt af DFIM uden unødig forsinkelse og 
senest en måned efter, DFIM har modtaget anmodningen. 

22. Nægter DFIM at imødekomme en anmodning fra en registreret om at 
få indsigt eller få foretaget den begærede berigtigelse eller sletning, 
skal afslaget begrundes. DFIM skal i svaret gøre den registrerede be-
kendt med, at den pågældende kan klage til Datatilsynet.

Behandlingssikkerhed 

23. Der skal hos DFIM og de enkelte selskaber træffes passende tekniske 
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at oplys-
ninger i registeret ikke misbruges eller kommer til uvedkommendes 
kendskab.

24. Oplysningerne skal ajourføres løbende. Hvis der udsendes advarselsli-
ster, skal disse udsendes mindst hver uge. Straks efter modtagelsen, 
skal de øvrige selskaber destruere tidligere modtagne lister el. lign., 
hvilket skal angives af DFIM i forbindelse med udsendelsen. 

25. Adgangen til fællesregisteret skal være beskyttet med kodeord for bru-
geridentitet og med password.

26. Det samme gælder lister i elektronisk form, der er hentet fra en hjem-
meside, eller som et selskab har modtaget fra DFIM i form af en data-
pakke. 

27. Udsendelse af lister i elektronisk form over det åbne internet må alene 
ske i forsvarlig krypteret form. 

28. DFIM skal sikre sig, at alene medarbejdere i de enkelte selskaber, der 
er beskæftiget med policebehandling inden for automobilforsikring, 
har adgang til registeret, samt at medarbejderne kun får adgang til den 
del af registeret, der er relevant i forbindelse med deres arbejdsom-
råde. 

Ændringer/ophør

29. Inden iværksættelse af ændringer i de oplysninger, der er meddelt Da-
tatilsynet i forbindelse med udstedelsen af tilladelse, skal Datatilsynets 
tilladelse indhentes. Ændringer af mindre væsentlig betydning skal 
dog kun anmeldes. Anmeldelse kan ske efterfølgende, dog senest 4 
uger efter iværksættelsen.
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30. Ophør af førelsen af advarselsregistret skal straks meddeles til Datatil-
synet.

De ovenstående vilkår er gældende indtil videre. Datatilsynet forbeholder sig 
senere at tage vilkårene op til revision, hvis der skulle vise sig et behov for 
det. En revision kan blive aktuel senere i år, hvor tilsynet forventer at vedtage 
nye standardvilkår for advarselsregistre. 

Endvidere er vilkårene supplerende i forhold til reglerne i databeskyttelsesfor-
ordningen og databeskyttelsesloven samt i visse tilfælde udtryk for en præci-
sering af lovens regler. Det skal derfor understreges, at reglerne i databeskyt-
telsesforordningen og databeskyttelsesloven finder anvendelse i det omfang, 
der er tale om forhold, som ikke er reguleret i de ovenstående vilkår. 

Med venlig hilsen

Cristina Angela Gulisano
Direktør
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