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Forbrugerpanelet om forsikring 

Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og 

ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring, der – 

som navnet antyder, dækker selve bygningen.  

I forbindelsen med tegningen af en forsikring skal der udleveres betingelser for den 

pågældende forsikring, forsikringstageren tegner. Det er dog kun hver fjerde forsikringstager 

(26%), som angiver at have læst samtlige betingelser igennem. Op mod hver tredje (33%) 

har kun skimmet, eller slet ikke læst, forsikringsbetingelser hos deres nuværende selskab. 

Den primære årsag hertil er, at de findes for omfangsrige, mens knap hver femte 

forsikringstager (18%) angiver, at de (også) er svære at forstå.   

Dette bekræftes blandt de forsikringstagere, der har læst i betingelser, hvoraf op mod hver 

tredje (33%) angiver, at de fandt forsikringsbetingelserne lidt eller meget svære at forstå.  

 

Knap hver tredje forsikringstager (30%) med en indboforsikring, og hver knap hver femte 

(23%) med en bygningsforsikring, har haft skade(r) inden for de seneste tre år. Langt de 

fleste har haft én skade, nogle færre har haft to skader. De fleste havde en god oplevelse i 

forbindelse med selskabets håndtering af deres anmeldelse(r), mens omkring hver tiende 

(≈10%) dog oplevede den som dårlig/meget dårlig. 

Op mod hver anden forsikringstager (41%) var ikke bekendt med, at forsikringsselskaberne 

selv kan vælge, om de vil erstatte eller udbedre skader. Flertallet, knap to ud af tre (62%), er 

ydermere ikke bekendt med, at forsikringsselskaberne også kan bestemme med hvem der 

skal handles, hvis den forsikrede ønsker fuld erstatning for en skade/tyveri. Mere end hver 

tredje forsikringstager (39%), nu oplyst herom, er ikke tilfreds hermed, mens knap halvdelen 

(52%) dog kan leve med det. 

 

Skybruddene i 2010 og 2011 

Hver tiende respondent (10%), som har en indbo- og/eller bygningsforsikring, har oplevet 

skader i  forbindelse med skybruddene i 2010 og/eller 2011 – de fleste alene i 2011. Det er i 

høj grad forsikrede bosat i Hovedstadsområdet, der har været ramt. 

Samlet har hver syvende (14%), der blev ramt af skader i forbindelse med disse skybrud, 

oplevet en præmiestigning som følge heraf – otte ud af ti af disse er bosat i 

Hovedstadsområdet. Halvt så mange af de skadesramte, en ud af fjorten (7%), har oplevet 

en forhøjelse af selvrisikoen som følge af skybruddet – alle bosat Øst for Storebælt.  

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af 

skybruddene i 2010 og /eller 2011. 

 

 

Undersøgelsen er gennemført i oktober 2011. Resultaterne er baseret på svar fra 1.011 

danske forbrugere i alderen 18 – 80 år. Data er vejet på køn, alder og geografi, således at 

resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.
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Figur 1 – ALLE 

Hvilke, hvis nogen, af følgende forsikringer har din husstand?   

 
 

Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og 

ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring, der – 

som navnet antyder, dækker selve bygningen. 

Der er en regional forskel, idet det i Hovedstadsregionen er knap hver anden (47%), der 

også har en bygningsforsikring, mens det i resten af landet i gennemsnit er godt tre ud af fire 

(73%), der har en bygningsforsikring. Det er ikke så overraskende, da der er flere 

lejlighedsbebyggelser i Hovedstadsregionen, end resten af landet, hvorfor de enkelte 

husstandes behov for bygningsforsikring vil være lavere her end i resten af landet.  

 

I figur 2 på næste side er gengivet hvilke selskaber, respondenterne er forsikret igennem. 

Der er generelt god spredning udover selskaberne, om end Alm. Brand, Topdanmark, 

Lærerstandens og Tryg er mere anvendte end andre; de førstnævnte (Alm. Brand & 

Topdanmark) har en relativ stor andel af de bygningsforsikrede, mens Tryg har en relativt 

større andel af indboforsikringerne. 
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Figur 2 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET 

Hos hvilket selskab har du tegnet de(n) pågældende forsikring? 

 
 

Som nævnt er har fire selskaber en lidt større andel af de forsikrede, indbo- som bygning. 

Under ”Andet selskab” er nævnt; 

’Aros’, ’Bornholms Brand’, ’Concordia Forsikring’, ’DEBEKA’, ’Diba forsikring’, ’FDM’, 

’FOMO’, ’Gartnernes forsikring’, ’Gjensidige’, ’HF forsikring’, ’Himmerland’, ’Holbæk 

forsikring’, ’IDA forsikring’, ’Krifa forsikring’, ’Købstædernes’, ’Lokalforsikring’, ’NEM 

forsikring’, ’Nykredit’, ’Popermo’, ’Privat Sikring’, ’Runa Forsikring’, ’Storstrøms Forsikring 

G/S’, ’Sønderjysk forsikring’, ’Thisted forsikring’, ’Tjenestemændenes Forsikring’, ’Trekroner’, 

’Vejle Brand’ og ’Vestjyllands Forsikring’. 
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Figur 3 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET 

Hvor lang tid har du haft de(n) pågældende forsikring i det nuværende selskab? 

 
 

Hver tiende forsikrede (10%) har haft den pågældende forsikring, indbo som bygning, i under 

et år, mens yderligere godt hver fjerde (27% / 29%) har haft forsikringen i op mod fem år. 

 

Den største gruppe har dog haft deres nuværende forsikring i mere end 10 år, nemlig 40% af 

dem, som har en indboforsikring og 44% af dem som har en bygningsforsikring. 

 

 

I forbindelsen med tegningen af en forsikring skal der udleveres betingelser for den 

pågældende forsikring, som forsikringstageren tegner. Som figur 4 på næste side viser, er 

det dog kun hver fjerde (26%) som angiver at har læst samtlige betingelser igennem. 
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Figur 4 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET 

Har du læst de samlede betingelser for de(n) pågældende forsikring hos dit 

nuværende selskab igennem? 

 
 

Op mod hver tredje (31-33%) har kun skimmet, eller slet ikke læst, forsikringsbetingelser hos 

deres nuværende selskab, mens den største gruppe (40-41%) dog angiver, at de har læst 

betingelserne for de dækninger, de anså for vigtigst for dem.  

 

Forsikringstagerens bopælsregion, køn eller husstandsindkomst har ikke nogen entydig 

betydning for, i hvilken grad forsikringstageren læser mere eller mindre af betingelserne. 

Derimod har alder og uddannelsesniveau en vis betydning, idet de yngre forsikringstagere i 

højere grad helt afstår fra at læse betingelserne, end andre gør. Ligeledes læser færre af de 

lavest uddannede alle forsikringsbetingelserne, og afstår også i højere grad fra helt at læse 

dem, jf. tabel 1 herunder. 

  

 

Tabel 1 

Har du læst de samlede betingelser for de(n) pågældende forsikring hos dit 

nuværende selskab igennem? x Alder og Uddannelse 

Indboforsikring 18-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Folke-

skole / 

Gymn.

Erhvervs-

faglig

Kort- / 

ml.lang

Lang 

vidr.

Ja, har læst alt/ stort set alt 28% 22% 23% 26% 27% 20% 25% 27% 35%

Jeg har læst om de dækninger, 

der er vigtige for mig
33% 25% 37% 44% 50% 41% 48% 41% 32%

Jeg har skimmet lidt i dem 26% 44% 34% 25% 21% 28% 23% 26% 28%

Nej 12% 5% 5% 4% 2% 9% 3% 5% 3%

Husker ikke 1% 4% 1% 1% 0% 2% 1% 2% 2%

Kilde: Tænk Analyse

Alder Uddannelse

 



   

OKTOBER 2011                                                             FORBRUGERPANELET 
 
 

Figur 5 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET, MEN KUN SKIMMET / IKKE LÆST BETINGELSER 

Hvorfor har du ikke læst (alle) betingelserne?  

 
 

Den mest udbredte grund til at forsikringsbetingelser ikke læses, eller kun skimmes, er at de 

er for omfangsrige. De respondenter, som har både en indbo- og bygningsforsikring mener i 

noget højere grad dette end dem med ”blot” en indboforsikring1.  Knap hver tredje (29-30%) 

angiver, at de ikke har læst (alle) betingelserne, fordi de (ydermere) nogenlunde ved hvad 

der står, mens svagt færre, godt hver fjerde (27%) angiver, at de ikke har læst (alle) 

betingelserne, fordi de ikke har haft brug for forsikringen endnu.  

Knap hver femte (18%) angiver dog, at de ikke har læst (alle) betingelserne, fordi de (også) 

er svære at forstå.   

Under andre årsager er primært nævnt, at det er en anden part i husstanden, kæreste eller 

ægtefælle, der står for dette.  

  

 

                                                           
1
 Bemærk, at det ikke er udelukket, at respondenterne også kan have andre forsikringer end de to nævnte. 

Således er det muligt, at respondenterne også har bil-, livs-, fritidshus- eller andre forsikringer.  
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Figur 6 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET, OG LÆST ALT / NOGET AF BETINGELSERNE 

Var betingelserne for de(n) pågældende forsikring forståelig(e)? 

 
 

Op mod hver tredje forsikringstager (33%), der har læst alt eller noget af sine 

forsikringsbetingelser, fandt dem lidt eller meget svære at forstå. Hverken 

uddannelsesniveau, indkomst, alder eller geografi har nogen entydig betydning for om 

forsikringstagerne fandt betingelserne forståelige. 
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Figur 7 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET 

Hvor mange skader / tyveri, der skulle dækkes via din(e) forsikring, har du haft inden 

for de seneste tre år? 

 
 

Langt hovedparten af de forsikrede har ingen skader/tyveri oplevet inden for de seneste tre 

år, nemlig omkring tre ud af fire af de forsikrede. Knap hver tredje (30%) med en indbo-

forsikring, og hver knap hver femte (23%) med en bygningsforsikring, har dog haft en skade 

inden for de seneste tre år. Langt de fleste har haft én skade, nogle færre har haft to skader.  

 

De fleste havde en god oplevelse i forbindelse med selskabets håndtering af deres 

anmeldelse(r), mens omkring hver tiende (≈10%) oplevede den som dårlig/meget dårlig. 

Figur 8 – HVIS HUSSTANDEN HAR HAFT SKADER INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR 

Hvad var din overordnede oplevelse af selskabets håndtering af din(e) anmeldelse(r)? 
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Antallet af skader / tyveri, man har oplevet inden for de seneste tre år, har ingen betydning 

for, om man oplevede selskabets håndtering som god eller dårlig. Geografi har derimod en 

lille betydning, idet det blandt respondenter øst for Storebælt, der har oplevet skader, er en 

ud af fjorten (7%), der havde en dårlig / meget dårlig oplevelse med det pågældende 

selskab, mens det blandt respondenter vest for Storebælt, er hver ottende (13%), der havde 

en dårlig / meget dårlig oplevelse.  

 

Respondenterne har haft mulighed for at uddybe deres vurdering af selskabets håndtering; 

o Asurandøren havde kun tilføjelserne i sine noter. Ikke i betingelserne. - [skade på indbo, selskab: 

Alm. Brand, som håndterede det meget dårligt] 

o Bygningsforsikringen var på det tidspunkt hos Nykredit og deres håndtering var latterlig. Jeg endte 

med aldrig at få en afgørelse om dækning da de skændtes internt imellem afdelingerne om hvem 

af dem, der skulle dække. - [skade på bygning selskab: Danske Forsikring, som håndterede det 

meget dårligt] 

o Da vi havde skade vedr. vores huskøb, var vi forsikret ved Nykredit og Trekroner. ´Vi er nu hos 

Codan og ved ikke hvordan de vil håndtere en evt. skade - [skade på bygning selskab: Codan, som 

håndterede det godt] 

o De gjorde hvad de kunne for ikke at dække skaderne og opstiller nye betingelser for hvad der sker 

hvis skaden opstår igen - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget dårligt] 

o De var langsomme men ellers ikke så meget bøvl eller tvivl. - [skade på indbo, selskab: Tryg, som 

håndterede det godt] 

o Den første var ok, den anden fik jeg forkerte oplysninger vedr. præmie stigning o.a. Skader sket 

mens jeg var hos GF, har siden skiftet til if - [skade på indbo, selskab: if..., som håndterede det 

dårligt] 

o Det tog mig 3 måneder at få udbetalt min forsikring da jeg kørte galt med min bil - [skade på indbo, 

selskab: Alka, som håndterede det meget dårligt] 

o Det var en orkanskade, vi er stadig ikke kommet igennem til forsikringen (skaden skete i juli 2011) - 

[skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det dårligt] 

o Det var et lynnedslag og vi skulle blot sende regningerne ind og de betalt uden andre spørgsmål og 

alt blev betalt. Det var helt okay. - [skade på indbo og bygning, selskab: Alm. Brand, som 

håndterede det meget godt] 

o Dog for lang sagsbehandling - [skade på indbo, selskab: Alm. Brand, som håndterede det godt] 

o Dog meget dårlig omkring retshjælp - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget 

godt] 

o Effektiv, hurtig. - [skade på indbo, selskab: Lærer standens, som håndterede det meget godt] 

o Fik stjålet cykel og fik straks en check til køb af ny dagen efter, at jeg havde ringet :-) - [skade på 

indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] 
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o Egentlig god nok, men MEGET utilfredsstillende med LANG ventetid (= flere mdr. Til nu ca 2 mdr). 

Har givet mig problemer i forhold til selv at skulle betale/lægge penge ud til emner, som det har 

været nødvendige at udskifte FØR endelig afklaring fra forsikringsselskabet. - [skade på indbo og 

bygning, selskab: Lærerstandens, som håndterede det dårligt] 

o For lang ventetid på taksators besøg og bedømmelse ifb vandskade i sommers - [skade på indbo, 

selskab: Holbæk Forsikring, som håndterede det godt] 

o Før jeg skiftede til Alm. Brand, havde jeg 2 indbrud i min bil. På daværende tidspunkt havde jeg GF 

forsikring, hvor jeg blev smidt ud efter de 2 indbrud. Vurderingen er af GF og IKKE Alm. Brand - 

[skade på indbo, selskab: Alm. Brand, som håndterede det meget dårligt] 

o I forbindelse med vandskade, Meget fin hurtig service. - [skade på bygning selskab: if..., som 

håndterede det meget godt] 

o Ikke i orden at man skal købe cyklen et bestemt sted og hvis man ikke gør det får man en mindre 

erstatning. - [skade på indbo, selskab: Alm. Brand, som håndterede det godt] 

o Indtil videre, sagen er ikke afsluttet - [skade på indbo, selskab: Tjenestemændenes Forsikring 

(TRYG), som håndterede det godt] 

o Jeg skiftede efterfølgende forsikringsselskab til mit nuværende - [skade på indbo, selskab: Tryg, 

som håndterede det meget dårligt] 

o Land og bøvlet behandlingstid - [skade på indbo, selskab: Danske Forsikring, som håndterede det 

godt] 

o Lang svaR tid. Og svar fra forskellige medarbejdere - [skade på indbo, selskab: Tryg, som 

håndterede det dårligt] 

o Lærerstandens Brandforsikring: Billig / Ydende den service, der er nødvendig / U-bureaukratisk - 

[skade på bygning selskab: Lærer standens, som håndterede det meget godt] 

o Man har accepteret ansvaret men har ført skaden således at den omfattes af en ejerskifteforsikring 

hvor jeg har 30.000 i selvrisiko - på trods af at skaden også omfattes af den almindelige 

bygningsforsikring jeg har på huset . Det har vi noget polemik om - [skade på bygning selskab: 

Tryg, som håndterede det dårligt] 

o Meget lang behandlingstid - [skade på indbo, selskab: Lærerstandens, som håndterede det dårligt] 

o Nem og effektiv sagsbehandling via webside og email. - [skade på indbo, selskab: Alm. Brand, som 

håndterede det meget godt] 

o Nykredits sagsbehandler var let at komme overens med. Vores forslag om, at selskabet betalte 

standardreparation på brud på skjulte vandrør, og at vi selv samtidig fik udført og betalte for 

forbedringer, blev vi hurtigt enige om, hvilket jo er til begge parters fordel. - [skade på bygning 

selskab: Nykredit, som håndterede det meget godt] 

o Pengene udbetalt hurtigt efter tlf. henvendelse, men bør selskabet ikke tjekke op på sagen aht. 

svindel? - [skade på indbo, selskab: Tjenestemændene, som håndterede det meget godt] 

o Næ fungerer perfect - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] 

o Sagen er endnu ikke afsluttet, da det er efter skybrud 2.7., og min skade er ikke af de største, som 

selskabet først behandler. - [skade på indbo og bygning, selskab: Tryg, som håndterede det godt] 
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o Sagsbehandlingen var lidt lang - men de kan jo ikke gøre for, at jeg fik stjålet min cykel lige efter et 

skybrud :-) - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det godt] 

o Selskabet anvendte en ekstern taxator fra et selskab i Næstved, jeg var meget utilfreds med 

behandlingen. der var ingen respons på henvendelser og pengene måtte vrides ud af taxator. - 

[skade på indbo, selskab: Købstædernes, som håndterede det meget dårligt] 

o Skaderne blev behandlet af andet selskab (Nykredit) end det nuværende (Tryg). - [skade på indbo, 

selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] 

o Super behandling - [skade på indbo og bygning, selskab: Topdanmark, som håndterede det meget 

godt] 

o Suveren - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] 

o Svære at komme i kontakt med og sen respons - [skade på bygning selskab: Tryg, som 

håndterede det dårligt] 

o Taget for lang tid, fordi andre skader dukkede op imellem tiden (vandskader i København) og min 

blev nedprioriteret. - [skade på indbo, selskab: Topdanmark, som håndterede det dårligt] 

o TopDanmark anvender håndværksmestre som en form for taksatorer. Den "taksator" der kom ud til 

min skade var så ualmindelig ubehøvlet. I løbet af meget kort tid måtte jeg bede forsikringen om at 

fjerne ham fra sagen, og det gjorde de så også, men det havde allerede kostet mig noget af den 

dækning, jeg mener at have ret til i henhold til forsikringen. - [skade på bygning selskab: 

Topdanmark, som håndterede det dårligt] 

o Tryg er et kanon selskab - [skade på indbo, selskab: Tryg, som håndterede det meget godt] 

o Ved bygningsskade var behandlingen noget langsommelig - [skade på indbo og bygning, selskab: 

Nykredit, som håndterede det godt] 
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Figur 9 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET 

Vidste du, at forsikringsselskaberne kan vælge om de ønsker at reparere/udbedre, 

genanskaffe en tilsvarende/ny ting eller udbetale en kontanterstatning uden du har et 

valg? 

 
 

Mere end hver anden forsikringstager (55%) er godt klar over, at forsikringsselskaberne selv 

kan vælge, om de vil erstatte eller udbedre skader. 41% er dog ikke bekendt hermed.  

 

 

Som det fremgår af tabellen herunder, er kendskabet til denne praksis større blandt de 

forsikringstagere, der har læst de samlede betingelser. Således er to ud af tre (67%), som 

har læst (stort set) alle betingelser, bekendt med denne praksis, mens det blandt dem, som 

ikke har læst dem/ikke husker, om de læste dem, blot er omkring to ud af fem (≈40%). 

 

Tabel 2 

Vidste du, at forsikringsselskaberne kan vælge om de ønsker at reparere/udbedre, 

genanskaffe… x Har du læst de samlede betingelser … hos dit nuværende selskab…? 

Ja, har læst alt/ 

stort set alt

Jeg har læst om 

de dækninger, 

der er vigtige for 

Jeg har skimmet 

lidt i dem Nej Husker ikke

Ja 67% 52% 52% 41% 38%

Det fandt jeg ud af, 

da jeg fik en skade
2% 5% 4% 2% 15%

Nej 31% 43% 44% 57% 46%

Hvor meget læst af de samlede betingelser hos nuværende selskab

Anm.: Tallene angiver hvor meget af betingelserne for indboforsikringen, respondenterne har læst, men tendens 

er den samme i forhold til læsning af betingelserne for bygningsforsikringen.

Kilde: Tænk Analyse  
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Figur 10 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET 

Forsikringsselskaberne kan i forbindelse med ydelse af erstatning bestemme, at du skal 

handle med deres samarbejdspartnere, for at få den fulde erstatning. Hvis du handler med 

andre, kan selskabet fratrække fx 20% fra erstatningsbeløbet, inden de udbetaler det.  

Var du bekendt med denne praksis / regel? 

 

 

Knap hver tredje forsikringstager (32%), er bekendt med, at forsikringsselskaberne kan 

bestemme med hvem man skal handle, hvis man ønsker at få fuld erstatning for en 

skade/tyveri. Flertallet, knap to ud af tre (62%), var dog ikke bekendt hermed.  

 

Som tilfældet er med kendskabet til, at forsikringsselskaberne kan vælge om de vil udbedre 

eller genanskaffe, er kendskabet til at selskaberne kan bestemme, hvor der skal handles, 

hvis der ønskes fuld erstatning også størst blandt de forsikringstagere, der har læst (stort 

set) alle betingelser, og mindst blandt dem, som ikke har læst noget af dem/ikke husker, at 

de har læst dem, jf. tabel 3 herunder. 

Tabel 3 

Vidste du, at forsikringsselskaberne kan bestemme hvor der skal handles, hvis fuld 

erstatning ønskes… x Har du læst de samlede betingelser … hos dit nuværende 

selskab…? 

Ja, har læst alt/ 

stort set alt

Jeg har læst om 

de dækninger, 

der er vigtige for 

Jeg har skimmet 

lidt i dem Nej Husker ikke

Ja 41% 32% 27% 24% 15%

Det fandt jeg ud af, 

da jeg fik en skade
4% 7% 6% 6% 8%

Nej 55% 61% 66% 69% 77%

Hvor meget læst af de samlede betingelser hos nuværende selskab

Anm.: Tallene angiver hvor meget af betingelserne for indboforsikringen, respondenterne har læst, men tendens 

er den samme i forhold til læsning af betingelserne for bygningsforsikringen.

Kilde: Tænk Analyse  
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Overordnet set angiver godt hver tiende forsikringstager (13%), at de synes, at det er helt fint 

med denne praksis, mens yderligere knap halvdelen (52%) kan leve med det, jf. figur 11 

herunder. 

 

Figur 11 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET 

Forsikringsselskaberne forklarer bl.a., at baggrunden herfor er, at de dermed kan skaffe 

billigere præmier til alle deres kunder.  

Hvad synes du om denne praksis / regel? 

 
 

Mere end hver tredje forsikringstager (39%) er dog ikke tilfreds med denne praksis, og som 

tabellen herunder viser, er de forsikringstagere, som ikke tidligere kendte til denne praksis, 

mere utilfredse hermed, end de forsikringstagere, der godt kendte til denne praksis. 

 

 

Tabel 4 

Hvad synes du om praksis med, at forsikringsselskaberne kan bestemme hvor der 

skal handles, hvis fuld erstatning ønskes… x Kendskab til praksis 

Ja

Det fandt jeg ud af, 

da jeg fik en skade Nej

Det er helt fint 23% 11% 7%

Jeg kan leve med det 47% 57% 48%

Det er jeg ikke tilfreds med 30% 31% 45%

Kilde: Tænk Analyse

Kendskab til praksisen

 
 

Således er det knap hver fjerde (23%), der kendte til praksis, der synes, at det er helt fint, 

mens det blot er 7% (svarende til én ud af fjorten), af dem der ikke kendte til praksis, der 

mener tilsvarende. 



   

OKTOBER 2011                                                             FORBRUGERPANELET 
 
 

Figur 12 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET 

Har du inden for de seneste 5 år undladt at anmelde en skade / et tyveri? 

 
 

Hver femte forsikringstager (20%) har undladt at anmelde en skade / tyveri inden for de 

seneste 5 år. Som tabel 5 viser nedenfor, er der en sammenhæng mellem antal skader, man 

har anmeldt, og om man har undladt at anmelde en skade. 

 

Blandt de forsikringstagere, som ingen skader har haft, er det knap hver sjette (16%), der har 

undladt at anmelde en skade / tyveri, mens det blandt de forsikringstagere, der har haft tre 

eller flere skader er mere end hver tredje (35%), der har undladt at anmelde en skade, jf. 

tabel 5 herunder. 

 

Tabel 5 

Har du inden for de seneste 5 år undladt at anmelde en skade / et tyveri? x Hvor 

mange skader / tyveri, der skulle dækkes via din(e) forsikring, har du haft…? 

Ingen skader 1 skade 2 skader

3 eller

flere skader

Ja 16% 23% 31% 35%

Nej 80% 69% 63% 56%

Husker ikke 4% 8% 6% 9%

Kilde: Tænk Analyse

Antal skader / tyveri, dækket via forsikring de seneste tre år

 
 

Uanset hvor mange skader, hvis nogen, forsikringstagerne har haft de seneste 5 år, er den 

primære årsag til den manglende anmeldelse, at værdien af de skadesramte / stjålne var for 

lav / mindre end selvrisikoen, jf. figur 13 på næste side. 
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Figur 13 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET, OG HAR UNDLADT AT ANMELDE SKADE/TYVERI 

Hvorfor anmeldte du ikke skaden / tyveriet? 

 
 

Omkring hver femte (≈20%) angiver (også) som årsag til den manglende anmeldelse, at de 

ikke troede, at forsikringen ville dække, at det virkede besværligt og/eller manglende 

kvittering for det ødelagte/stjålne.  

 

Under ”Anden årsag” er nævnt; 

o Bonustab - [forsikret hos Codan, ingen skader har haft de seneste tre år] 

o Fordi forsikringen ikke dækker noget som helst når det kommer til stykket - [forsikret hos Gjensidig, 

ingen skader har haft de seneste tre år] 

o Forholdvist små skader - tjekkede ikke engang om de ville betale faktisk - [forsikret hos Codan, 

ingen skader har haft de seneste tre år] 

o Genstanden blev tabt og aldrig fundet. Så ikke et simpelt tyveri - [forsikret hos Alm. Brand, ingen 

skader har haft de seneste tre år] 

o Har dårlige erfaringer med at anmelde skader, efter et vist antal er de mindre villige til at dække - 

[forsikret hos Nykredit, ingen skader har haft de seneste tre år] 

o Jeg fandt ud af at jeg ikke var ulykkesforsikret føj da en opdagelse - [forsikret hos 

Tjenestemændenes forsikring, ingen skader har haft de seneste tre år] 

o Jeg har et fantastisk forsikringsselskab - og jeg synes ikke, jeg vil udnytte forsikringen - [forsikret 

hos Topdanmark, ingen skader har haft de seneste tre år] 

o Jeg havde glemt at låse en cykel foran mit hus - [forsikret hos Tryg, ingen skader har haft de 

seneste tre år] 

o Jeg overvejer sjældent på om det kan være dækket af forsikringen - [forsikret hos Lærerstandens, 

ingen skader har haft de seneste tre år] 

o Min fryser blev tømt ved indbrud i skur - [forsikret hos Lærerstandens, ingen skader har haft de 

seneste tre år] 

o Det var indbrud i mit loftsrum, og jeg kunne ikke overblik over om/hvad der var stjålet - [forsikret 

hos Codan, har haft 1 skade de seneste tre år] 

o Havde nogle tærede vandrør, men skulle alligevel til at renovere. - [forsikret hos Alm. Brand, har 

haft 1 skade de seneste tre år] 

o Ingen dokumentation for indbrud, da børnene havde  glemt at låse døren - [forsikret hos 

Lærerstandens, har haft 2 skader de seneste tre år] 
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o Jeg gad ikke mere bøvl med selskabet - [forsikret hos Tryg, har haft 2 skader de seneste tre år] 

o Vil ikke bruge min forsikring til mindre ting - [forsikret hos Tryg, har haft 2 skader de seneste tre år] 

o Bange for at benytte selskabet for ofte - [forsikret hos Holbæk forsikring, har haft 3 skader de 

seneste tre år] 

o Frygt for at blive smidt ud af selskabet - [forsikret hos Topdanmark, som har haft 3 skader de 

seneste tre år] 

 

 

 

 

 

 

 

Skybruddene i 2010 og 2011 

 

Figur 14 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET 

Har du haft skader på dit hus/indbo i forbindelse med skybruddet i 2010 og/eller 2011? 

 
 

 

Hver tiende respondent (10%), som har en indbo- og/eller bygningsforsikring, har oplevet 

skader i  forbindelse med skybruddene i 2010 og/eller 2011 – de fleste alene i 2011.  

Der er dog betydelig geografisk forskel, som figuren også viser. Forsikrede bosat i 

Hovedstadsområdet (lysegrå søjle) blev især i 2011 betydeligt mere ramt af skybrud end 

respondenter i resten af landet (mørke grå søjle), og er altså i høj grad med til at trække den 

gennemsnitlige andel af forsikringstagere, der har haft skader som følge af skybruddet, op. 
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Figur 15 – HVIS HUSSTANDEN ER FORSIKRET, OG HAFT SKADER VED MINDST ET SKYBRUD 

Hvor lang tid gik der fra du anmeldte skaden / skaderne til de(n) var vurderet / opgjort 

fra forsikringsselskabets side? 

 
 

Hver fjerde forsikringstager (26%), der oplevede skader i forbindelse med skybruddet i 2010, 

anmeldte ikke dette til forsikringen. I 2011 er det næsten hver anden (43%), der ikke har 

anmeldt skaderne herfra.  

Blandt dem der anmeldte skaderne i 2010 (grønne søjler), fik de fleste vurderet / opgjort 

skaderne af forsikringsselskabet inden for en måned, mens knap hver tiende (8%) 

skadesramt dette år måtte vente to måneder eller mere.  

Knap hver femte skadesramt i 2011 (18%) havde ved undersøgelsens gennemførelse, 

oktober 2011, endnu ikke modtaget opgørelsen / vurderingen fra deres selskab. En 

tilsvarende andel (17%) modtog dog en sådanne inden for en måned efter skybruddet, mens 

samme andel måtte ventede mellem 1-3 måneder herpå. 

Skadesramte bosat i Hovedstaden har generelt oplevet længere ventetid på vurderingen / 

opgørelsen end skadesramte i resten af landet, men som vist på forrige side, figur 14, var 

der også betydeligt flere skadesramte i netop Hovedstadsområdet. 

 

 

Respondenterne har kunne uddybe deres svar (frivilligt), og følgende kommentarer er givet; 

o Der har været forsikringsmand for at bese skaderne, men selve afregningen venter jeg på. - 

[forsikret hos Tryg, som endnu ikke har modtaget vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011] 

o Det er ALKA der her er i spil - ejendommen er en andelsbolig - [forsikret hos Lærerstandens, som 

endnu ikke har modtaget vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011] 
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o Jeg fik en mindre skade på loftet i et gæsteværelse og følte, at det var lidt min egen skyld, da jeg 

ikke havde fået renset tagrenden ordentligt inden vinteren kom med frost og sne. Derved stod der 

vand i tagrenden og det frøs til is. Smeltevandet løb så ved tøbrud ind på loftet i stedet for igennem 

nedløbsrøret. Derfor meldte jeg det ikke. Jeg har aldrig været utilfreds med mit forsikringsselskab 

og har for ca. 10 år siden uden problemer fået dækket en skade. - [forsikret hos Lærerstandens, og 

har ikke anmeldt skaden, der skete i 2010] 

o Skaderne jeg fik, var ikke noget af værdi. Gamle papirer der stod på gulvet i min kælder, som fik 

vandskade. Ikke noget af synderligt værdi. Jeg skulle havde kigget på det i forvejen til udsmid. - 

[forsikret hos Alka, og har ikke anmeldt skaden, der skete i 2010] 

o Det potentielle erstatningsbeløb ville være lavere end min selvrisiko, hvorfor jeg valgte ikke at 

anmelde den. - [forsikret hos Codan, som ikke har anmeldt skaden, der skete i 2011] 

o Det var grundejerforeningen der anmeldte vandskaderne i kælderen. - [forsikret hos Topdanmark, 

og har ikke anmeldt skaden, der skete i 2011] 

o Det var ikke min forsikring der skulle dække skaden - [forsikret hos Tryg, og har ikke anmeldt 

skaden, der skete i 2011] 

o For lang ventetid på taksator - [forsikret hos Holbæk forsikring, som modtog vurdering/opgørelse 

for skaden, der skete i 2011, inden for 1 - 2 måneder] 

o Forstår godt forsikringsselskaberne har travlt i dette tilfælde - [forsikret hos Danske Forsikring, som 

modtog vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011, inden for 2 - 3 måneder] 

o Jeg bor i andelslejlighed, og foreningen har haft vandskade, som er anmeldt - [forsikret hos 

Topdanmark, som modtog vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011, inden for Mindre end 

en måned] 

o Mine ting i kælderen blev våde, Intet andet problem. - [forsikret hos Codan, og har ikke anmeldt 

skaden, der skete i 2011] 

o Sagen er ikke afsluttet endnu - [forsikret hos Tryg, som endnu ikke har modtaget 

vurdering/opgørelse for skaden, der skete i 2011] 

o Super hurtig håndtering. Skaden (brud på faldstamme under gulvhøjde - ikke kompliceret) blev 

udbedret indenfor 5 arbejdsdage da vi skulle på ferie. Det var super! Vi kæmpede også for det, 

men dejligt at det lykkes. - [forsikret hos Tryg, som modtog vurdering/opgørelse for skaden, der 

skete i 2011, inden for en måned] 

o Var i tlf. kontakt. Gik selv i gang med at reparere. Der har ikke været nogen ude at se på huset 

efter skybrudet. - [forsikret hos Lærerstandens, som endnu ikke har modtaget vurdering/opgørelse 

for skaden, der skete i 2011] 

o Vi har endnu ikke kunne komme igennem til forsikringen. - [forsikret hos Tryg, og har ikke anmeldt 

skaden, der skete i 2011] 

o Vi skulle rykke taksator en del gange, men jeg tænker han har haft tralvt.  Det har været håndteret 

meget professionelt. - [forsikret hos Codan, som modtog vurdering/opgørelse for skaden, der skete 

i 2011, inden for 2 - 3 måneder] 
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Figur 16 – HVIS SKADER VED MINDST ET SKYBRUD, OG ANMELDTE DEN / DEM 

Har du oplevet en præmiestigning som følge af skybrud i 2010 og/eller 2011? 

 
 

Mere end halvdelen (53%) af de forsikringstagere, der anmeldte skader i forbindelse med 

skybruddene i 2010 og/eller 2011, har ikke oplevet en præmiestigning i forbindelse hermed, 

og yderligere hver tredje (33%) ved (endnu) ikke, om de får en præmiestigning.  

 

Samlet har hver syvende (14%) ramt af skader i forbindelse med de seneste skybrud oplevet 

en præmiestigning som følge heraf – otte ud af ti af disse er bosat i Hovedstadsområdet.  

 

Halvt så mange skadesramte generelt, en ud af fjorten (7%), har oplevet en forhøjelse af 

selvrisikoen som følge af skybruddet – alle bosat Øst for Storebælt, men ikke i mere udbredt 

grad i Hovedstaden end resten af dette område.  

 

Figur 17 – HVIS SKADER VED MINDST ET SKYBRUD, OG ANMELDTE DEN / DEM 

Er din selvrisiko blevet forhøjet som følge af skybrud i 2010 og/eller 2011? 
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Overordnet set har godt hver tiende (13%, angivet over ’tuborgerne’) oplevet, at deres vilkår 

er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011, mens knap to ud af tre 

(63%) ingen ændringer har oplevet. 

 

Figur 18 – HVIS SKADER VED MINDST ET SKYBRUD, OG ANMELDTE DEN / DEM 

Har du som følge af skybrud i 2010 og/eller 2011 oplevet, at dit forsikringsselskab har 

skærpet dine forsikringsbetingelser?  

Det kan fx være krav om opsætning af klinker i en kælder, at ting skal løftes fra gulv, m.m. 

 
 

Selvom der er få respondenter, som har oplevet skader enten kun i 2010, 2011 eller begge 

år, viser figuren ovenfor at forsikringsselskaberne generelt har skærpet vilkårene efter 

skybruddet i 2011, idet det efter skybruddet i 2010 var 7% af de skadesramte (grøn søjle), 

der oplevede en skærpelse af deres vilkår, i 2011 var det 13% (midterste lysegrå søjle), 

mens det blandt, de forsikringstagere, godt nok få, der oplevede skader begge år, er hver 

fjerde (25% - mørkegrå søjle), der har oplevet at få skærpet deres vilkår som følge heraf. 

 

 

Blot en enkelt, svarende til 1% af de skadesramte i forbindelse med skybruddene, er dog 

direkte blevet opsagt, eller advaret herom, af sit forsikringsselskab (ikke gengivet i figur). Den 

pågældende blev skadesramt af skybruddet både i 2010 og 2011. 

 

 

 

 

 


