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I dag sker det, at forsikringsselskaberne afviser nye kunder – eller for-

langer meget høje priser – hvis de ved, at kunden har haft psykiske pro-

blemer, er dårlig betaler, eller hvis de har grund til tro, at kunden har 

arveanlæg for alvorlige sygdomme. Forsikringsselskaber ønsker desu-

den i stigende grad viden om forbrugernes konkrete adfærd som grund-

lag for priser og vilkår for en forsikring.  
 

 

Baggrund 

Forbrugerrådet Tænk er bekymret for, at grup-

pen af forbrugere, der ikke kan få lov til at 

tegne en forsikring, vokser i takt med, at sel-

skabernes interesse for adgang til forbrugernes 

data og til at foretage mikrotarifering (indivi-

duel risikoberegning) fortsat intensiveres.  

 

Selskaberne benytter fintmaskede risikobereg-

ninger til at foretage en udskilning af kunder 

med en højere risiko, og disse ”dårlige” kunder 

risikerer at blive mødt med en væsentligt høje-

re præmie eller risikerer helt at blive afvist. Det 

har alvorlige konsekvenser, når man som for-

bruger ikke kan tegne selv de mest gængse 

forsikringer. 

 

Hvis man som forbruger ikke har mulighed for 

eller råd til at tegne en forsikring, og uheldet er 

ude, kan det i sidste ende blive det offentlige, 

der må gribe ind og hjælpe, hvilket strider mod 

forsikringsgrundtanken. Det grundlæggende 

princip om solidaritet indebærer, at risikoen 

kan fordeles over de mange, og ikke kun over 

dem med præcist samme risiko. Når forbruge-

re udelukkes fra at tegne forsikringer i en ræk-

ke forsikringsselskaber, hæmmer det desuden 

konkurrencen på et marked, hvor der snarere 

er behov for mere effektiv konkurrence. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Selskaberne har over tid indhentet en omfat-

tende mængde data om risici og tilhørende 

indikatorer, der blandt andet anvendes til at 

fastslå, hvilken risiko den enkelte kunde udgør. 

Disse data benyttes til at opdele forsikringsta-

gerne i risikogrupper, der anvendes til at fast-

slå, hvilke kunder selskabet vil tilbyde en for-

sikring – og på hvilke vilkår. Det betyder, at 

man ikke længere deler risikoen med mange, 

men i stigende grad med de forsikringstagere, 

der har samme risiko som en selv. 
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Alle skal have ret til en forsikring på rimelige vilkår 
 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

Alle skal have mulighed for at tegne en almindelig forsikring på rimelige vilkår, hvilket indebærer: 

 

 Behov for politisk at sætte grænser for selskabernes adgang til at afvise forbrugere fra at kunne 

tegne en forsikring. 

 Pligt for forsikringsselskaberne til at tilbyde almindelige forsikringer på vilkår, som modsvarer 

gængse behov og forventninger hos forbrugerne.  

 Grænser for selskabernes adgang til at indhente informationer om kunderne, begrænset til det 

klart nødvendige og saglige.  

 Grænser for, hvor individuelt forsikringspriser kan fastlægges, så hele tankegangen med solidari-

tet i forsikringer ikke kompromitteres. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

 

Der opstår således risiko for opdeling af for-

brugerne i A- og B-hold, hvor der er risiko for, 

at kunder helt afvises fra at tegne forsikringer, 

eller at der forlanges så høje priser, at det de 

facto må sidestilles med en afvisning.  

 

Løsningsforslag 

 

Politikere i (Danmark og EU) skal lovgi-

ve om: 

Krav til selskaberne om at fremlægge doku-

mentation, når en kunde afvises med henvis-

ning til interne risikoberegninger. Dels for øget 

gennemsigtighed, dels for at sikre, at saglig-

hedskriteriet er opfyldt. 

 

Pligt for selskaberne til at tegne visse alminde-

lige forsikringer, med mulighed for dispensati-

on i særlige tilfælde. 

 

Skærpede krav til, hvilke typer data, eksempel-

vis test om arvelige sygdomme og lignende, 

som selskaberne ikke må indhente og benytte 

til risikovurdering, individuel prisfastsættelse 

og afvisning af kunder. 

 

Virksomheder og brancher skal tilslutte 

sig, at: 

De har et samfundsansvar i forhold til at tilby-

de borgere almindelige, gængse forsikringer på 

rimelige vilkår og priser. 

 

De vedtager og anvender dataetiske regler og 

principper om brug af data om forbrugere til 

risikoberegninger, individuel prisfastsættelse 

og afvisning af kunder. 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorjurist Jakob Steenstrup, jas@fbr.dk / 4194 7918, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, vj@fbr.dk / 2280 

6106. 

  

 

 

 

Faktaboks:   

 

 Sammenlignet med andre nordiske lande giver dansk lov selskaber meget vide beføjelser til selv at 

bestemme, hvilke forsikringer som selskaberne ønsker at tegne og med hvem. I Norge har selska-

berne fx som udgangspunkt pligt til at tegne en forsikring, når en forbruger henvender sig. 

 I 2016 var 7 % uden indboforsikring. For husstande, hvor hovedpersonen er ung under 21 år, var 

dette tal 54 %.1 

 

 

                                                                    
1 https://www.forsikringogpension.dk/statistik/analyse-den-uforsikrede-restgruppe-indbo-og-ulykkesforsikringer-

2016/ 
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