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Familien Sørensen fik økonomisk gevinst 
og bedre dækning ved at indhente tilbud fra 
flere forsikringsselskaber.

Der kan være mange penge at spare på for-
sikringen. Her får du 8 gode råd til eftersyn 
af din forsikring.

SIDE 4
Der kan være mange penge at 
spare ved at undersøge mar-
kedet og vælge den billigste 
forsikring.

SIDE 7
PRISTJEK: Se hvor du kan få 
den billigste ulykkesforsikring.
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STOR FORSKEL PÅ 
ULYKKESFORSIKRING

Der kan være mange penge at spare ved at undersøge markedet og vælge den 
billigste forsikring

Lars Lindevall Hansen, larh@bt.dk

Forhåbentlig får du aldrig brug for din 
ulykkesforsikring.

Men den er et stort plaster på såret, hvis det 
forfærdelige skulle ske: At du for eksempel 
brækker ryggen i et biluheld, får en tagsten 
i hovedet eller kommer slemt til skade på dit 
arbejde.

Ca. 80 procent af danskerne har tegnet en 
privat ulykkesforsikring, men det er langtfra 
alle, der jævnligt undersøger, om de beta-
ler den rigtige pris. Og det er der ellers god 

grund til: Et pristjek, som BT har foretaget på 
Forsikringsguiden.dk, viser, at der er store 
forskelle på, hvad de forskellige forsikrings-
selskaber tager for varen.

Par, familie og håndværker
BT har sammenlignet priserne for tre forskel-
lige kundetyper: Et ægtepar på 60, en familie 
med to børn og en enlig håndværker. I alle tre 
tilfælde var der tusindvis af kroner at spare 
om året ved at vælge den billigste løsning 
frem for den dyreste, på trods af at forsik-
ringssummen er den samme: 1.000.000 kro-
ner ved varige mén og 300.000 kroner ved 
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dødsfald.

Det ældre ægtepar kan således spare hele 
4.029 kroner om året ved at vælge Danske 
Forsikring (2.908 kroner om året) frem for 
Codan (6.937 kroner om året). 

Over en periode på fem år svarer det til en 
besparelse på over 20.000 kroner.

Hvilket selskab, der er billigst, afhænger 
dog af den enkeltes situation. 

Stor spredning i priser
Forbrugerrådet Tænk, der har udviklet For-
sikringsguiden.dk sammen med brancheor-
ganisationen Forsikring & Pension, forklarer, 
at selskabernes grunddækning ikke adskiller 
sig meget fra hinanden – men det gør priser-
ne derimod: 

»Vores tidligere undersøgelser viser, at der 
er en stor spredning i priserne på standard-
produkterne. Og det er på trods af, at der ikke 
er særligt stor forskel på selve grunddæknin-
gen. Derfor er der god grund til at undersøge 
markedet,« siger Mads Mølgaard Braüner, 
seniorjurist og forsikringsekspert i Forbruger-

rådet Tænk. 
Han kalder det et tegn på dårlig konkur-

rence, at priserne svinger så meget: 
»Priserne burde i teorien ligge meget tæt-

tere på hinanden. Når man sammenligner 
det samme standard-produkt, burde der ikke 
være så store udsving,« siger Mads Mølga-
ard Braüner. 

Han understreger dog, at der kan være 
mindre forskelle på forsikringernes dækning, 
som man skal være opmærksom på. Eksem-
pelvis betaler nogle selskaber erstatning ved 
méngrader over 5 procent, hvorimod andre 
sætter minimumsgrænsen ved 8 procent.

Derudover påpeger han, at man som for-
bruger bør undersøge, om selskabet giver er-
statning ved ulykker, der er sket i forbindelse 
med farlig sport eller motorcykelkørsel, samt 
om du kan få såkaldt dobbelt-erstatning ved 
mén over 30 procent.

 ● Hvis du har fået et godt tilbud på en ny 
forsikring, som du gerne vil benytte dig af, 
så kan du som hovedregel opsige din gam-
le forsikring med en måneds varsel. Det vil 
typisk koste et gebyr på ca. 50 kroner, hvis 
forsikringen har været i kraft i mere end et 
år på tidspunktet for opsigelsen.

 ● Overgangen fra det gamle selskab til det 
nye går endnu lettere, hvis du giver dit nye 
forsikringsselskab fuldmagt til at opsige 
dine gamle aftaler. Så klarer de papirar-
bejdet for dig, og du undgår overlap, eller 
at du måske ikke er dækket i en kortere 
periode. Hvad du eventuelt har til gode i 
forudbetalt præmie, får du tilbage fra det 
gamle selskab.

 ● Du kan opnå store rabatter på dine for-
sikringer, hvis du indhenter tilbud fra flere 
selskaber. På nettet findes flere forskellige 
sammenlignings-portaler, hvor du kan ind-
taste dine oplysninger og få uforpligtende 
tilbud.

 ● Når du køber en forsikring, har du nor-
malt 14 dages fortrydelsesret, fra du mod-
tager forsikringsbetingelserne. Fortryder 
du købet, så send en skriftlig opsigelse til 
forsikringsselskabet. På den måde kan du 
dokumentere, at du har opsagt aftalen.

SÅDAN SKIFTER DU FORSIKRING
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Tab af synet på begge øjne
Méngrad: 100 pc t.
Erstatning: 1.000.000 kr. 
(2.000.000 kr. ved 
dobbelt- erstatning)

Tab af synet på et øje
Méngrad: 20 pc t.
Erstatning: 200.000 kr.

Totalt høretab på et øre
Méngrad: 10 pc t.
Erstatning:  100.000 kr.

Tab af højre arm
Méngrad: 70 pc t.
Erstatning:  700.000 kr. 
(1.400.000 kr. ved 
dobbelt- erstatning)

Tab af alle �ngre
på højre hånd
Méngrad: 55 pc t.
Erstatning:  550.000 kr. 
(1.100.000 kr. ved 
dobbelt- erstatning)

Tab af hele venstre hånd
Méngrad: 55 pc t.
Erstatning:  550.000 kr. 
(1.100.000 kr. ved 
dobbelt- erstatning)

Tab af ben
Méngrad: 65 pc t.
Erstatning:  650.000 kr. 
(1.300.000 kr. ved 
dobbelt- erstatning)

Tab af fod – erstattet 
af protese
Méngrad: 30 pc t.
Erstatning:  300.000 kr.

Tab af alle tæer på en fod
Méngrad: 10 pc t.
Erstatning: 100.000 kr.

Svære, daglige 
rygsmerter
Méngrad: 15 pc t.
Erstatning: 150.000 kr.

Forudsætning: 
Forsikringssum 
på 1 million kr.

Forsikr ingsselskaberne 
benytter sig af Arbejds-
skadestyrelsens méntabel, 
når de skal beregne, hvor 
meget erstatning forsik-
ringstageren skal have. 

Mister en person eksem-
pelvis synet på det ene 
øje ved et ulykkestilfælde, 
udløser det en méngrad på 
20 procent. 

Med en forsikringssum 
på 1.000.000 kr., løber 
erstatningen således op i 
200.000 kr.

TABT ARBEJDSFORTJENESTE
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1EKSEMPEL

Familie:
Kvinde, 45 år, 
pædagog.
Mand, 45 år, 
it-medarbejder.
To børn

2EKSEMPEL

Enlig:
Mand, 52 år, 
tømrer.

3EKSEMPEL

Ægtepar:
Mand, 60 år, 
kontorleder.
Kvinde, 60 år, 
sygeplejerske.

4.551 kr.

4.476 kr.

4.610 kr.

4.440 kr.

5.568 kr.

4.079 kr.

4.808 kr.

3.902 kr.

 4.459 kr.

4.026 kr.

4.026 kr.

2.480 kr.

2.871 kr.

3.212 kr.

3.516 kr.

3.569 kr.

3.643 kr.

3.714 kr.

3.731 kr.

4.142 kr.

4.622 kr.

4.622 kr.

3.999 kr.

2.908 kr.

6.937 kr.

3.840 kr.

3.612 kr.

2.986 kr.

4.091 kr.

3.619 kr.

3.203 kr.

3.860 kr.

3.860 kr.

Tryg

Danske Forsikring

Codan

Next Online Forsikring

Topdanmark

GF Forsikring

Nem Forsikring

If Skadeforsikring

Alka

Gjensidige

Nykredit Forsikring

Pr . år
SELSKAB

Pr . år Pr . år

Forskel fra dyreste til billigste 1.666 kr. om året 2.142 kr. om året 4.029 kr. om året

Billigst
Billigst Billigst

TJEK 
PRISEN

Her får du den 
billigste ulykkes-

forsikring

SÅDAN HAR VI FORETAGET PRISTJEKKET
Tallene er trukket den 14. april 2015 på forsik-
ringsguiden.dk, der er udviklet af erhvervsor-
ganisationen Forsikring og Pension i samar-
bejde med Forbrugerrådet Tænk*

* FORUDSÆTNINGER: Heltids-forsikring, forsikringssum ved varigt mén: 1.000.000 kroner, forsik-
ringssum ved død: 300.000 kroner. Der er taget udgangspunkt i en almindelig grunddækning uden 
yderligere ønsker til tillægsdækninger. Nogle selskaber kan dog godt som standard have en udvidet 
dækning.

Forsikringsselskabernes dækningsgrad, betingelser og samlerabat kan variere. Det er vigtigt, at du 
selv læser om den konkrete dækning på det enkelte selskabs hjemmeside. Sammenligningen om-
fatter ikke selskaber, der kun forsikrer specifikke faggrupper. BT gør opmærksom på, at det i nogle 
tilfælde kan være billigst at vælge disse selskaber.
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Kan jeg få erstatning fra flere 
selskaber? 
Både ja og nej: Når du skal have 

erstatning for varige mén, eller dine ef-
terladte skal have erstatning ved din død, 
kan du få erstatning fra flere selskaber. 
Det kan du derimod ikke, når det drejer sig 
om alle andre udbetalinger, eksempelvis 
dækning af tandlægereg-ninger eller ud-
gifter til fysioterapeut ved genoptræning.

?

Hvordan beregnes erstatningen?
Erstatningen udmåles helt skematisk 
og er i nogle tilfælde ganske enkel at 

beregne. Ved en méngrad på 65 procent og en 
forsikringssum på 1.000.000 kroner, får du ud-
betalt 650.000 kroner. Nogle selskaber giver 
dobbelt-erstatning ved méngrader over 30 pro-
cent , hvilket i så fald giver 1,3 million kroner til 
forsikringstager.

?

Hvad dækker en ulykkes-
forsikring?
Forsikringen dækker med en 

fast bestemt sum ved varigt mén og 
i nogle tilfælde ved død som følge 
af ulykke. Derudover dækker forsik-
ringen typisk udgifter til udbedring 
af tandskader og fysioterapi i for-
bindelse med genoptræning efter et 
ulykkestilfælde.  Forsikringen dæk-
ker ikke svie og smerte samt tabt ar-
bejdsfortjeneste. Hvis du for eksem-
pel oplever et kompliceret benbrud 
efter en skitur og må sygemelde dig 
i seks måneder, modtager du kun er-
statning, hvis benbruddet giver varige 

?
Hvad er en ulykke?
De fleste forsikringssel-
skaber bruger en nyere 

definition af en ulykke som ”en 
pludselig hændelse, der forår-
sager personskade”. Ulykken 
skal ske ’pludseligt’. Dvs. der skal 
være meget kort tid mellem det, 
der sker, og skaden, der opstår. 
Er en længerevarende belastning 
årsag til en skade, betragtes det 
ikke som en ulykke. Er der tale om 
dødsfald, skal ulykken være den 
direkte årsag.

?
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Lars Lindevall Hansen, 
larh@bt.dk

Med et job som stillads-
bygger på en boreplat-
form, en fritid som mo-
torcyklist, to børn, et hus 
samt to ældre biler er Lars 
Sørensen og hans familie 
en usædvanlig dyr om-
gang at forsikre. 

Regningen for at forsikre 
indbo, hus, biler, mc, ulykke 
og elektronik løber op i en 
årlig regning på ca. 25.000 
kroner. 

I kraft af sit arbejde, der 
på papiret indebærer en vis 
risiko for arbejdsskader, og 
en motorcykel på over 1.000 
ccm, er Lars Sørensens 
ulykkesforsikring en af de 
tunge poster.

»Nogle selskaber vil have 
14.000 om året for at ulyk-
kesforsikre mig. Det er fuld-
stændig vanvittigt,« siger 
34-årige Lars Sørensen, 
der bor i den lille vestjyske 

SPARER PENGE OG 
FÅR BEDRE DÆKNING
Familien Sørensen fik 
økonomisk gevinst og 
bedre dækning ved at 
indhente tilbud fra flere 
forsikringsselskaber

Lars og Tinnie Sørensen var ikke tilfredse med deres tidli-
gere forsikring, så de indhentede tilbud fra flere selskaber 
og fik en både bedre og billigere løsning.
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10 FIND DEN BILLIGSTE ULYKKESFORSIKRING
by Horne, når han ikke er på Nordsøen.

Faktisk var det svært at finde en privat for-
sikring, der overhovedet ville forsikre ham i 
arbejdstiden.

I de seneste år har familien været forsikret 
gennem IDL Forsikring, men for nylig beslut-
tede de sig for at undersøge markedet og 
sammenligne priser.

På hjemmesiden Findforsikring.dk indhen-
tede de en række tilbud fra andre selskaber, 
og det gav gevinst: Hos GF Forsikring var 
der ca. 1.500 kroner at spare om året plus en 
bedre dækning: Intet loft på indbo-erstatning, 
ca. 2.000 kroner lavere selvrisiko på køretø-
jerne samt dobbelt-erstatning fra ulykkesfor-
sikringen ved méngrader over 30 procent. 

»Forsikringsmarkedet er lidt af en jungle. 
Og bare fordi et produkt er dyrere, er det ikke 
sikkert, at det dækker bedre. Der er ikke lige-
som, når man køber et par sokker.«

Kørte galt på motorcykel
Lars Sørensen fortæller, at han som 19-

årig kørte galt på motorcykel og hamrede ind 
i en bil. Efterfølgende gik det op for ham, at 
det er vigtigt med en ulykkesforsikring: 

»Det gjorde ondt – rigtig ondt. Og det fik 
mig til at tænke på, at jeg kunne være endt 
i kørestol. Hvis jeg kommer galt af sted, kan 
jeg i værste fald brække ryggen. Og jeg vil 
ikke have, at det skal gå ud over min familie,« 
siger han. 

Igennem sin arbejdsgiver har han en ar-
bejdsskadeforsikring, men han har valgt at 
forsikre sig selv yderligere med en privat 
heltids-ulykkesforsikring. 

»Jeg vil ikke have det sådan, at jeg er 
bedre dækket, når jeg går hjemme i haven og 
planter blomster, end når jeg er på job, hvor vi 
arbejder med ting, der vejer 25 ton.« 
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DANSKERNE ER SLØVE 
FORSIKRINGSKUNDER

Danskerne bliver ofte beskrevet som en 
nation af tilbudsjægere, der går efter de 
billigste varer i supermarkedet. 

Men discount-mentaliteten viser sig ikke i lige 
så høj grad, når det handler om forsikringer. 

Danskerne er loyale som forsikrings-kun-
der og holder gerne fast i det samme selskab 
i årevis uden at undersøge markedet og sam-
menligne priser, lyder det fra eksperter, som 
BT har talt med. 

Det bekræftes af en ny undersøgelse, som 
analyse-instituttet Opeepl har foretaget for 
Findforsikring.dk blandt 960 voksne danske-
re, der har én eller flere forsikringer.

Undersøgelsen viser bl.a., at hver tredje 
forsikringstager ikke har undersøgt priser 
og dækning i andre selskaber inden for de 
seneste to år. Heraf har 14,5 procent aldrig 
undersøgt markedet. 

45 procent af danskerne har været i deres 
nuværende forsikringsselskab i mere end 
fem år.

Tjek hvert andet år
»Der er ingen tvivl om, at danskerne er me-
get loyale. De holder fast i deres selskab i 
mange år. Vores undersøgelser viser, at de 
fleste beholder deres forsikringer mellem 7 
og 10 år, før de overvejer at skifte. Men jeg vil 
anbefale at tjekke ulykkesforsikringer mindst 
en gang hvert andet år for at være opdateret 
på, om man betaler den rigtige pris,« siger 
Mads Mølgaard Braüner, der er seniorjurist 
hos Forbrugerrådet Tænk.

Kasper Kjems, der er marketingmanager 
hos Findforsikring.dk, anbefaler forbrugerne 
at skabe en konkurrence-situation, hvor man 
gør selskabet opmærksom på, at man er ude 
at indhente tilbud flere steder. 

»Der er ingen tvivl om, at der er mange 
penge at hente, hvis man som forbruger er 
aktiv og opsøgende. Men en lang række dan-
skere undlader at undersøge markedet,« si-
ger Kasper Kjems fra Findforsikring.dk.
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1. TJEK PRISERNE REGEL-
MÆSSIGT
 Det er en god idé at gennemgå priserne på 
de forskellige selskabers ulykkesforsikringer 
minimum hvert andet år, så du sikrer dig, at 
du får den billigste og bedste løsning. Du kan 
sammenligne dækning og priser på Forsik-
ringsguiden.dk, der er udarbejdet af Forsik-
ring & Pension i samarbejde med Forbruger-
rådet Tænk.

2. FÅ STYR PÅ DINE BEHOV 
Overvej grundigt hvilket erstatningsbehov, du 
og din familie har, hvis du får varige mén eller 
i værste fald dør ved en ulykke. Forsikrings-
summen fastsættes efter dit ønske og behov 
med et beløb ved 100 procent invaliditet og 
et beløb ved død. Det er ikke alle ulykkesfor-
sikringer, der som standard giver erstatning, 
hvis du for eksempel får en skade ved at ud-
øve en farlig sport eller kører galt på motor-
cykel. I så fald kan det være nødvendigt at 
købe en tillægsdækning.

3. NÆRLÆS BETINGELSERNE 
Husk altid at læse forsikringspolicen og be-
tingelserne grundigt igennem, inden du un-
derskriver din aftale. Der kan være forskel 
på, hvordan det enkelte selskab definerer 
begrebet ulykke, og det kan have betydning 
for, hvor godt du er dækket. Ifølge Forsikring 
& Pension har du 14 dage til at fortryde din 
forsikring, efter du har modtaget policen og 
betingelserne.

4. PYNT IKKE PÅ SANDHE-
DEN
Det er dumt at holde detaljer om eksempel-
vis helbredsmæssige skavanker skjult for 
forsikringsselskabet, for hvis det bliver opda-
get, kan det betyde, at din forsikring slet ikke 
dækker ved en ulykke. Kontakt forsikrings-
selskabet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en 
information er relevant.

5. ER DU DOBBELTDÆKKET? 
Vær opmærksom på, om du er dækket af 
mere end én forsikring. Hvis du eksempelvis 
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har en privat heltids-ulykkesforsikring, kan 
du være dobbeltdækket, fordi din arbejds-
plads også har tegnet en arbejdsskadefor-
sikring. Ulykkesforsikringer er dog såkaldte 
summaforsikringer, hvilket betyder, at du kan 
få udbetalt erstatning fra flere forskellige for-
sikringer i forbindelse med samme ulykke.

KONTAKT SELSKABET VED 
JOBSKIFTE 
Hvis du har en privat heltids-ulykkesforsik-
ring, bør du kontakte dit forsikringsselskab, 
når du skifter job. Forskellige typer kan have 
forskellige priser, fordi den ene stilling måske 
er mere risiko-betonet end den anden. 

BØRN ER IKKE AUTOMATISK 
DÆKKET
Vær opmærksom på, at dine børn ikke auto-
matisk har ulykkesforsikring via skolen el-

ler daginstitutionen. Det betyder, at dit barn 
skal have  egen ulykkesforsikring for at være 
dækket. Derfor er det en god idé at give dit 
barn en forsikring, der dækker hele døgnet – 
også i skole og institutioner.

FRITIDS- ELLER HELTIDSFOR-
SIKRING?
En ulykkesforsikring kan dække både heltid 
og deltid. Ved heltid er man dækket hele døg-
net, uanset om man er på arbejde eller har fri. 
Med en deltidsforsikring er man kun dækket 
i sin fritid. Hvis man har en arbejdsgiver, er 
man i arbejdstiden dækket af den lovpligtige 
arbejdsskadeforsikring. 

Kilder: Forsikringsguiden.dk, Forbrugerrådet 
Tænk
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