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Beregning af erstatning
for personskader, der kan
opgøres i perioden 1. december
2017 til 30. november 2018
Reglerne for, hvordan personskadeerstatninger beregnes,
er fastsat i lovgivningen (lov nr. 885 af 20. september
2005). Hovedindholdet af disse regler er gengivet her.
Der gives erstatning for:
–

Helbredelsesudgifter og andet tab

–

Tabt arbejdsfortjeneste

–

Svie og smerte

–

Méngodtgørelse

–

Erstatning for tab af erhvervsevne

–

Tab af forsørger.

Helbredelsesudgifter og andet tab (§ 1)
En erstatningsansvarlig for en personskade skal betale
for rimelige og nødvendige udgifter, der har til formål at
få den skadelidte helbredt. Det kan fx være udgifter til
sygehusophold, rekreation, transport til og fra sygehus,
hjælpemidler, læge og tandlæge.
Ydelser fra det offentlige og andre ydelser, fx udbetaling
fra privat sygeforsikring, skal modregnes i erstatningen.
Som „andet tab” kan fx nævnes nære slægtninges udgifter til besøg på hospital og tab som følge af forlænget
uddannelsestid.
Hvis der er tale om et fremtidigt varigt behov for helbredelsesudgifter og andet tab som følge af skaden, fastsæt-

tes dette til et kapitalbeløb, som højst kan udgøre den
forventede gennemsnitlige årlige udgift ganget med en
faktor på 10. Beløbet nedsættes efter samme regler, som
gælder for varigt mén. Se tabel 1, side 6.

Tabt arbejdsfortjeneste (§ 2)
Har skadelidte efter eventuelt at have modtaget sygeløn,
dagpenge og lign. stadig et dokumenteret indtægtstab,
kan dette kræves erstattet. Der bliver betalt erstatning fra
den dag, skaden skete, og indtil skadelidte igen kan begynde at arbejde. Hvis skaden medfører, at skadelidte vil
få et varigt erhvervsevnetab, betales der erstatning indtil
det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne.
Erstatningen bliver beskattet som personlig indkomst.

Svie og smerte (§ 3)
Denne godtgørelse er ment som et „plaster på såret” for
de gener, ulemper og fysiske ubehag, som skaden medfører.
Da en fysisk lidelse ikke kan måles i penge, er der i loven
fastsat en dagpengelignende takst på 200 kr. pr. sygedag. Godtgørelsen kan ikke overstige 76.500 kr.
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Der kan i særlige tilfælde ydes godtgørelse for svie og
smerte, selv om skadelidte ikke er syg. Fx hvis der er fysiske gener eller begrænsninger i de normale legemsfunktioner. I de tilfælde, hvor skadelidte ikke bliver rask, vil der
kun blive ydet godtgørelse for svie og smerte indtil det
tidspunkt, hvor skadelidtes méngrad – helt eller delvist –
kan fastsættes.
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Der skal ikke betales indkomstskat af godtgørelse for svie
og smerte.
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Méngodtgørelse (§ 4)
Bliver skadelidte ikke helt helbredt, kan der ydes en
godtgørelse for det varige mén. Størrelsen af ménet
bliver fastsat på det tidspunkt, hvor det må antages,
at skadelidtes helbredstilstand ikke vil blive yderligere
forbedret. Méngraden måles i procenter fra 5 til 100 efter
en „méntabel”. Tabellen er et udtryk for, hvor meget
lidelsen hæmmer den skadelidte i den daglige personlige
livsførelse.

Pr. 1. januar 2018 udgør méngodtgørelsen 8.790 kr. pr.
ménprocent. Et mén på 100 pct. vil således give 879.000
kr. i godtgørelse. I særlige tilfælde kan godtgørelsen fastsættes til et højere beløb, dog højst til 1.054.000 kr.
For hvert år skadelidte er over 39 år på skadetidspunktet,
nedsættes godtgørelsen med 1 pct.
For hvert år skadelidte er over 59 år på skadetidspunktet,
nedsættes godtgørelsen yderligere med 1 pct. Godtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.
Der skal ikke betales indkomstskat af godtgørelse for
varigt mén.

Erstatning for tab af erhvervsevne (§§ 5-9)
Har en skade medført en varig nedsættelse af skadelidtes
evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, kan der kræves
erstatning for dette. Erstatningen bliver beregnet på baggrund af skadelidtes årsløn og erhvervsevnetabsprocenten og bliver udbetalt som et engangsbeløb.
Erhvervsevnetabsprocenten fremkommer groft sagt
ved, at man udregner den procentvise forringelse af den
skadelidtes mulige indtjeningsevne ved et arbejde, som
under hensyntagen til skadelidtes evner, uddannelse, alder og mulighed for erhvervsomskoling og genoptræning
med rimelighed kan forlanges af denne. Bedømmelsen
af erhvervsevnetabet bliver truffet på et tidspunkt, hvor

det er muligt at skønne over skadelidtes erhvervsevne.
Erhvervsevnetabsprocenten skal være 15 eller derover,
før der udbetales erstatning. Årslønnen er skadelidtes
samlede erhvervsindtægt i året umiddelbart før skaden
inkl. pensionsbidrag og evt. andre elementer, der indgik i
lønnen.
Hvis særlige indtægts- eller ansættelsesforhold gør sig
gældende, kan årslønnen fastsættes efter et skøn. Det
gælder fx selvstændige med svingende årsindtægter, arbejdsløse, lærlinge, husmødre, studerende samt personer
med deltidsarbejde.
Hvis skadelidte ikke udnytter sin erhvervsevne til at tjene
penge, kan der også betales erhvervsevnetabserstatning,
hvis den skadelidte „er noget for nogen“, dvs. hjemmearbejdende. Erstatningen fastsættes individuelt afhængigt
af det arbejde, man ikke længere kan udføre i hjemmet.
Ved erstatningens beregning vurderes det reelle tab ved
ikke at kunne bruge sin erhvervsevne.
Den endelige erstatning for tab af erhvervsevne fremkommer ved at gange årslønnen med erhvervsevnetabsprocenten og derefter gange med 10. Erstatningen kan
højst udgøre 9.227.500 kr.
For hvert år skadelidte er over 29 år på skadetidspunktet,
nedsættes erstatningen med 1 pct. For hvert år skadelidte
er over 54 år på skadetidspunktet, nedsættes erstatningen yderligere med 2 pct. Erstatningen nedsættes dog
ikke yderligere efter det fyldte 69. år. Se tabel 2, side 6.
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Børn under 15 år får erhvervsevnetabserstatning ved en
méngrad på 5 pct. og derover. Erstatningen beregnes
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Der skal ikke betales indkomstskat af erstatning for erhvervsevnetab.
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Forelæggelse for
Arbejdsskadestyrelsen (§ 10)
Både den skadelidte og skadevolderen kan kræve fastsættelsen af méngraden og erhvervsevnetabsprocenten
forelagt Arbejdsskadestyrelsen. Udtalelsen skal så vidt
muligt afgives inden 1 år og senest 2 år efter fremsættelsen af anmodningen om en udtalelse.
Arbejdsskadestyrelsen beregner sig et gebyr for dette
arbejde, der sædvanligvis bliver betalt af skadevolders
forsikringsselskab.

Genoptagelse (§ 11)
En afsluttet sag om godtgørelse eller erstatning kan genoptages på den skadelidtes begæring, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentlig i forhold til
dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning. En sag
kan kun genoptages, hvis der er grundlag for mindst at
forhøje enten méngodtgørelsen eller erhvervsevnetabserstatningen. Forhøjelsen skal endvidere være begrundet i
ændrede forhold hos den skadelidte, enten helbredsmæssige ændringer, dvs. méngraden, eller ændringer i den
pågældendes faktiske erhvervsevne.

Tab af forsørger (§§ 12-14a)
Overgangsbeløb til efterladte
En ansvarlig skadevolder skal betale et overgangsbeløb
til efterlevende ægtefælle eller samlever. Efterlader afdøde sig ikke ægtefælle eller samlever, kan overgangsbeløbet udbetales til en anden efterladt person, når særlige
forhold taler herfor. Overgangsbeløbet er bl.a. beregnet
til dækning af begravelsesomkostninger. Overgangsbeløbet udgør 165.500 kr.
Erstatning til ægtefælle/samlever

Erstatningen udgør 30 pct. af, hvad afdøde kunne have
opnået ved fuldstændig tab af erhvervsevne; jf. §§ 5-8.
Medmindre der foreligger særlige omstændigheder,
udgør minimumserstatningen til ægtefælle/samlever

987.000 kr. Erstatningen nedsættes efter regler i § 9, erhvervsevnetab. Se tabel 2, side 6. Erstatningen nedsættes
dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.
Erstatning til børn (egne og adopterede)

Erstatningen udgør summen af de bidrag til barnets
underhold, som afdøde på skadetidspunktet kunne være
pålagt at betale efter loven om børns retsstilling (dvs.
normalt til barnets 18. år).
Det er bidraget på skadetidspunktet, der skal anvendes.
Et normalt børnebidrag består i 2018 af et grundbeløb på
14.448 kr. årligt og et tillæg på 1.872 kr. årligt. Hvis afdøde
var eneforsørger, bliver erstatningen forhøjet med 100
pct.
Erstatning til andre, der har mistet en forsørger, opgøres
individuelt efter det konkrete tab.
Der skal ikke betales indkomstskat af erstatning for tab af
forsørger.

Forrentning (§ 16)
Alle erstatninger og godtgørelser forrentes fra det tidspunkt, hvor beløbet kunne kræves betalt.
Godtgørelse og erstatning kan kræves betalt 1 måned
efter, at skadevolder eller dennes forsikringsselskab har
været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til at vurdere skadens omfang/størrelse. Forrentningen beregnes af de erstatnings- og godtgørelsesbeløb, der er gældende på det tidspunkt, hvor skadevolder
eller dennes forsikringsselskab har været i stand til at
indhente de oplysninger, der er nødvendige til at vurdere
skadens omfang/størrelse.
Fra forfaldstidspunktet beregnes en årlig rente, der svarer
til en fastsat referencesats med et tillæg på 8 pct. Som
referencesats bruges den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og
den 1. juli.
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Acontoerstatning (§ 16)
Hvis det er sikkert, at skadevolder eller dennes forsikringsselskab i alt fald skal betale en del af et krævet
beløb, skal dette beløb udbetales a conto. Dette kan ske
løbende under sagens behandling.
Hvis der er gået mere end 1 måned efter, at det er fastslået, at skadelidte kan få en acontoudbetaling, og hvis
udbetalingen ikke er sket, kan skadelidte kræve renter.

Indhold (klikbar)

Når sagen endelig opgøres, modregnes de udbetalinger,
der er foretaget tidligere. Hvis skadelidte har fået udbetalt for meget a conto, kan forsikringsselskabet ikke
kræve tilbagebetaling.

Méngodtgørelse og erstatning
for tab af erhvervsevne
Méngrad
Méngodt		
gørelse
			
5

43.950

Erstatning 		Méngrad
Méngodtfor tab af 				
gørelse
erhvervsevne *
			

Erstatning 		
for tab af 		
erhvervsevne *

211.500

60

527.400

2.538.500
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10

87.900

423.000

65

571.350

2.749.500

Eksempler på aldersnedskrivning, 6

15

131.850

634.500

70

615.300

2.961.000

Eksempler på erstatningsberegning, 7

18

158.220

761.400

75

659.250

3.172.500

20

175.800

846.000

80

703.200

3.384.000

25

219.750

1.057.500

85

747.150

3.595.500

30

263.700

1.269.000

90

791.100

3.807.000

35

307.650

1.480.500

95

835.050

4.018.500

40

351.600

1.692.000

100

879.000

4.230.000

45

395.550

1.903.500

50

439.500

2.115.000

55

483.450

2.326.500

*Eksemplet vedr. en person under 15 år, hvor normalårslønnen er sat til 423.000 kr.
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Eksempler på aldersnedskrivning
Tabel 1 – § 4
Oversigt over méngodtgørelse med eksempler
på aldersnedskrivning efter den 1. juli 2002
Alder på
skadetidspunktet

Nedsættelse af
erstatning i pct.

Alder på
skadetidspunktet

Nedsættelse af
erstatning i pct.

40 år

1

63 år

28

45 år

6

64 år

30

50 år

11

65 år

32

55 år

16

66 år

34

59 år

20

67 år

36

60 år

22

68 år

38

61 år

24

62 år

26

69 år og derover

40

Tabel 2 – § 9

30 år

Nedsættelse af
erstatning i pct.

Alder på
skadetidspunktet
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Oversigt med eksempler på aldersnedskrivning ved
erhvervsevne- og forsørgertabserstatning efter den 1. juli 2002
Alder på
skadetidspunktet
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Nedsættelse af
erstatning i pct.

1

60 år

43

35 år

6

61 år

46

40 år

11

62 år

49

45 år

16

63 år

52

50 år

21

64 år

55

54 år

25

65 år

58

55 år

28

66 år

61

56 år

31

67 år

64

57 år

34

68 år

67

58 år

37

69 år og derover

70

59 år

40
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Eksempler på erstatningsberegning
Eksempel 1 – En 50-årig person kommer til skade den 1.

Eksempel 2 – En 12-årig skoleelev kommer til skade den

juli 2018. Méngraden bedømmes til 70 pct. og erhvervsevnetabet til 25 pct. I perioden 1. juli 2017 til 1. juli 2018
var skadelidtes årsløn 310.000 kroner. Skadelidte påbegynder sit arbejde igen den 18. november 2018. Sagen
er færdigbehandlet, hvilket vil sige, at selskabet har alle
oplysninger den 30. november 2018, og udbetaling af erstatning sker den 15. december 2018.

1. juli 2018. Méngraden bedømmes til 60 pct. Den 1. november 2018 bliver eleven raskmeldt og begynder i skole
igen.
• Svie og smerte

•

Tabt arbejdsfortjeneste

		

– udbetalte dagpenge i perioden

		

1. juli 2017 – 18. november 2017

119.000 kr.
86.000 kr.

		
			

•

123 dage à 200 kr.		

24.600 kr.

•

Méngodtgørelse 60 pct. af 879.000 kr.		

527.400 kr.

•

Erstatning for erhvervsevne

Indhold (klikbar)

(414.000 kr. × 60 pct.) × 10		
			

2.538.000 kr.

•

3.090.000 kr.

Samlet erstatning		

33.000 kr.

Svie og smerte

Hertil kan komme renter, hvis selskabet ikke overholder
af erstatning, se om forrentning
side 4.

		
140 dage à 195 kr.			
28.000 kr.
		
		
fristen for udbetaling

•

Méngodtgørelse 70 pct.

		

af 860.000 kr.

		

– aldersreduktion 11 pct.

		

af 602.000 kr.

615.300 kr.

Eksempel 3 – En 54-årig afgår ved døden som følge af en
67.683 kr.

						

•

Erstatning for tab af erhvervsevne

		

(310.000 kr. × 25 pct.) × 10

		

– aldersreduktion 21 pct.

		

af 775.000 kr.

775.000 kr.
162.750 kr.

						

•

547.617 kr.

Samlet erstatning			

612.250 kr.
1.220.867 kr.

Der kan ikke kræves renter, da selskabet udbetaler erstatning inden for betalingsfristen.

skade den 1. juli 2018. I perioden 1. juli 2017 til 1. juli 2018
var afdødes årsløn 300.000 kroner. Afdøde efterlader
sig ægtefælle og et 12-årigt barn. Sagen afsluttes den 1.
september 2018, men erstatningen udbetales først den 15.
oktober 2018.
•

Overgangsbeløb til efterladt ægtefælle		 165.500 kr.

•

Erstatning til ægtefællen

		

(300.000 kr. × 10) × 30 pct. – dog mindst 987.000 kr.

		

– aldersreduktion 25 pct. af 966.000 kr.
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					 740.250 kr.

Erstatninger for personskader forvoldt
den 1. januar 2000 eller senere, 8

•

Erstatning til barn

Referencesatsen fra den 1. januar 2005, 9

		

Grundbeløb 14.1601) kr. × 6

86.688 kr.

		

Tillæg

11.232 kr.

•

Samlet erstatning			1.003.670 kr.

1.836 kr. × 6

246.750 kr.

97.920 kr.

Hertil kommer renter, da selskabet ikke overholder fristen
for udbetaling af erstatning, se om forrentning side 4.
1)

Beløbet kan forhøjes, hvis der er tillagt forhøjet
børnebidrag.
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og –værktøjer, 10
Klagemuligheder, 11

BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2017 TIL 30. NOVEMBER 2018 – SIDE 8

Oversigt over erstatninger for personskader
forvoldt den 1. januar 2000 eller senere
			
Svie og smerte
(1)
(2)

100 pct.
méngodtgørelse

MéngodtÅrsløn
Tab af
gørelse		
forsørger
(3)			

2000 (01.01 - 31.12)

170/80

25.000

332.500

399.000

581.500

374.000

2001 (01.01 - 31.12)

180/80

26.000

344.000

412.500

602.000

386.500

2002 (01.01 - 30.06)

180/80

26.500

424.500

620.000

398.000

				
100 pct.
Svie og smerte
méngodt(4)		 (5)
gørelse
			
		

354.500
Méngodtgørelse
(3)

Maksimal
Tab af Overgangs- Samlet
erstatning
forsørger beløb til
reguleerhvervs-		
tab af
ringsevnetab		
forsørger
pct.

Indhold (klikbar)
Beregning af erstatning for personskader,
der kan opgøres i perioden fra 1. december
2017 til 30. november 2018, 2
Helbredelsesudgifter og andet tab, 2
Tabt arbejdsfortjeneste, 2
Svie og smerte, 2
Méngodtgørelse, 3
Erstatning for tab af erhvervsevne, 3
Forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen, 4
Genoptagelse, 4
Tab af forsørger, 4
Forrentning, 4
Acontoerstatning, 5

2002 (01.07 - 31.12) 135

51.500

590.500

708.000

6.200.500

663.500

111.000

3,0

2003 (01.01 - 31.12) 140

53.500

611.500

733.000

6.417.500

686.500

115.000

3,5

2004 (01.01 - 31.12) 145

55.000

631.000

756.500

6.623.000

708.500

119.000

3,2

2005 (01.01 - 31.12) 145

56.000

645.000

773.000

6.768.500

724.000

121.500

2,2

2006 (01.01 - 31.12) 150

57.500

659.500

791.000

6.924.500

740.500

124.000

2,3

2007 (01.01 - 31.12) 155

59.000

677.500

812.000

7.111.500

760.500

127.500

2,7

2008 (01.01 - 31.12) 160

61.000

699.000

838.000

7.339.000

785.000

131.500

3,2

2009 (01.01 - 31.12) 165

63.000

723.000

866.500

7.588.500

812.000

136.000

3,4

2010 (01.01 - 31.12) 170

65.500

752.000

901.500

7.892.000

844.500

141.500

4,0

Oversigt over méngodtgørelse og
erstatning for tab af erhvervsevne, 5

2011 (01.01 - 31.12) 175

67.000

766.000

918.500

8.042.000

860.500

144.500

1,9

Eksempler på aldersnedskrivning, 6

2012 (01.01 - 31.12) 180

69.000

790.500

948.000

8.299.000

888.000

149.000

3,2

Eksempler på erstatningsberegning, 7

2013 (01.01 - 31.12) 180

70.000

803.500

963.000

8.432.000

902.000

151.500

1,6

2014 (01.01 - 31.12) 185

71.500

817.500

980.500

8.584.000

918.500

154.000

1,8

Erstatninger for personskader forvoldt
den 1. januar 2000 eller senere, 8

2015 (01.01 - 31.12) 190

72.500

830.000

995.000

8.712.500

932.000

156.500

1,5

2016 (01.01 - 31.12) 190

73.500

841.500 1.009.000

8.834.500

945.000

158.500

1,4

2017 (01.01 - 31.12) 195

75.000

860.000 1.031.000

9.029.000

966.000

162.000

2,2

2018 (01.01 - 31.12) 200

76.500

879.000 1.054.000

9.227.500

987.000

165.500

2,2

1)

Godtgørelse pr. dag i kr. for henholdsvis sengeliggende/hospitaliseret dag og sygemeldt oppegående dag.

2)

Beløbene er maksimumbeløb, som dog i særlige tilfælde kan fraviges.

3)

Méngodtgørelsen forhøjes i særlige tilfælde, dog ikke over dette beløb.

4)

Godtgørelse pr. dag.

5)

Beløbet er et maksimumbeløb, der ikke kan fraviges.

Referencesatsen fra den 1. januar 2005, 9
Forbrugerinformation
og –værktøjer, 10
Klagemuligheder, 11

BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2017 TIL 30. NOVEMBER 2018 – SIDE 9

Referencesatsen fra den 1. januar 2005 og frem
Referencesatsen er den officelle udlånsrente fastsat af Nationalbanken
henholdsvis pr. 1. januar og pr. 1. juli.
Dato

Referencesats

Tillæg
I alt
i pct.		

Dato

Referencesats

Tillæg
I alt
i pct.		

01.01.05

2,15

7

9,15

01.07.11

1,30

7

8,30

01.07.05

2,15

7

9,15

01.01.12

0,70

7

7,70

Indhold (klikbar)

01.01.06

2,40

7

9,40

01.07.12

0,45

7

7,45

01.07.06

3,00

7

10,00

01.01.13

0,20

7

7,20

01.01.07

3,75

7

10,25

01.07.13

0,20

8

8,20

01.07.07

4,25

7

11,25

01.01.14

0,20

8

8,20

01.01.08

4,25

7

11,25

01.07.14

0,20

8

8,20

01.07.08

4,35

7

11,35

01.01.15

0,20

8

8,20

01.01.09

3,75

7

10,75

01.07.15

0,05

8

8,05

01.07.09

1,55

7

8,55

01.01.16

0,05

8

8,05

01.01.10

1,20

7

8,20

01.07.16

0,05

8

8,05

01.07.10

1,05

7

8,05

01.01.17

0,05

8

8,05

01.01.11

1,05

7

8,05

01.01.18

0,05

8

8,05
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Forbrugerinformation og -værktøjer
Forsikring & Pension

Pensionsmåler

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående
pensionskasser i Danmark. Vi varetager forsikrings- og
pensionsbranchens interesser, og det er vores vision, at
branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse
velfærdssamfundets udfordringer.
www.forsikringogpension.dk

Interaktivt web-værktøj, der viser dig niveauet for dine
pensionsudbetalinger på baggrund af din nuværende
alder, indkomst og pensionsindbetaling. Pensionsmålerne
bygger på en række forudsætninger, der er fastsat af
branchen i fællesskab. www.pensionsmaaleren.dk

Forsikringsoplysningen

Du kan både ringe og skrive til vores eksperter, der vil
hjælpe dig med spørgsmål om forsikring. På hjemmesiden finder du generel information og svar på en række
typiske spørgsmål. www.forsikringsoplysningen.dk
Forsikringsguiden

Her kan du online sammenligne forsikringsvilkår og priser
på forsikringer. Du vælger forsikringstype og derefter,
hvilke selskaber du vil have med i sammenligningen.
www.forsikringsguiden.dk
Forsikringsmåler

Her kan du se, hvilke forsikringer du har behov for i forhold til din boligtype, familiesituation, transportmiddel,
fritidsinteresse og kæledyr. www.forsikringsmaaler.dk
Stopindbrud

Her får du gode råd til sikring af bolig, fritidshus, bil, båd
og firma, så du undgår tyveri. Stopindbrud.dk er et samarbejde mellem Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive råd. www.stopindbrud.dk

PensionsABC

PensionsABC’en forklarer de grundlæggende sammenhænge i det danske pensionssystem og henvender sig til
alle, der vil have en større viden om det danske pensionssystem. www.forsikringogpension.dk/pension
PensionsInfo

Få et overblik over alle dine pensionsordninger. PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndigheder. www.pensionsinfo.dk
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Klagemuligheder
1) Kontakt forsikringsselskabet

4) Gå til domstol

I første omgang kan du kontakte den medarbejder eller
den afdeling, som har behandlet din sag. Forklar, hvad
du er utilfreds med. Måske er der simpelthen sket en fejl,
som nemt kan rettes.

Alle kan indbringe deres sag for en domstol. Også selvom
den er behandlet i Ankenævntet for Forsikring.

Indhold (klikbar)
2) Skriv til den klageansvarlige

Hvis du stadig vil klage efter punkt 1, skal du gøre det
skriftligt til den klageansvarlige i det forsikringsselskab,
du vil klage over.
Alle Forsikringsselskaber er efter loven forpligtet til udpege en klageansvarlig, hvis der er tale om private kundeforhold og for erhvervskunder, hvis disse ikke adskiller sig
væsentligt fra et privat kundeforhold.
Forklar forsikringsselskabet, hvad du er utilfreds med, og
hvad du vil opnå.
3) Klag til Ankenævnet for Forsikring

Er du stadig utilfreds med forsikringsselskabets afgørelse
eller behandling, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V
Telefon: 33 15 89 00 (kl. 10-13).
www.ankeforsikring.dk
Gælder kun hvis:
– sagen vedrører en af dine egne forsikringer. Hos Ankenævnet kan man ikke klage over en afgørelse fra en
modparts selskab.
–

sagen vedrører privatlivets forsikringsforhold. Dog
behandles klager over motorkøretøjsforsikring, selvom
der er tale om erhvervskøretøjer.

Forsikringsoplysningen giver gerne overordnede
råd og vejledning til borgere og virksomheder.
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