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Der er kun de ærlige kunder til at betale for forsikringssvindel

Dømt for forsøg på forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse
A meldte den 4. april 2018 til sit forsikringsselskab, at der fra A’s bopæl var stjålet en
Philips PC skærm, Samsung 42 TV, Antec PC og Macbook Pro 13 til en samlet værdi
af 26.500 kr. A blev bedt om at fremsende fotos og kvitteringer for de stjålne genstande. Forsikringsselskabet kunne på baggrund af metadata fra de indsendte fotos
konstatere, at de var optaget den 5. april 2018. Forsikringsselskabet afviste derfor at
udbetale erstatning og anmeldte sagen til politiet. Ved en ransagning den 16. oktober
2018 fandt politiet de omtalte genstande på A’s adresse. A forklarede i retten, at A
selv havde hentet tingene hjem igen ca. tre uger efter, de var meldt stjålet, men ville
ikke forklare, hvordan tingene var kommet til veje. Retten lagde i kendelsen til grund,
at forsikringsselskabets forklaring om de fremsendte billeders oprindelse måtte lægges til grund, samt at A’s forklaring om, at A selv fandt de stjålne effekter igen, måtte
tilsidesættes som ganske utroværdig. A blev dømt skyldig i anklageskriftet om forsøg
på forsikringsbedrageri og overtrædelse af straffelovens §165 og dømt til 60 dages
betinget fængsel og til at betale sagens omkostninger.
Retten i Holbæk, september 2019
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Indledning
Forsikring og pension bygger på gensidig

forsikringspræmier eller højere skattebetalin-

tillid mellem forsikringstageren og forsik-

ger end nødvendigt.

rings- eller pensionsselskabet.
Ikke al forsikringssvindel bliver afsløret,
Som kunde forventer man, at selskabet vil

og det er derfor svært at vide, hvor meget

behandle skadeanmeldelsen hurtigt og ef-

forsikringssvindel der rent faktisk foregår.

fektivt og udbetale den erstatning, man har

Denne undersøgelse opgør den svindel

krav på. Forsikringsselskabet forventer til

hos forsikrings- og pensionsselskaberne,

gengæld, at kunden giver korrekte og nød-

som opdages. Med udgangspunkt i disse tal,

vendige oplysninger til skadebehandlingen.

estimeres det samlede omfang af forsikrings-

Desværre sker det i en del sager hvert år,

svindel i Danmark.

at kunder forsøger at snyde sig til en erstatning, som de ikke er berettiget til. De begår

Undersøgelsen viser:

dermed forsikringssvindel. Og det er helt

• Forsikrings- og pensionsselskaberne i 2018
opdagede forsikringssvindel til en værdi af

uacceptabelt.

810 mio. kr.
Forsikringssvindel betyder hvert år, at alle

• Fra 2017 til 2018 steg antallet af opdagede

danske forsikringskunder betaler mere for

svindelsager med 34 pct. – til godt

deres forsikringer, end de behøver, hvis der

5.300 sager

ikke blev begået forsikringssvindel. Der er

• Mænd er fortsat oftere involveret i forsik-

nemlig kun de ærlige kunder til at betale for

ringssvindel, men forskellen mellem mænd

de erstatninger, der udbetales til personer,

(64 pct. af sagerne) og kvinder (36 pct. af

der snyder. Svindel er derfor ikke en offerløs

sagerne) er mindre end de foregående år

gerning. Dermed er der en direkte parallel

• De mest anvendte former for forsikrings-

mellem forsikringssvindel og socialt bedra-

svindel er at opdigte eller overdrive en

geri: Hvis man snyder sig til forsikringserstat-

skade for at få en (større) erstatningsud-

ning eller sociale ydelser, som man ikke er

betaling.

berettiget til, går det ud over ganske almindelige mennesker. De må finde sig i højere

SIDE 3

OPDAGET FORSIKRINGSSVINDEL I DANMARK – RAPPORT 2020

Markant stigning i opdaget
forsikringssvindel i 2018
Forsikrings- og pensionsbranchen har

med 19 pct. i samme periode. Det samlede

i 2018 oplevet en markant stigning i antallet

antal sager i 2018 var 5.279.

af konstaterede svindelsager. Den samlede
stigning på 34 pct. i forhold til 2017 udgøres

Branchen afslørede samlet set forsikrings-

af en stigning i opdaget forsikringssvindel

svindel for 810 mio. kr. i 2018. Stigningen

i skadesager, som omhandler ting, på 40

er på 36 pct. i forhold til 2017 og på 53 pct.

pct., mens omfanget af opdaget svindel,

i forhold til 2016.

som involverer personskade, er faldet

Opdaget forsikringssvindel 2016-2018, ting- og personskade
2018

Ting (inkl. auto)
Person*
I alt

2017

2016

Antal

Erstatninger,
inkl. hensættelser, mio. kr.

Antal

Erstatninger,
inkl. hensættelser, mio. kr.

Antal

Erstatninger,
inkl. hensættelser, mio. kr.

4.945

290

3.531

208

2.844

188

334

520

412

386

413

342

5.279

810

3.943

594

3.257

530

*For ”person” indeholder tallet personskader fra skadesforsikringsselskaberne samt
personsager og sygdom (TAE) fra pensionsselskaberne. På side 9 er tallene opregnet
til markedsniveau.

Færre, men dyrere personskader
Antallet af svindelsager med personskader

De beløb, som udbetales i forbindelse med

(arbejdsskade-, ulykkes-, motoransvars- og

personskader, er generelt meget højere end

rejseforsikring samt de invaliditetsforsikrin-

sager, som vedrører skader på ting. Hvis der

ger, som er knyttet til pensionsordninger)

er tale om et erhvervsevnetab, kan der være

er faldet med 19 pct. fra 2017 til 2018.

udbetaling på en arbejdsskadeforsikring eller

Samtidig er der en stigning på 35 pct. i det

på en invaliditetsforsikring, som er tilknyttet

samlede beløb, der er svindlet for i disse

en pensionsordning. Disse udbetalinger sker

sager. Fælles for det færre antal sager er

helt frem til folkepensionsalderen, hvis ikke

dermed, at der gennemsnitligt er tale om

forsikringstagerens situation ændres. Derfor

svindel for højere beløb. I 2017 var antallet

kan udbetalingerne beløbe sig til flere mil-

af sager på niveau med 2016, men også i

lioner kroner i en enkelt sag.

2017 var der en stigning i det samlede beløb,
der blev svindlet for. Denne trend fortsatte
således i 2018.
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Stor stigning i antallet af forsikringssvindelsager inden for tingskade
En markant udvikling, som også præger 2018,

Det samlede antal svindelsager inden for ting-

er stigningen i opdaget forsikringssvindel

skader beløber sig til 290 mio. kr. i 2018 mod

inden for tingskade (løsøre-, motor-, rejse- og

208 mio. kr. i 2017 – en stigning på 39 pct.

bygningsforsikring). I 2018 blev der opdaget

Dermed er udviklingen i de beløb, der svind-

forsikringssvindel i 4.945 sager mod 3.531 sa-

les for, på niveau med udviklingen i antallet

ger i 2017. Således bekræftes tendensen fra de

af skader for perioden, som var på 40 pct. for

seneste mange år, og antallet af sager i 2018 er

tingskader.

det højeste antal, siden Forsikring & Pension i
2012 begyndte at indsamle denne information.
Opdaget forsikringssvindel, 2012-2018, tingskade
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Tilbageholdte erstatninger

Manglede beviser for, at bil var stjålet
A anmeldte tirsdag den 1. december 2015, at A’s BMW var blevet stjålet, mens den
stod på parkeringspladsen i en kolonihaveforening. A afleverede bilens eneste nøgle
til forsikringsselskabet. Ved efterfølgende tests viste det sig, at nøglens elektronik var
”brændt af”, og hverken nøglens transponder eller fjernbetjening virkede. Nøglens
elektronik kunne således ikke udlæses, og nøglen kunne ikke starte en bil. Efterfølgende konstaterede man derudover, at A havde været i fogedretten den 1. december 2015
i anledning af manglende betaling af afdrag på lånet i bilen. A erklærede sig ved den
lejlighed ude af stand til at betale og oplyste, at bilen var meldt stjålet, og at A afventede erstatning fra forsikringsselskabet. Retten fandt ikke, at A havde sandsynliggjort,
at bilen var stjålet, og selskabet blev på den baggrund frifundet.
Retten i Glostrup, 2018
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Dømt for forsøg på forsikringsbedrageri, dokumentfalsk samt overtrædelse
af færdselsloven
A anmeldte til sit forsikringsselskab, at der i forbindelse med et indbrud på A’s bopæl
var stjålet en iPhone 6, musikanlæg mrk. Bose, et TV mrk. LG, et TV mrk. Samsung,
en computer mrk. Lenovo og en computer mrk. Appel Macbook til en samlet værdi
af 35.133 kr. A fremsendte falske dokumenter til forsikringsselskabet i form af seks
fakturaer med urigtigt kundenavn og fakturanummer. På baggrund af dokumentation
fremlagt af forsikringsselskabet, herunder sammenhold af de falske fakturaer og ægte
salgsfakturaer, kendes A skyldig i forsøg på forsikringsbedrageri og dokumentfalsk. A
kendes endvidere skyldig i div. overtrædelser af straffeloven. A dømmes til fængsel i
tre måneder, en bøde på 6.000 kr. og til at betale sagens omkostninger.
Byretten, september 2019

Dømt for bedrageri, falsk anmeldelse, tyveri, dokumentfalsk og afgivelse af urigtige
oplysninger
I flere situationer udgiver A sig for at være B. A anmelder i B’s navn til politiet, at A har
fået stjålet sin PC, et par briller og noget tøj fra bopæl. A kontakter B’s forsikringsselskab og vildleder dem til at udbetale 19.148 kr. til A’s konto. Som bevis for det stjålne
sender A en falsk kvittering på computeren og på brillerne. Senere begår A et tyveri.
A afgiver B’s oplysninger til politiet i stedet for sine egne oplysninger, således at det
er B, der modtager bødeforlæg i stedet for A selv. Straffen blev fastsat til 4 måneders
fængsel. A skulle betale sagens omkostninger samt tilbagebetale 19.148 kr. til forsikringsselskabet.
Retten i Randers, 2015

Manglende bevis for ejerskab af smykker og falske kvitteringer
A anmeldte at havde fået stjålet guldsmykker til en værdi af kr. 200-300.000 ved et
indbrud i 2013. A fremviste kvitteringer for smykkerne fra en guldsmed i en flygtningelejr i Libanon. A blev frikendt i byretten, da retten ikke fandt tilstrækkelig bevis for, at A
ikke ejede de omtalte smykker på indbrudstidspunktet. I landsretten blev forsikringsselskabet frifundet. Retten lagde vægt på, at det givet A’s familiemæssige og økonomiske forhold ikke var troværdigt, at A havde opbevaret guldsmykker til en så høj
værdi i lejligheden (A havde ingen form for fotodokumentation og havde heller ikke
sørget for sikker opbevaring af smykkerne). Guldsmedens adresse på kvitteringerne
(dateret 2001-2005) var en adresse, som forretningen først var flyttet til efter 2007.
Østre Landsret, 2017
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Mænd svindler stadig oftere end kvinder
Forsikringssvindelstatistikken viser også

involveret i 36 pct. af sagerne – en fremgang

i 2018, at mænd oftere er involveret i forsik-

på 44 pct.

ringssvindel. Fordelingen stemmer overens
med det generelle samfundsbillede, hvor

Beløbsmæssigt står mændene fortsat for

mænd begår mere kriminalitet end kvinder.

majoriteten af de erstatninger, der er forsøgt

Mænd stod bag 64 pct. af de svindelsager

svindlet med, nemlig 68 pct. Tendensen er

med ting, som blev opdaget i 2018.

dog den samme som for antallet af sager,
idet der er sket en nedgang på godt 15 pct. i

I 2017 stod mænd bag 75 pct. af svindel-

forhold til 2017. Forskellen mellem, hvor store

sagerne, og der er derfor tale om en ned-

beløb mænd og kvinder prøver at svindle for,

gang på 17 pct. Kvinderne tegnede sig i 2017

mindskes dermed.

for 25 pct. af sagerne, mens de i 2018 er

Opdaget forsikringssvindel efter køn i 2018, tingskader

36%

30%

Tilbageholdte
erstatninger

Sager, hvor der er opdaget
forsikringssvindel

64%

70%

Kvinder
Mænd

Mest svindel i og omkring de større byer
Forsikringssvindelstatistikken viser, at forsik-

se figur på næste side. I 2018 placerer Nord-

ringssvindel er et særligt stort problem i og

sjælland sig over landsgennemsnittet, mens

omkring de større byer (målt pr. indbygger).

Østjylland denne gang ligger 3 pct. under

København og Københavns Vestegn placerer

gennemsnittet. I stil med andre år, konstate-

sig øverst på indekset med henholdsvis

res der næsten ingen forsikringssvindel

60 pct. og 42 pct. over landsgennemsnittet,

på Bornholm.
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Forsikringssvindelindeks, tingskade fordelt på geografiske områder, 2017
(Indeks 100 = landsgennemsnittet)
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Forsikringssvindelsager fordelt efter type af svindel, tingskade
Forsikrings- og pensionsbranchen oplever

På rejseforsikringer er overdrivelse af en

flere former for svindel og forsøg på svindel.

skade markant i forhold til svindel med

Af figuren nedenfor fremgår det, at opdigtet

løsøre og motor - hvor en opdigtet skade er

skade og overdrivelse af en skade er de to

den mest anvendte metode til svindel.

mest anvendte former for forsikringssvindel.

7%

15%

6%
30%

4%

15%

3%

1%

Løsøre

Motor

43%

58%
70%

Opdigtet/fiktiv skade

Påplusning/overdrivelse

Falske bilag

Urigtige oplysninger

SIDE 8

Rejse

50%

OPDAGET FORSIKRINGSSVINDEL I DANMARK – RAPPORT 2020

Branchen opdager langt fra al
forsikringssvindel
Tallene i denne rapport er baseret på de for-

Tidligere i rapporten fremgår det, at antallet

sikrings- og pensionsselskaber, som arbejder

af opdagede svindelsager i 2018 var knap

systematisk med at opklare forsikringssvin-

5.300. Potentielt kunne der have været op-

del, og som har mulighed for at trække de

daget 6.900 sager af forsikringssvindel.

ønskede tal i deres systemer. Selvom branchen i dag bruger flere ressourcer på svin-

I tillæg hertil er der bred enighed om,

delundersøgelser og er blevet bedre til at

at forsikringsselskaberne, trods forstærket

afdække svindel, opdager selskaberne ikke

indsats, ikke opdager al forsikringssvindel.

al forsikringssvindel.

De opregnede tal nedenfor er derfor kun udtryk for toppen af isbjerget. I internationale

For at skabe syn for, hvor mange sager og

undersøgelser er omfanget af forsikrings-

hvor høje beløb der i virkeligheden svindles

svindel flere gange forsøgt estimeret. Hvis

for, kan man antage, at omfanget af den

man overfører resultaterne fra de udenland-

opdagede forsikringssvindel i de selskaber,

ske undersøgelser1, så sker op mod 10 pct. af

som deltager i undersøgelsen, er repræ-

erstatningsudbetalingerne som konsekvens

sentativ for branchen som helhed. Ved at

af forsikringssvindel. I dansk kontekst svarer

opregne tallene til markedsniveau fremgår

det til ca. 4,3 mia. kr. (2017 tal).

det, at der potentielt, samlet set kunne være
afsløret forsikringssvindel for over en mia. kr.
i 2018. Til sammenligning var tallet i 2016 837
mio. kr.

Forsikringssvindel, ting- og personskade, opregnet til markedsniveau, 2016-2018

2018

Tingskader
Personskader
I alt

2017

2016

Antal

Tilbageholdte
erstatninger
(inkl. hensættelser), mio. kr.

Antal

Tilbageholdte
erstatninger
(inkl. hensættelser), mio. kr.

Antal

Tilbageholdte
erstatninger
(inkl. hensættelser), mio. kr.

6.444

378

4.663

275

3.689

244

456

787

599

701

581

593

6.900

1.165

5.262

976

4.270

837

Forsikringssvindel – en litteraturoversigt (Analyserapport 2010:7)

1
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Undersøgelser af mistanke
om forsikringssvindel
Forsikrings- og pensionsselskaberne har en

Da udgangspunktet for en sådan under-

forpligtelse til at sikre sig, at der ikke udbe-

søgelse er en mistanke, er det vigtigt, at

tales erstatninger til personer, der ikke er

selskaberne kun benytter undersøgelsesme-

berettiget til det. Af hensyn til alle de ær-

toder, som er rimelige ift. sagens omfang,

lige forsikringskunder vil det være stærkt

og som i mindst mulig grad påvirker kunden.

kritisabelt, hvis forsikringsselskaberne ikke

Udover at selskaberne naturligvis følger den

undersøger mistanke om forsikringssvindel,

almindelige regulering i persondataloven,

ligesom det ville være stærkt kritisabelt, hvis

straffeloven, lov om finansiel virksomhed

kommunerne ikke kontrollerede, hvorvidt

og TV-overvågningsloven, har branchen ud-

modtagere af sociale ydelser er berettiget til

arbejdet et kodeks for, hvordan selskaberne

dem. Danskerne er ikke i tvivl om, at forsik-

skal håndtere sager med mistanke om forsik-

ringsselskaberne skal bekæmpe forsikrings-

ringssvindel. Heri fastslås blandt andet,

svindel – læs mere på næste side.

at selskaberne kun skal benytte sig af mere
omfattende undersøgelsesmetoder i de

Forsikringsselskaberne undersøger en forsik-

tilfælde, hvor der er bestyrket mistanke om

ringssag fra den anmeldes. De skal fx sikre

svindel, og hvor andre undersøgelsesme-

sig, at kunden rent faktisk er forsikret i sel-

toder er udtømte uden resultat.

skabet, at kunden har betalt for forsikringen,
og at den oplyste skade rent faktisk er dæk-

I hovedparten af forsikringssvindelsagerne

ket af forsikringen. I enkelte tilfælde kan der,

vil det være sådan, at kunden trækker sit

i takt med at sagen behandles, opstå tvivl

krav tilbage, når selskabet orienterer kun-

om, hvorvidt kunden har krav på erstatning. I

den om årsagerne til, at de ikke vil udbetale

disse tilfælde vil sagen blive undersøgt nær-

erstatning. I enkelte tilfælde vil kunden være

mere med henblik på at afklare,

uenig i selskabets afgørelse, og sådanne

om det er forsøg på forsikringssvindel.

sager havner i første omgang hos Ankenævnet for Forsikring/Ankestyrelsen og herefter
eventuelt i retssystemet.

Det var med forsæt eller grov uagtsomhed, at en person blev påkørt af et tog
A krævede 12,4 mio. af tre forsikringsselskaber, efter et tog havde kørt A’s fod af i Letland. Retten lagde vægt på, at A’s forklaring om baggrunden for dennes færden den
dag var helt utroværdig og fremstod konstrueret til lejligheden. Forklaringen syntes
også løbende at ændre sig. Forsikringsforholdende var også påfaldende, da A, der
var førtidspensionist, brugte 55.000 kr. om året på forsikringer. Retten kom frem til, at
ulykken var foretaget med grov uagtsomhed eller med fortsæt, og der blev derfor ikke
udbetalt erstatning.
Retten i Glostrup 2016
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Danskernes holdning til
forsikringssvindel
I 2019 har Epinion på vegne af Forsikring

om den ikke var det. De korrekte oplysninger

& Pension undersøgt danskernes holdning

ville i udgangspunktet betyde, at cyklen ikke

til forsikringssvindel. Respondenterne er på

kunne erstattes, da forsikringsselskaberne

næsten alle områder enige med forsikrings-

stiller krav om, at cyklen skal være forsvarligt

branchen i, hvad der opfattes som svindel.

låst.

Hovedparten af danskerne synes ikke, det er

I undersøgelsen har danskerne også svaret

i orden at overdrive eller opdigte en per-

på, om de selv følger reglerne, eller om de

sonskade for at få en større udbetaling fra

har omgået reglerne. 26 pct. angiver at have

forsikringsselskabet (98 pct.), at opdigte en

omgået reglerne på én eller flere måder,

skade for at få erstatning (99 pct.) eller at

mens andelen af personer, der angiver, at de

angive flere ting på skadesanmeldelsen, end

følger reglerne, er steget til 78 pct. fra 71 pct.

dem man reelt har mistet (96 pct.).

i 2009.

Modsat mener 49 pct. af danskerne, at det

Hvad angår danskernes opbakning til forsik-

er i orden at være fast bruger af en bil, som

ringsselskabernes undersøgelse af svindel,

egentlig er forsikret i forældrenes navn (of-

svarede 94 pct., at forsikringsselskaberne

test resulterer dette i en billigere forsikring).

skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe

At afgive forkerte risikooplysninger er dog

forsikringssvindel. Heraf mener 39 pct., at

også forsikringssvindel. 11 pct. af danskerne

selskaberne skal gøre alt, hvad de kan – både

synes, det er i orden at give forsikringssel-

i små og store sager, mens 55 pct. mener, at

skabet en anden forklaring, end hvad der

selskaberne skal koncentrere sig om de store

reelt skete. Et eksempel kan være at fortælle,

sager, hvor mange penge er på spil.

at ens cykel var låst, da den blev stjålet, selvSkal forsikringsselskaberne gøre en særlig indsats for at bekæmpe forsikringssvindel?

2%

5%

Ja, de skal alt, de kan - både små og
store sager
39%

Ja, men de skal koncentrere sig om store
sager
Nej, de skal ikke gøre nogen særlig
indsats

55%

Ved ikke
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Hvor kommer tallene fra?
De forsikrings- og pensionsselskaber, som

som dækker personskade. Skadesforsik-

har bidraget til denne rapport, er de selska-

ringsselskaberne dækker personskade via

ber, som arbejder systematisk med at un-

arbejdsskade-, ulykke-, rejse- og ansvarsfor-

dersøge forsikringssvindel, og som har haft

sikring. Pensionsselskaberne dækker per-

mulighed for at trække de ønskede tal.

sonskader via de forsikringsordninger, som
typisk er tilknyttet pensionsordninger. Inden

Tingskader

for arbejdsskadeforsikring og forsikring
tilknyttet pensionsordninger er der mulighed

Tallene over opdaget forsikringssvindel i

for at få erstatning for erhvervsevnetab. En

skadesager, som omhandler ting, stammer

erhvervsevnetabserstatning skal dække det

fra 76,7 pct. af skadesforsikringsmarkedet.

indkomsttab, den tilskadekommen har som

Forsikring & Pension har i en årrække ind-

følge af ulykke eller sygdom helt frem til fol-

samlet tal fra skadesforsikringsselskaberne

kepensionsalderen, hvis ikke erhvervsevne-

om opdaget forsikringssvindel. Siden 2016

tabet reduceres med alderen. Det er derfor

har skadesforsikringsselskaberne bidraget

som oftest meget høje beløb, der forsøges

med detaljerede oplysninger, som betyder,

svindlet med i disse sager.

at statistikken nu også viser, hvordan den
opdagede forsikringssvindel fordeler sig

Tallene for personskader stammer dels fra de

på forsikringstyper, køn, geografi og

76,7 pct. af skadesforsikringsmarkedet, som

svindelmetoder.

også har indberettet sager om svindel med
skade på ting, dels fra 61,7 pct. af pensions-

Personskader

markedet. I denne rapport præsenteres altså
tal over opdaget forsikringssvindel i person-

Både skadesforsikringsselskaberne og

skader samlet for både skadesforsikringssel-

pensionsselskaberne sælger forsikringer,

skaber og pensionsselskaber.
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Forsikringssvindel betyder hvert år, at danske forsikringskunder betaler
mere for deres forsikringer, end de havde behøvet, hvis der ikke blev
begået forsikringssvindel. Der er nemlig kun de ærlige forsikringskunder
til at betale for de erstatninger, som udbetales til personer, der snyder.
Dermed er der en direkte parallel mellem forsikringssvindel og socialt
bedrageri: Hvis man snyder sig til forsikringserstatning eller sociale ydelser,
som man ikke er berettiget til, går det ud over ganske almindelige mennesker. De må finde sig i højere forsikringspræmier og højere skattebetalinger
end nødvendigt. Forsikrings- og pensionsselskaberne har derfor en samfundsmæssig forpligtelse til at sikre sig, at der ikke udbetales erstatninger
til personer, der ikke er berettiget til det.
Forsikrings- og pensionsselskaberne opdagede i 2018 svindel for i alt 810
mio. kr. Det er en stigning på 36 pct. i forhold til 2017 og på 53 pct. i forhold til 2016. Der blev svindlet for 290 mio. kr. inden for tingskade (motor-,
løsøre-, rejse- og bygningsforsikring), mens der blev svindlet for 520 mio.
kr. inden for skadesager, som omhandler en person (ulykkes-, motoransvarog arbejdsskadeforsikring samt de invaliditetsforsikringer, som er knyttet
til pensionsordninger). Dette er kun den opdagede forsikringssvindel;
det faktiske omfang af svindel, må vi regne med, er betydeligt højere.

Danskernes holdning til forsikringssvindel
I en Epinion-undersøgelse om danskernes holdning til forsikringssvindel
fra 2019 bakker 94 pct. af danskerne op om, at forsikrings- og pensionsselskaberne skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe forsikringssvindel.
26 pct. angiver at have omgået reglerne på én eller flere måder.

Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf.

41 91 91 91

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber.
Vi varetager branchens interesser og arbejder for, at branchen bliver kendt for sit
bidrag til at løse nogle af de største udfordringer, det danske og internationale

fp@forsikringogpension.dk

samfund står over for. Det drejer sig om velfærd og tryghed for den enkelte dan-

www.forsikringogpension.dk

sker, og det drejer sig om bæredygtighed og den nødvendige grønne omstilling.

