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Indledning og sammenfatning
I 2018 blev der opdaget forsikringsvindel til

Penge til erstatningsudbetalingerne – også

en værdi af mere end 800 mio. kr. Denne

de uretmæssige – kommer fra de indtægter,

undersøgelse giver indsigt i danskernes

alle forsikringsselskaber får fra salg af forsik-

holdninger til og egne erfaringer med forsik-

ringer. Forsikringssvindel går derfor ud over

ringssvindel. Den giver også mulighed for at

almindelige mennesker, og kunderne skal

se, om der er sket en ændring i danskernes

med rette kunne forvente, at forsikringsbran-

holdning i forhold til lignende undersøgelser

chen ikke udbetaler erstatning til nogen, der

fra 2014 og 2009.

ikke har krav på det.

Forsikrings- og pensionsselskaber bruger

Denne rapport om danskernes holdning

mange ressourcer på at opdage forsikrings-

til forsikringssvindel er baseret på en spørge-

svindel. Det gør de, fordi de som virksom-

skemaundersøgelse foretaget af Epinion

heder har pligt til at sikre sig, at de udbe-

i perioden 7. til 26. juni 2019. 3.017 personer

taler erstatninger og løbende ydelser til de

i alderen 18-65 år har deltaget i undersø-

personer, som med rette har krav på det.

gelsen, som er repræsentativ på køn, alder,

De gør det også, fordi dem, der snyder og

geografi, uddannelsesniveau og husstands-

uberettiget kræver erstatning for en skade,

indkomst.

i bund og grund snyder alle de andre kunder.

•

•

94 pct. af danskerne mener, at forsikrings-

•

og pensionsselskaberne skal gøre en særlig

og pensionsselskaberne foretager observa-

indsats for at bekæmpe forsikringssvindel

tioner og videoobservationer og indhenter

26 pct. af danskerne angiver, at de én eller

oplysninger fra offentligt tilgængelig hjem-

flere gange har omgået reglerne. I 2009

meside (inkl. SOME) for at kunne dokumentere forsikringssvindel

var det 30 pct.
•

De mest udbredte former for brud på reg-

•

chen skal have adgang til at dele data på

er forsikret i forældrenes navn (billigere

tværs af selskaberne for at dæmme op

bilforsikring) og at give forsikringsselska-

for gentagende svindelforsøg fra samme

bet en anden forklaring, end hvad der reelt

person (det har de ikke i dag).

Mænd angiver i højere grad at have svindlet med forsikringer – 20 pct. flere mænd
end kvinder

•

Knap 70 pct. af danskerne mener, at bran-

lerne er at være fast bruger af en bil, som

skete, da skaden indtraf
•

Der er stor opbakning til, at forsikrings-

De unge snyder næsten tre gange så meget som den ældre aldersgruppe i undersøgelsen
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Opdaget forsikringssvindel i Danmark
Det er vanskeligt helt præcist at angive

brancheniveau. Baseret på 2018-tal ville der

omfanget af forsikringssvindel i Danmark.

potentielt kunne være opdaget forsikrings-

Forsikring & Pension udarbejder en årlig sta-

svindel til en værdi af lidt over 1 mia. kr.2 Til

tistik over opdaget forsikringssvindel baseret

sammenligning var tallet i 2016 837 mio. kr.

på de selskaber i branchen, som har mulighed for at bidrage med input. I 2018 blev der

Selvom branchen i dag bruger flere ressour-

opdaget 5.279 tilfælde af forsikringssvindel

cer på svindelundersøgelser og er blevet

til en værdi af mere end 800 mio. kr.1

bedre til at afdække svindel, opdager selskaberne ikke al forsikringssvindel. I internatio-

Forsikringsselskaberne opdager dog ikke

nale undersøgelser3 er omfanget af forsik-

al svindel, og derfor siger tallene kun noget

ringssvindel flere gange forsøgt estimeret.

om, hvor meget svindel, de selskaber, som

De viser, at op mod 10 pct. af erstatningsud-

har indberettet til F&P, har opdaget. Ved

betalingerne sker som konsekvens af forsik-

hjælp af en opregning til markedsniveau

ringssvindel. I dansk kontekst svarer det til

på baggrund af de indberettede tal kan

ca. 4,3 mia. kr. årligt (2017 tal).

man estimere, hvor meget svindel der er på

Opdaget forsikringssvindel 2016-2018
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

*”Person” indeholder tallet for personskader fra skadesforsikringsselskaberne samt personsager
og sygdom (TAE) fra pensionsselskaberne.

Rapport om opdaget svindel 2020
Rapport om opdaget svindel 2020. Opregningen er baseret på indberetninger fra 77 pct. af skadesforsikringsselskaberne og 62 pct. af pensionsselskaberne samt en antagelse om, at omfanget
af den opdagede forsikringssvindel i de selskaber, som deltager i undersøgelsen, er repræsentativt
for branchen som helhed
3
Forsikringssvindel – en litteraturoversigt (Analyserapport 2010:7)
1

2
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Danskernes syn på dårlig adfærd og
ulovligheder
I undersøgelsen har vi spurgt til danskernes

I den anden ende af skalaen mener tæt

holdning til en række eksempler på dårlig og

ved halvdelen (49 pct.) af danskerne, at

ulovlig adfærd. Resultaterne viser, at ulovlige

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

forhold som at modtage offentlige ydelser

som egentlig er forsikret i forældrenes navn.

uden at være berettiget til dem (fx at mod-

Dermed opnår man oftest en billigere pris på

tage kontanthjælp og tjene penge ved siden

forsikringen. Omtrent hver 5. dansker synes,

af uden at oplyse om det), at smutte fra reg-

det er i orden at tage småting med hjem fra

ningen på en restaurant eller efter at tanke

arbejdspladsen, selvom man ved, det ikke er

benzin, vurderes som helt uacceptabelt.

tilladt (21 pct.) og at downloade musik, film

Danskerne mener, at det slet ikke er accep-

eller spil ulovligt fra internettet (22 pct.).

tabelt at opdigte en skade for at få udbetalt
erstatning (fx melde sin cykel eller mobiltelefon stjålet uden, at de er det).

Hvad er din holdning til følgende:

1% 99% 0%

11% 87% 2%

at modtage offentlige ydelser uden at være berettiget til
dem? (fx at modtage kontanthjælp og tjene penge ved
siden af uden at oplyse om det)

at give forsikringsselskabet en anden forklaring, end hvad
der reelt skete? (fx sige, at cyklen var låst, da den blev
stjålet, selvom den ikke var det)

2% 98% 0%

3% 96% 1%

at overdrive eller opdigte en personskade for at få større
udbetaling fra forsikringsselskabet? (fx overdrive eller
opdigte smerter i ryggen eller i nakken)?

at forværre en tingskade for at få større erstatning fra
forsikringsselskabet? (fx beskadige en genstand mere
end den var i forvejen)?

1% 99% 0%

3% 96% 1%

at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning
(fx melde sin cykel eller mobiltelefon stjålet uden,
at de er det)?

at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet (fx
angive flere mistede smykker, end man reelt har mistet)?

22% 75% 3%

49% 42% 9%

at tage småting med hjem fra arbejdspladsen, selvom
man ved det ikke er tilladt?

at være fast bruger af en bil, som egentlig er forsikret i
forældrenes navn?

4% 95% 1%

22% 73% 5%

at parkere ulovligt på invalideparkeringsplads?

at downloade musik, film eller spil ulovligt fra internettet?

0% 100% 0%

0% 100% 0%

at spise på restaurant uden at betale
(smutte fra regningen)?

at tanke benzin uden at betale
(smutte fra regningen)?

6% 93% 1%

4% 95% 1%

at køre med offentlig transport uden at betale?

at snyde i skat?

Det er i orden

Det er IKKE i orden
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Ser man udelukkende på forsikring, er

Dog synes 11 pct. af danskerne, at det

danskerne i høj grad enige med forsikrings-

er i orden at give forsikringsselskabet en

branchen i, hvad der opfattes som svindel.

anden forklaring end hvad, der reelt skete.

Næsten alle danskerne mener ikke, det er

Hvis man fx siger til forsikringsselskabet og

i orden at overdrive eller opdigte en per-

politiet, at den cykel, man har fået stjålet,

sonskade for at få en større udbetaling fra

var låst, selvom den stod ulåst, vil forsik-

forsikringsselskabet (98 pct.), at opdigte en

ringsselskabet udbetale erstatning. Hvis en

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

stjålet cykel ikke var låst, er kunden reelt ikke

angive flere ting på skadesanmeldelsen, end

berettiget til erstatning, da betingelsen for

dem man reelt har mistet (96 pct.).

dækning er, at cyklen er låst. Afgiver man
urigtige oplysninger, har man begået forsikringssvindel.

Hvad er din holdning til følgende:

1%

2%

at opdigte en
skade

at overdrive eller
opdigte en personskade

99%

98%

3% 1%

3% 1%

11%

2%

at forværre en
tingskade

at skrive ekstra på
anmeldelsen til
forsikringsselskabet

at give forsikringsselskabet en
anden forklaring,
end hvad der reelt
skete?

96%

96%

87%

Det er i orden

Det er IKKE i orden
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I undersøgelsen har vi bedt danskerne om at

tagsten, som har forårsaget skaden. Eller

forholde sig til en række konkrete eksempler

hvis man gemmer sin nyindkøbte cykel hos

fra forsikringsselskabernes hverdag og her-

en bekendt og derefter melder den stjålet.

efter vurdere, i hvilken grad der er tale om

Omvendt anser mere end hver 3. dansker

forsikringssvindel. Lidt mere end hver 5. (21

det ikke for svindel, at en 18-årig søn er den

pct.) svarer, at det ikke er forsikringssvindel

eneste reelle bruger af en bil, som er forsik-

at melde sin ulåste cykel stjålet. 28 pct. anser

ret i forældrenes navn, selvom det vil resul-

det ikke som forsikringssvindel at undlade at

tere i en billigere pris, end hvis det var den

fortælle til forsikringsselskabet, at man var

18-årige selv, der var forsikret.

beruset, da man væltede på sin cykel. Ulykkesforsikringen dækker ikke skader, som er

Kigger man på aldersfordelingen, er det ty-

sket, mens man var beruset.

deligt, at der er forskel på, hvad der opfattes
som svindel. Med udgangspunkt i eksemplet

Af svarene fremgår det, at danskerne skel-

med bilforsikringen anser dobbelt så mange

ner mellem det, man kan kalde fabrikeret

af de 18-34-årige (46 pct.) ikke eksemplet

snyd, og snyd, hvor man så at sige gør en

som udtryk for forsikringssvindel i forhold til

eksisterende skade værre for at få en højere

gruppen af 50-65-årige (23 pct.). Det er en

erstatning fra forsikringsselskabet. Eksem-

tendens, som går igen i de fleste af undersø-

pelvis opfatter stort set samtlige danskere

gelsens svar, og som bekræfter en almindelig

det som svindel, når man forværrer en skade,

opfattelse af, at jo ældre en person er, jo

fx hvis en storm har revet tagsten af et hus,

mere enig med de gældende regler i sam-

og ejeren selv ødelægger overdækningen

fundet er vedkommende.

på sin terrasse og fortæller, at det var løse
I hvilken grad er det svindel?

69% 28% 3%

96% 3% 1%

En mand cykler stærkt beruset hjem og vælter.
Han anmelder det til sin ulykkesforsikring, men undlader
at fortælle, at han var stærkt beruset, da forsikringen så
ikke dækker.

En mand har under en storm fået revet en del tagsten af
sit hus. Manden ødelægger også overdækningen og meddeler forsikringsselskabet, at det var de afrevne tagsten,
der ødelagde overdækningen under stormen.

98% 1% 1%

85% 12% 3%

En kvinde har lige købt en ny cykel. Kvinden skjuler
cyklen hos en bekendt, hvorefter hun går hjem og melder
cyklen stjålet til sit forsikringsselskab.

En mand tegner en livsforsikring. Han undlader at fortælle
selskabet, at han har alvorlige helbredsproblemer.
Det påvirker forsikringens dækning og pris.

96% 3% 1%

77% 21% 2%

En kvinde skriver ekstra på anmeldelsen

En mand melder sin ulåste cykel stjålet

63% 34% 3%
Den 18-årige søn er eneste bruger af en bil,
der er forsikret i forældrenes navn.

I høj grad/i nogen grad

I ringe grad/slet ikke
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Omfanget af forsikringssvindel
Det er vanskeligt at estimere det samlede

Andelen af danskere, der efter eget udsagn

omfang af forsikringssvindel. Som nævnt

følger reglerne, er steget med 7 pct. de

indledningsvis er det langt fra al forsikrings-

seneste 10 år, fra 71 pct. i 2009 til 78 pct. i

svindel, som opdages.

2019. 26 pct. angiver i 2019 at have omgået
reglerne på én eller flere måder mod 30 pct.

I denne undersøgelse har vi spurgt til dan-

i 2009. Der er altså tale om en stigning i

skernes egne erfaringer med omgåelse af

antallet, som følger reglerne og et fald i an-

reglerne. Når man ser på resultaterne, er det

tallet, der angiver at have omgået reglerne.

værd at huske på, at opfattelsen af, hvad

Samtidig er antallet af svindeltilfælde støt

forsikringssvindel er, varierer.

stigende, og alene i 2018 blev der opdaget
knap 5.300 tilfælde.

Synes danskerne selv, at de svindler?

77%

78%

71%

34%
27%

26%

2%

Følger reglerne

Har omgået reglerne
2014

2009

1%

2%

Ønsker ikke at svare

2019

Respondenterne har haft mulighed for at angive flere måder at svindle på. Derfor er
tallet for respondenter, der angiver at have omgået reglerne, udtryk for, at de i hvert
fald har svindlet på mindst én måde.

I 2019 har respondenterne skulle svare på,

sikringen), mens 7 pct. har givet forsikrings-

hvilke omgåelser af reglerne, de selv har er-

selskabet en anden forklaring, end hvad der

faring med (hvis nogen). Flest respondenter

reelt skete – eksempelvis fortalt, at en cykel

(13 pct.) angiver at have været fast bruger

var låst, da den blev stjålet, selvom den ikke

af en bil, som er forsikret i forældrenes navn

var det. Tre pct. angiver, at de har skrevet

(derved opnår man en billigere pris for for-

ekstra på anmeldelsen.
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Undersøgelsen viser, at flere mænd end

undersøgelsen dog, at næsten halvdelen

kvinder angiver, at de har omgået reglerne -

af de 18-34 årige angiver at have omgået

omtrent 20 pct.

reglerne, mens det for dem på 50-65 år er
17 pct.

Statistikken viser også, at dobbelt så mange
mænd som kvinder har skrevet ekstra på

Det vil sige, at de unge snyder næsten

anmeldelsen til forsikringsselskabet (6 pct.

tre gange så meget som den ældre alders-

i alt).

gruppe. I undersøgelsen svarer 36 pct. af
dem på 35-49 år, at de har omgået reglerne,

Forsikringssvindel forekommer blandt alle

når det kommer til anmeldelse af forsikrings-

dele af befolkningen. Aldersmæssigt viser

skader.

Af dem, der snyder, hvem snyder mest?

17%

36%

44%

Køn

Alder
56%

47%

Kvinder

18 til 34 år

Mænd
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Forsikringsselskabernes
svindelefterforskning
Forsikrings- og pensionsselskaber har, som

Forsikringsselskaberne er underlagt regule-

tidligere nævnt, en pligt til at sikre sig, at

ring i Lov om finansiel virksomhed og skal

de ikke udbetaler erstatninger og løbende

lige som alle andre naturligvis overholde reg-

ydelser til personer, der ikke med rette har

lerne i straffeloven og databeskyttelsesloven.

krav på det.

Eksempelvis må selskaberne ikke observere
folk i deres hjem, men godt på offentlige

Når der opstår mistanke om svindel, vil en

steder. Branchen har desuden selv opstillet

sag blive gennemgået nærmere. Sagen kan

etiske retningslinjer i branchens kodeks for

også blive overdraget til en svindelkonsulent,

undersøgelse af forsikringssvindel.

der foretager en grundigere undersøgelse af
sagen. Mange forsikringsselskaber kommunikerer åbent om deres procedurer vedrørende
forsikringssvindel på deres hjemmesider.

Opbakning til forsikringsselskabernes indsats
I denne undersøgelse spørger vi, hvorvidt

Undersøgelsen viser, at der blandt danskerne

forsikrings- og pensionsselskaberne skal

er en udpræget opbakning til, at forsikrings-

gøre en særlig indsats for at bekæmpe for-

og pensionsselskaberne skal arbejde for at

sikringssvindel. Andelen af danskere, der me-

bekæmpe forsikringssvindel. Dette er helt

ner, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan,

på linje med branchens egen holdning om

både i store og små sager er godt 40 pct.

at sikre kunderne, at udbetaling af erstatning

55 pct. mener, at selskaberne skal bekæmpe

sker til dem, der har krav på det.

svindel, men udelukkende koncentrere sig
om store sager. To pct. mener, at branchen
ikke skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe forsikringssvindel.

2%

5%

Ja, de skal gøre alt det, de kan
- både små og store sager
Mener du, at forsikringsselskaberne skal
gøre en særlig indsats
for at bekæmpe forsikringssvindel?

38%

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

55%
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Er der en økonomisk grænse for svindelundersøgelse?
I undersøgelsen er danskerne blevet bedt om

tatet viser, at næsten en tredjedel af danskerne

at angive, hvilken nedre grænse, de mener, der

(31 pct.) mener, at der ingen grænse bør være,

bør være for, hvornår forsikringsselskabet bør

se nedenfor.

efterforske og afsløre forsikringssvindel. Resul-

Hvilken nedre grænse mener du, der skal være for, hvornår
forsikringsselskaberne bør efterforske og afsløre forsikringssvindel?
Ingen grænse, al forsikringssvindel
bør efterforskes

31%

Mellem 5.000-9.999 kr.

16%

Mellem 10.000-19.999 kr.

13%

Mellem 20.000-49.999 kr.

9%

Mellem 50.000-99.999 kr.

6%

Mellem 100.000-499.999 kr.
Den skal være over 500.000 kr.
Andet
Ved ikke
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Eksempler på
forsikringssvindeldomme
Hvert år tager de danske domstole stilling

en straffesag, hvor anklagemyndigheden har

til sager om forsikringssvindel. Det kan ske

rejst tiltale mod en person, der er mistænkt

ved en civilretlig retssag, hvor en forsikrings-

for at have begået noget ulovligt.

kunde lægger sag an mod et forsikringseller pensionsselskab, fordi kunden mener

Herunder følger eksempler på domsafsigel-

at have krav på en erstatning, som selskabet

ser i sager om forsikringssvindel i anonymi-

har afvist at udbetale. Det kan også ske ved

seret form.

Var selv skyld i, at benet blev kørt af
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. Forsikringsforholdene 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

Manglende beviser for, at motorcykel blev stjålet
A anmeldte, at A’s motorcykel var blevet stjålet den 27. januar 2015 fra garagen ved
hans hjem, mens A selv havde befundet sig i udlandet. A’s ven B, der sagde, at han befandt sig på ejendommen på gerningstidspunktet, oplyste, at A kort efter kl. 20 opdagede, at A’s motorcykel var blevet stjålet, hvilket A straks anmeldte til politiet. Politiet
noterede gerningstidspunktet til mellem kl. 19.15 og kl. 20.30. Forsikringsselskabets
undersøgelser viste, at der ikke var tegn på forsøg på bortslæbning af motorcyklen,
som skulle have været sikret med låse. Endvidere oplyste A’s nabo, at hun ca. kl. 20.00
havde hørt motorcyklen blive startet. Videoovervågningen fra naboens hus,
der til dels ”dækkede” A’s indkørsel, kunne heller ikke bekræfte noget usædvanligt.
Videoovervågningen viste derimod B ankomme til ejendommen kl. 21.19, hvilket ikke
stemte overens med B’s forklaringer. På den baggrund blev forsikringsselskabet frifundet.
Københavns Byret 2018
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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, idet der var en klar indikation for, at tingene
fortsat var på A’s adresse. 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

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
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Efterforskning af forsikringssvindel
Efterforskning af forsikringssvindel sker

Udgangspunktet er, at selskaberne bør

på baggrund af en mistanke og kan opleves

anvende den mindst indgribende undersø-

som et stort indgreb i en kundes private liv.

gelsesmetode, når de efterforsker svindel-

Det er Forsikring & Pension meget opmærk-

sager for at af- eller bekræfte en mistanke

som på, og derfor har branchen udarbejdet

om forsikringssvindel.

et kodeks, som beskriver retlige og etiske
principper for forsikrings- og pensionsselska-

I hver enkelt sag er der tale om en konkret

ber i deres efterforskning. Retningslinjerne

vurdering af metode og indgriben i kundens

skal sikre en ordentlig og fair kundebehand-

private liv, som blandt andet vejes imod

ling ved de nødvendige undersøgelser.

selskabernes dokumentationsbehov for at
kunne viderebehandle en sag.

Konkrete eksempler
I undersøgelsen er danskerne blevet bedt om

håndterer, og det er ofte gavnligt at forholde

at forholde sig til nogle helt konkrete eksem-

sig til en helt specifik situation, når man eksem-

pler på forsikringssvindel. Eksemplerne er med

pelvis skal vurdere forsikringsselskabernes valg

til at anskueliggøre de situationer, branchen

af undersøgelsesmetoder.

Eksempel A:
En person får udbetalt løbende ydelser for

kunden i henhold til reglerne, fx for at kunne

tabt erhvervsevne på 25.000 kr. pr måned fra

dokumentere kundens reelle erhvervsevne og

et forsikringsselskab på grund af ødelagte

stoppe udbetalingerne, hvis kunden ikke er

knæ. Personen oplyser kun at kunne gå med

berettiget til ydelser for tabt erhvervsevne.

hjælpemidler som stok eller gangstativ og

84 pct. af danskerne mener, at det også er i

maks. 100 meter ad gangen. Forsikrings-

orden, at forsikringsselskabet videregiver ma-

selskabet har mistanke om, at personen ikke

terialet til politiet. Hver fjerde dansker mener

har problemer med sine knæ og kan gå uden

ikke, det er i orden at observere kunden for

problemer.

at skabe dokumentation for, at kunden ikke
er berettiget til de udbetalinger, selskabet

Svarene fordeler sig således, at 70 pct. af

foretager.

danskerne mener, det er i orden at observere

Eksempel B:
I undersøgelsen skulle danskere svare på, om

En kunde har anmeldt en personskade og
oplyst, at den ene arm er funktionelt lammet.

det er i orden, at selskabet på frit tilgænge-

Forsikringsselskabet har mistanke om svindel

lige og offentlige områder foretager videoop-

og opdager, at kunden hjælper til med en

tagelser af kundens deltagelse i flytningen.

flytning, hvor han bærer og løfter helt normalt med begge arme.

Omkring en tredjedel af respondenterne
mener ikke, det er i orden at videoobservere
kunden, mens 59 pct. synes, det er i orden.
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Er det i orden:

5%

6%

10%

25%

at forsikringsselskabet
på frit tilgængelige
og offentlige områder
foretager observation af
kunden?

at forsikringsselskabet anmelder personen for bedrageri
til politiet, hvis observationen
viser, at der er forsøg på bedrageri over for selskabet?

70%

84%
6%

35%

59%

at selskabet på frit tilgængelige og offentlige områder foretager videooptagelser af kundens deltagelse i
flytningen?

Det er i orden

Det er IKKE i orden
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Undersøgelsesmetoder
Forsikring- og pensionsselskaberne er

fra forfatteren bag bloggen. For sociale net-

underlagt den nationale lovgivning for per-

værk som Facebook, LinkedIn, Twitter osv.

sondata, strafferet, finansiel virksomhed og

er hovedreglen, at man må gøre brug af de

TV-overvågning. Som tidligere nævnt har

oplysninger, en bruger selv har lagt offentligt

branchen i tillæg hertil udarbejdet retlige og

tilgængeligt på hans/hendes åbne side.

etiske principper for svindelefterforskning.
Undersøgelsen viser, at tæt ved 80 pct. af
Forsikringsselskaberne kan lovligt indhente

danskerne støtter op om denne fremgangs-

oplysninger fra offentligt tilgængelige hjem-

måde, mens næsten hver femte dansker ikke

mesider. Dette gælder også private blogs,

synes, det er i orden.

medmindre der skal rekvireres et kodeord

Er det i orden:

5%
18%

at et forsikringsselskab, som
har mistanke om svindel,
søger på offentligt tilgængelige hjemmesider, herunder
sociale medier, for at undersøge om mistanken er reel.

77%

Det er i orden

Det er IKKE i orden

Ved ikke

Forsikrings- og pensionsselskaberne har

sig til, om forsikringsselskaberne bør have

efter de nuværende regler ikke adgang til

adgang til sådant videomateriale i fremtiden.

materiale fra videoovervågning på offentlige

Næsten tre ud af fire danskere mener, at

og private steder, selvom det i nogle tilfælde

forsikringsselskaberne skal have adgang til

ville kunne afsløre forsøg på forsikringssvin-

materiale fra videoovervågning, se næste

del. I undersøgelsen har danskerne forholdt

side.
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Eksempel C:
En mand melder til forsikringsselskabet,

om, at der er begået forsikringssvindel.

at hans bil blev stjålet fra en tankstation,

Tankstationen har videoovervågning, og

mens han var inde at købe en pakke ciga-

overvågningen viser, at mandens bil slet

retter. Forsikringsselskabet får mistanke

ikke har været på tankstationen.

4%
19%

I hvilken grad mener du,
at forsikringsselskaberne
bør have adgang til videomateriale i fremtiden?

77%

I høj grad/nogen grad

I ringe grad/slet ikke

Ved ikke

Forsikringsselskaberne oplever, at de per-

til flere selskaber om samme sag. Undersø-

soner, der begår forsikringssvindel, forsøger

gelsen viser, at 69 pct. af danskerne mener,

at lave forsikringssvindel i flere selskaber

at forsikringsselskaberne skal have lov til

samtidig. Nogle danskere har mere end én

at dele data på tværs af selskaberne for at

ulykkesforsikring, og derfor kan der være en

forhindre forsikringssvindel.

gevinst ved at afgive urigtige oplysninger

10%
21%

Synes du, forsikringsselskaberne skal have lov til
at dele data på tværs af
selskaber (fx om tidligere
anmeldte skader) for at
forhindre forsikringssvindel?

69%
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Hvis et forsikringsselskab som en del af en

Mere end halvdelen af danskerne (54 pct.)

svindelundersøgelse ønsker at tage kontakt

svarer i undersøgelsen, at det ikke er i orden,

til en person, der ikke er direkte involveret i

at forsikringsselskabet kontakter kvindens

sagen, må forsikringsselskabet ikke videre-

nabo, for at høre mere om kvinden. 41 pct.

give fortrolige oplysninger om skadelidte.

synes i nogen eller høj grad at det er i orden.

Selskabet må heller ikke oplyse, at den ska-

I undersøgelsen har respondenterne forholdt

delidte har en forsikringssag i selskabet.

sig til følgende eksempel:

Eksempel D:
En kvinde har anmeldt et tyveri af tre

mistanke om, at der er begået forsikrings-

næsten nye B&O fladskærme til godt

svindel, idet hun for nylig har mistet sit

100.000 kr., som hun ikke har kvitteringer

job, og både hendes hus og bil samtidig

for. Forsikringsselskabet har begrundet

er sat til salg.

5%

41%

I hvilken grad synes du, at
det er i orden, at forsikringsselskabet kontakter
kvindens nabo for at høre
nærmere?

I høj grad/nogen grad

I ringe grad/slet ikke
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54%

Ved ikke

Forsikring & Pension foretager med jævne mellemrum spørgeundersøgelser om danskernes holdning til forsikringssvindel. I undersøgelsen fra 2019
bakker 94 pct. af danskerne op om, at forsikrings- og pensionsselskaberne
skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe forsikringssvindel.
Forsikringssvindel betyder hvert år, at danske forsikringskunder betaler
mere for deres forsikringer, end de behøver, hvis der ikke blev begået forsikringssvindel. Det er nemlig kun de ærlige forsikringskunder til at betale
for de erstatninger, der udbetales til personer, der snyder. Derfor har forsikrings- og pensionsbranchen et særligt ansvar for at sikre sig, at der ikke
udbetales erstatning og løbende ydelser til personer, der ikke er berettiget
til det.
I undersøgelsen angiver lidt mere end hver fjerde dansker at have omgået
reglerne på én eller flere måder. Det er fortsat oftest mænd, der omgår
reglerne (20 pct. flere mænd end kvinder), og som tidligere år snyder de
unge også mere end den ældre aldersgruppe – næsten tre gange så meget.
Forsikrings- og pensionsselskaberne opdagede i 2018 svindel for i alt
810 mio. kr. Det er en stigning på 36 pct. i forhold til 2017. Dette er dog
kun den opdagede forsikringssvindel; det faktiske omfang af svindel er
betydelig højere. Foruden en stor opbakning til branchens indsats for at
bekæmpe forsikringssvindel viser undersøgelsen, at der er stor opbakning
til, at forsikrings- og pensionsselskaberne foretager observationer og videoobservationer og indhenter oplysninger fra offentligt tilgængelige hjemmeside (inkl. SOME) for at kunne dokumentere forsikringssvindel.

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.

