
Responsum nr. 3322 af 21. juni 2011 
 
F&P har modtaget et spørgetema fra et advokatfirma i forbindelse med en verserende ankesag. Sagen 

vedrører en mulig praksis hos forsikringsselskaberne angående en forsikringskundes forpligtelse til 

betaling af forsikringspræmie på en bilforsikring, indtil det tidspunkt, hvor den forsikrede bil blev afmeldt 

på motorkontoret uanset årsagen til afmeldelsen. 

 

Samtidig ønskes oplyst, om der hos forsikringsselskaberne foreligger en praksis for, om en 

forsikringstager kan frigøre sig for betaling af præmie på en ansvars- og kaskoforsikringsselskab og i den 

forbindelse samme dag afmeldte bilen i Centralregisteret for Motorkøretøjer og bagefter lade samme bil 

indregistrere under andet registreringsnummer. 

 

Spørgsmål 1 

"Foreligger den en praksis hos forsikringsselskaberne om, at en forsikringskunde er forpligtet til at betale 

forsikringspræmie indtil det tidspunkt, hvor den af forsikringskunden forsikrede bil bliver afmeldt på 

motorkontoret, uanset hvad årsagen til afmeldelse er?" 

 

Spørgsmål 2 

"Foreligger der hos forsikringsselskaberne en praksis angående ansvars- og kaskoforsikring på bilen om, 

at en forsikringstager, på trods af bestemmelse i policen om, at forsikringen gælder for en 1-årig periode 

indtil den af forsikringstageren eller selskabet skriftlige opsige med mindst 1 måneds varsel til en 

forsikringsperiodes udløb, kan frigøre sig for betaling af præmie frem til hovedforfald ved at tegne 

ansvars- og kaskoforsikring i et andet forsikringsselskab og i den forbindelse hermed afmelde bilen over 

for Centralregisteret for Motorkøretøjer for samme dag at lade bilen registrere under andet 

registreringsnummer?" 

 

Rådet for Dansk Forsikring og Pension skal udtale følgende: 
 

Ad spørgsmål 1 

Afmeldes en bil på otorkontoret, kan forsikringen opsige uden overholdelse af det aftalte 

opsigelsesvarsel, jr. princippet i FAL § 16, stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvor afmeldingen er en 

omgåelse af opsigelsesreglerne i policen. 

 

Ad spørgsmål 2 

En forsikringskunde er efter selskabernes praksis forpligtet til at betale præmie, indtil policen opsiges 

med det aftalte opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet kan ikke sættes ud af kraft, ved at kunden afmelder 

bilen alene på baggrund af selskabsskift, og hvor der umiddelbart efter tegnes forsikring i andet selskab. 

 

Supplerende spørgsmål stillet efterfølgende 

Spørgsmål 3 

"F&P bedes angive, på hvilket grundlag besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 bygger, herunder om der kan 

henvises til retspraksis eller afgørelser truffet af forsikringsselskaberne." 

 

Spørgsmål 4 

"F&P bedes oplyse, om der er lovhjemmel eller praksis for, at forsikringsselskaberne kan opkræve præmi 

for en periode, hvor selskabets risiko er ophørt." 

 

Rådet for Dansk Dansk Forsikring og Pension skal udtale følgende: 

Ad spørgsmål 3 



Afmeldes en bil på motorkontoret, kan forsikringen som udgangspunkt opsige uden overholdelse af det 

aftalte opsigelsesvarsel, jf. princippet i FAL § 16, stk. 2. Dette forudsætter imidlertid, at der er tale om en 

reel afmeldelse og ikke en afmeldelse og genregistrering til samme ejer, som alene kan have til formål at 

omgå det aftalte opsigelsesvarsel. 

 

Ad spørgsmål 4 

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3, idet det bemærkes, at F&P ikke er bekendt med retspraksis 

på området ud over den nærværende sag. 


