Tyveriforsikring
Administrative oplysninger
Navn: Tyveriforsikring – Antal skader, Erstatninger
Emnegruppe: Forsikring /Bolig og indbo, Erhverv
Kilder: F&P egen indsamling af data fra forsikringsselskaberne. Data er udelukkende baseret
på indberetninger fra F&P medlemsselskaber. Der indhentes ikke supplerende oplysninger
Indhold
Indholdsbeskrivelse: Statistikken viser antal skader og erstatninger på tyveridækningerne på
familieforsikringer, fritidshusforsikringer og erhvervsforsikring inkl. landbrugsforsikringer.
Statistikken er – for de ovenstående tre forsikringstyper - opdelt i indbrud, hærværk, cykeltyveri, simpelt tyveri (herunder tyveri fra bil og uaflåste bygninger) samt ran og røveri.
Statistiske begreber: En skade er i statistikken defineret som et indbrud, et tyveri, et tyveriforsøg, hærværk ifm. tyveri og tyveriforsøg, samt simpelt tyveri og ran og røveri. Statistikken
viser antal skader og erstatninger, som både er sket i den pågældende periode og anmeldt
inden opgørelsestidspunktet. Det betyder, at skader og erstatninger for skader, der er sket i
den givne periode, men som først er anmeldt i den efterfølgende periode, ikke er med i statistikken. Dette tal vurderes dog at være forholdsvis beskedent.
Et simpelt tyveri er defineret som en situation, hvor tyven har haft uhindret adgang til tyvekosterne (f.eks. under åben himmel eller i uaflåste bygninger) og ubemærket har fjernet disse.
Kategorien omfatter ligeledes tyveri fra bil.
Ran er defineret som en situation, hvor tyveriet er sket åbenlyst og uden anvendelse af vold
eller trussel om vold, men bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende.
Røveri er defineret som en situation, hvor tyveriet er sket ved fratagelse eller aftvingelse af
løsøregenstande – herunder rede penge og værdipapirer – ved anvendelse af vold og trussel
om øjeblikkelig anvendelse heraf.
Tid
Udgivelsestid: Statistikken opgøres kvartalsvist fra og med 2010 med følgende opgørelsestidspunkter:
Skadeperioden 1. januar-31. marts opgøres juni
Skadeperioden 1. april-30. juni opgøres september
Skadeperioden 1. juli-30. september opgøres december
Skadeperioden 1. oktober-31. december opgøres marts det efterfølgende år.
Hyppighed: Statistikken offentliggøres kvartalsvist.
Statistikken findes på årsbasis tilbage til og med 2004.
Pålidelighed og usikkerhed
Usikkerhedskilder: Statikken indsamles kun på baggrund af F&P medlemsselskaber. Der foretages delvis opregning på baggrund af markedsandele for markedet for hhv. familieforsikring, fritidsforsikring og erhvervsløsøreforsikring. Statistikken vurderes at dække ca. 95 pct.
af markedet målt ved bruttopræmieindtægter.
Der kan være erstatninger for et mindre antal skader, som er sket i skadesperioden, men som
ikke er anmeldt inden opgørelsestidspunktet, og som derfor ikke er med i statistikken. Omfanget vurderes at være beskedent.

Hvis F&P bliver underrettet om fejlindberetninger, revideres statistikken bagud i tid.
Sammenlignelighed
Sammenlignelighed over tid: Statistikken er sammenlignelig over tid.
Forhold mellem foreløbige og endelige tal: Der udgives kun endelige tal.
Tilgængelighed
Distributionskanaler: Statistikken offentliggøres udelukkende på F&P hjemmeside.
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