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Bilag nr. 1

x)
FORTEGNELSE OVER FORSIKRINGSSELSKABER

Skadesforsikring
I Aktieselskaber m.v.
II Gensidige selskaber under forsikringslovens
hovedbestemmelser
III Gensidige selskaber under forsikringslovens
§§ 114 - 119
IV Gensidige bygningsbrandforsikringsselskaber
under justitsministeriets tilsyn
V Generalagenturer for udenlandske selskaber

Livsforsikring
I Aktieselskaber m.v.
II Gensidige selskaber
III Generalagentur for et udenlandsk selskab

x) Der er bortset fra
1) Krigsforsikringsforbund
2) Syge- og arbejdsløshedskasser under
socialministeriets tilsyn
3) Lokale forsikringskasser omfattet af
forsikringslovens § 120
4) Pensionskasser
5) Begravelseskasser og ligbrændingsforeninger

Bilag nr. 1

2.

SKADESFORSIKRING
I. Aktieselskaber m.v.
Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Forsikrings-Aktieselskabet
Absalon

Absalon

København

1905

"Aktiv", SkadesassuranceCompagniet for Jylland og
terne A/S

Aktiv

Herning

1943

Forsikrings-Aktieselskabet ALKA

Alka

København

1929

"Almindelig Grundejerforsikring",
Aktieselskab

Alm. Grundejer

København

1916

Forsikringsaktieselskabet
Anker

Anker

Glyngøre

1965

Forsikringsaktieselskabet
Assurance Institutet af 1963

Assurance
Institutet

København

1963

Forsikrings-Aktieselskabet
Atlantis

Atlantis

København

1919

Forsikringsaktieselskabet
Auto-Lloyd

Auto-Lloyd

København

1920

Assurance-Compagniet Baltica,
Aktieselskab

Baltica

København

1915

De Baltiske Assurandører
Aktieselskab

Baltiske Ass.

København

1916

forsikringsselskabet Baltisk
Lloyd, Aktieselskab

Baltisk Lloyd

København

1919

"Bauta", Dansk Syge- og Ulykkesforsikring A/S

Bauta

Odense

1927

Forsikringsaktieselskabet Bergia

Bergia

København

1955

Forenede Danske Cyklehandleres
Cykletyveri- og Ansvars-Forsikringsselskab Cen-For A/S

Cen-For

København

19*+2

Codan

Frederiksberg

1916

Concord

København

1952

Constantia

København

1901

København

1921

A/S Forsikringsselskabet Godan
Forsikrings-Aktieselskabet
Concord
Dansk Forsikrings-Aktieselskab
G on s t ant ia
Cyklehandlernes
Forsikringsselskab A/S

Cyklehandlerne

x) Driver tillige direkte livsforsikring.

Stiftelsesår

x)
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Stiftelsesår

Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Livs- og Genforsikringsselskabet
"Dana" A/S

Dana

København

1916

Indbrudstyveriforsikrings-Aktieselskabet Danmark

Danmark A/S

Roskilde

I9O6

Forsikrings-Aktieselskabet
"Dannevirke"

Dannevirke

Fredericia

I9I6

Dansk Auto Gruppe-Forsikring A/S

Dansk Auto Gruppe

Odense

1967

A/S Dansk Bygnings Assurance

Dansk Bygning

Nykøb. F.

1936

Dansk Driftstabsforsikring A/S

Dansk Driftstab

København

1920

A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt-Brand

Dansk Folke Brand

København

1918

Dansk Forening for international
Motorkøretø j sforsikring

D. F. I. M.

København

1927 xx)

Dansk Husejerforsikring,
aktieselskab

Dansk Husejer

Frederiksberg

19^3

Dansk Jagtforsikring A/S

Dansk Jagt

København

19^5

Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab

Dansk Kaution

København

I895

Forsikrings-Aktieselskabet
Danske Lloyd

Danske Lloyd

København

1899

Danske Lægers og Dyrlægers
Motorforsikring A/S (Danske
Lægers og Dyrlægers Forsikrings-Aktieselskab)

Danske Læger

Århus

1917

Forsikrings-Aktieselskabet
"Dansk Merkur"

Dansk Merkur

København

19 Ih

Forsikrings-Aktieselskabet
Danske Minerva

Danske Minerva

Frederiksberg

1933

Forsikrings-Aktieselskabet
Domus

Domus

København

1932

Forsikringsaktieselskabet Eske

Eske

København

1958

Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings A/S

Europæiske Vare

København

1921

Fjerde Søforsikringsselskab
Limiteret

Fjerde Sø

København

I863 xxx)

x) Livsforsikringsselskab. Driver ikke skadesforsikring, men h a r r e t hertil
efter vedtægten
xx) Interessentskab,
xxx) Limiteret selskab

x)

h.
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Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Stiftelsesår

Forenede Assurandører
Aktieselskab

Forenede Ass.

København

1919

Forsikrings Compagniet for
Kongeriget Danmark A/S

F. C. K. D.

København

1919

Skadesforsikringsselskabet
Fremtiden A/S

Fremtiden

København

1915

Forsikringsselskabet "Fribo",
Aktieselskab

Fribo

København

1933

Forsikringsselskabet "Fylla" A/S

Fylla

København

1928

Forsikringsselskabet
Fællesvirke A.rn.b.A.

Fællesvirke

København

1933

x)

Foreningen af Ansvarsforsik-ringsselskaber til Overtagelse
af Forsikringer for Motorkøretøjer, der udlejes uden Fører
Førerløs
København

1929 xx)

Forsikrings-Aktieselskabet
Garantia

Garantia

København

1959

Forsikringsaktieselskabet
Genatom

Genatom

København

1958

Glarmestrenes Glasforsikring,
Aktieselskab

Glarmestrene

København

1885

Forsikringsaktieselskabet "Gorm"

Gorm

Odense

1933

De Forenede Grundejeres
Glasforsikrings-Aktieselskab

Grundejeres Glas

København

1903

Forsikringsaktieselskabet
Haand i Haand

Haand i Haand

København

1890

Aktieselskabet HafniaSkadeforsikring

Hafnia Skade

København

1917

Forsikrings-Aktieselskabet
Hastor

Hastor

Århus

1953

Forsikringsaktieselskabet
Hermes

Hermes

København

1918

Forsikrings-Aktieselskabet
Heros

Heros

Fredericia

1952

Forsikrings-Aktieselskabet "Idun" Idun

Århus

1916

Jydsk Assurance
Compagni, Aktieselskab

Odense

19^3

x) I samarbejdsgruppe med Codan
xx) Interessentskab

Jydsk Ass.

x)

x)
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Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

A/S Det Kjøbenhavnske
Creditassurance-Compagni

Kjøbenhavnske Credit København

1967

Aktieselskabet Det Kjøbenhavnske
Reassurance-Compagni

Kjøbenhavnske Re

København

1915

Den Kjøbenhavnske Sø-AssuranceForening, limiteret

Kjøbenhavnske Sø

København

1852

Aktieselskabet Det kongelige
octroierede almindelige
Brändassurance-Gompagni

Kgl. octr.

København

1798

Forsikringsaktieselskabet
National

National

København

1905

Genforsikringsselskabet Nerva
A/S

Nerva

Frederiksberg

1919

Forsikrings-Aktieselskabet
Norden

Norden

København

1906

Forsikringsaktieselskabet
Nordeuropa

Nordeuropa

København

1910

Aktieselskabet Nordisk
Brandforsikring

Nordisk Brand

København

I897

Aktieselskabet Nordisk
Gjenforsikrings Selskab

Nordisk Gjen

København

I89W

Nordisk UlykkesforsikringsAktieselskab af I898

Nordisk ulykke

København

I898

Forsikringsaktieselskabet
Nordlyset

Nordlyset

Helsingør

19^5

Forsikrings-Aktieselskabet
Normannia

Normannia

København

1916 xx)

Forsikringsaktieselskabet
Nye Danske af 186*+

Nye Danske

København

186M-

Forsikrings-Aktieselskabet
Palnatoke

Palnatoke

København

I92W

De Private Assurandører
Aktieselskab

Private

København

1786

Forsikrings-Aktieselskabet
"Protector"

Protector

København

1928 xx)

Reassurance-Compagniet
Salamandra A/S

Salamandra

København

1918

x) Limiterét selskab
xx) I samarbejdsgruppe med Codan

Hjemsted

Stiftelsesår

x)

6.

Bilag nr. 1
Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Forsikrings Compagniet
Selandia A/S

Selandia

København

1933

Brandforsikrings-Compagniet
Selandia A/S

Selandia Brand

København

1956

Forsikrings-Aktieselskabet
"Skandinavia"

Skandinavia

København

1899 xx)

Forsikrings-Aktieselskabet Skjold Skjold

København

1881+

Radiobranchens TV-Skadesforsik-ringsselskab Telvis A/S
Telvis

København

1956

Forsikringsaktieselskabet Terra

Terra

København

1903

Forsikrings-Aktieselskabet
Trekroner

Trekroner

København

1918

Forsikrings-Aktieselskabet
"Urania"

Urania

København

1917 xjtx)

Forsikrings-Aktieselskabet
"Vidar"

Vidar

København

1927

Forsikrings-Aktieselskabet
"£stifterne"

østifterne

Maribo

1917

x) 1 samarbejdsgruppe med Codan.
xx) I samarbejde med Absalon. - Driver tillige direkte livsforsikring,
xxx) Bestanden overdraget til Kgl. Brand.

Stiftelsesår

x)
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II. Gensidige selskaber under forsikringslovens hovedbestemmelser.

Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

A-forsikring, gensidigt forsikringsselskab for afholdne

A-forsikring

København

1955

Amtskommunernes gensidige
Ulykkesforsikringsforening

Amt s kommunerne

København

1918

Arbejdernes Brandforsikringsselskab (gensidigt)

Arbejdernes Brand

Randers

1912

Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, gensidigt selskab

Arbejdsgiverne

København

I899

Forsikringsselskabet "Aros" gensidigt

Aros

1r h u s

1921

Bornholms Brandforsikringsselskab, gensidigt

Bornholms Brand

Klemensker

1855

Brandassuranceforeningen af
l8>+3, gensidig

Brand af 1 8 W

Næstved

181+8

Forsikringsselskabet "Cimbria",
gensidig

Gimbria

Fredericia

1950

Det gjensidige Forsikringsselskab "Danmark"

Danmark gens.

København

1861

Haglskadeforsikringsforeningen
"Danmark", gensidigt selskab

Danmark Hagl

Ringe

1918

Hingsteforsikringen "Danmark"
gensidig

Danmark Hingste

Kirketerp
pr. Hobro

1869

Det gensidige Stormskadeforsikringsselskab "Danmark"

Danmark Storm

Vordingborg

1912

Dansk Andels Storm- og Hagelskadeforsikring, gensidigt
Selskab

Dansk Andels

København

19^2

Forsikringen af danske Fiskefartøjer, gensidig forening

Danske
Fiskefartøjer

København

I889

Danske Frugtavleres Hagelskadeforsikringsselskab, gensidigt

Danske Frugtavlere

København

19*+1

Danske Grundejeres Brandforsikring for løsøre, gensidigt

Danske Grundejere
(Løsøre)

København

1907

Dansk Maskin-Assurance (gensidig) Dansk Maskin

København

1920

Dansk Forsikringsforening mod
Stormskade - gensidig

Dansk Storm

Århus

1903

Egernsunds gensidige
Skibsforsikring

3gernsund

Egernsund

18M-7

x) I likvidation. Bestanden overdraget til Garantia.

Stiftelsesår

x)
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Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Folkets Andelskasse (gensidig
Forsikringsforening)

Folkets Andelskasse København

1917

Fortsætteisessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening) for
Aalborg og Hjørring amter

Forts, sygek.
Aalborg

Ålborg

1929

Fortsættelsessygekassen, Sygeforsikringsforeningen (gensidig
sygeforsikringsforening)
"Danmark"

Forts, sygek.
Danmark

København

1915

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening) Fyn

Forts, sygek.
Fyn

Odense

1913

Fortsættelsessygekassen "LollandFalster" (gensidig sygeforsikrings- Forts, sygek.
forening)
Lolland-Falster

Sakskøbing

1928

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening) for
Randers Amt

Forts, sygek.
Randers

Randers

1928

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening) for
Ribe og Ringkøbing amter

Forts, sygek.
Ribe

Ribe

1929

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening)
Sjælland

Forts, sygek.
Sjælland

Helsingør

1916

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening) for
Skanderborg og .\rhus amter

Forts, sygek.
Skanderborg

Horsens

1929

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening) for
Sønderborg amt

Forts, sygek.
Sønderborg

Sønderborg

1921

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening)
"Sønderjylland"

Forts, sygek.
Sønderjylland

Haderslev

1929

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening) for
Thisted Amt

Forts, sygek.
Thisted

Bedsted, Thy

1928

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening for
Vejle amt

Forts, sygek.
Vejle

Vejle

1929

Fortsættelsessygekassen (gensidig
sygeforsikringsforening) for
Viborg Amt

Forts, sygek.
Viborg

Vester Velling
pr. Randers

1928

Skibsforsikringsforeningen i
Frederikshavn, gensidig forening

Frederikshavn

Frederikshavn

1868

Hjemsted

Stiftelsesår
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Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Dansk Brandforsikringsselskab Fyn,
gensidigt

Fyn

Odense

1901

De fyenske Købstæders Brandforsikring af 1850 (gensidig)

Fynske Købstæder

Odense

1850

Fyns Landbo-Sygeforening, gensidigt
Sygeforsikringsselskab
Fyns Syge

Odense

190^-

Gartnernes gensidige Storm- og
Haglskadeforsikring

Gartnerne Storm

København

19^5

Gartnernes gensidige Ansvars- og
Ulykkesforsikringsselskab

Gartnerne Ulykke

København

1908

Hagelskadeforsikringsselskabet af
1910, gensidigt

Hagl af 1910

Århus

1910

Hagelskadeforsikringen for
Frugtavl, gensidig

Hagl Frugtavl

Beder

1933

Det gensidige forsikringsselskab
"Hagelskadeforsikringsforeningen
for Jylland"

Hagl Jylland

°r h u s

1866

stiftelsesår

Hagl Sjælland, gensidig forsik-ringsforening for haglskade for
mindre jordbrugere i de sjællandske amter
Hagl Sjælland
Gadstrup

1Ö77

Haglskadeforsikringsforeningen for
de danske østifter, gensidigt
selskab

Hagl østifter

København

I872

Den gensidige Løsørebrandforsikring Himmerland

Himmerland

Irs

196^

Hjørring Amt og Kær Herreds gensidige Brandforsikring

Hjørring, Kær

Hjørring

1861

Holbæk m. fl. Amters gensidige
Brandforsikring

Holbæk Brand

Ferslev-Velle-rup kommune
181+6

Husmandsbrandkassen for Danmark,
Løsøre-afdelingen, gensidig

Husmandsbrand
(Løsøre)

København

1908 xx)

Husmændenes Ansvarsforsikring,
gensidigt selskab

Husmænd Ansvar

København

1920

Husmændenes Grundejerforsikring,
gensidigt selskab

Husmænd
Grundejer

København

1950

Husmændenes Husdyrforsikring,
gensidigt selskab

Husmænd Husdyr

København

19^0

Husmændenes Ulykkesforsikring,
gensidigt selskab

Husmænd Ulykke

København

1916

x)

' 2 selskaber, stiftet henh. l8*tl o;g 1888.
I samarbejde med Bygningsbrandforsikringen Himmerland,
oc) Selskabet har tillige en afdeling for bygningsbrandforsikring.

10.
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Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Hvide Sande gensidige
Rederansvarsforsikring

Hvide Sande
Rederansvar

Hvide Sande

196L+

Hvide Sande gensidige
Skibsforsikringsforening

Hvide Sande Skib

Hvide oande

19^3

Jernindustriens Ulykkesforsikring,
gensidigt selskab

Jernindustrien

København

I898

Jydsk Brandforsikring for Løsøre,
gensidig, stiftet 1851

Jydsk Brand

Irhus

I851

Jydsk Stormskadeforsikring,
gensidig

Jydsk Storm

Århus

1903

Forsikringsforeningen "Jylland"
gensidig

Jylland

Århus

1911+

Den gensidige Sø-Assuranceforening
Kolding

Kolding Sø

Kolding

1888

Kongeriget Danmarks Forsikringsforening - gensidig

Kongeriget,
gensidig

Odense

1920

Kreatur-Forsikrings-Foreningen af
Id59 for Kongeriget Danmark,
gensidig

Kreatur af l8p9

København

1859

Den gensidige Kreaturforsikringsforening "Kustos"

Kustos

Århus

1881

Købstadkommunernes gensidige
Forsikringsforening

Købstadkommunerne

København

1921

Landboernes Forsikringsforening gensidig

Landboerne

Glostrup

1932

Den gensidige Landbo-Sygeforening

Landbo-Sygeforening København

1900

Landkommunernes Ulykkesforsikring,
gensidigt selskab

Landkommunerne

Århus

1902

Fiskefartøjsforsikringen
"Limfjorden", gensidigt selskab

Limfjorden

Glyngøre

I960

Lolland-Falsters og Langelands
Købstæders gensidige Brandforsikringsselskab forrørlig Ejendom

Lolland Købstæder

Nykøbing F.

181+6

Den gensidige Forsikringsforening
Ly-

Ly

København

190»+

Lærerstandens Brandforsikring gensidig

Lærerstanden

København

I880

Fiskefartøjsforsikringen "Læsø",
gensidigt selskab

Læsø skib

Læsø

1968

Mejeriernes og Landbrugets
Ulykkesforsikring (gensidig)

M. L. U.

København

1898

Stiftelsesår

11.

Bilag nr. 1
Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Stiftelsesår

Det gensidige forsikringsselskab
"Dansk Plantageforsikringsforening" Plantage

Viborg

Popermo gensidigt
forsikringsselskab

Popermo

Dalum (Odense) I963

Danske Privatbaners Gensidige
Forsikringsforening

Privatbaner

København

1899

Danske Privatbaners Gensidige
Ulykkesforsikringsforening

Privatbaner
Ulykke

København

I898

Ravnholtkassen, Det gensidige
fyenske Brandassuranceselskab

Ravnholtkassen

Odense

I838

Rødvig Søforsikringsforening
(gensidig)

Rødvig

Rødvig

187^

Forsikringsforeningen Samsø
Kasko G/3

oa:nsø Kasko

Saasø

196*+

Det gensidige Tyveriforsikringsselskab Set. Clemens

Set. Clemens

Århus

I9II

Den sjællandske Bondestands
Sygeforening (gensidigt Forsikringsselskab)

Sjællandske Syge

Roskilde

1906

GI. Skanderborg Amts Brandassu-ranceforening, Gensidigt Selskab
Skanderborg
Horsens

I899

I872

De samvirkende danske AndelsSvineslagteriers gensidige
brandforsikringsselskab

Slagteriernes
Brand

København

De samvirkende danske AndelsSvineslagteriers gensidige sø- og
krigsforsikringsselskab

Slagterierne Sø

København

De samvirkende danske AndelsSvineslagteriers gensidige
ulykkesforsikringsselskab for
arbejdere m. fl.

Slagteriernes
Ulykke

København

I898

Danske Slagtermestres Landsforenings gensidige Ulykkesforsikring s selskab

Slagtermestrene

Svendborg

I92M-

Smedemestrenes Ulykkesforsikring,
gensidigt selskab

Smedemestrene

Virum

1918

Stormskadeforsikringsforeningen
af I899, gensidig

Storm af I899

Magiebrænde pr.
Stubbekøbing
I899

Forsikringsselskabet mod
Stormskade, gensidigt Selskab

Storm (Ringe)

Ringe

1932

Den gensidige Forsikringsforening
Storm Sjælland

Storm Sjælland

Asnæs

I899

1929

191^

12.

Bilag nr. 1
Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Svendborg Søassurance, gensidig

Svendborg Sø

Svendborg

I8V2

De sydlige Farvandes gensidige
Forsikring for Fiskefartøjer

Sydlige Farvande

Kasnedsund

I9O6

Sygekassernes Fors ikringsforening
gensidigt selskab

Sygekasserne

København

195^

Textilindustriens Ulykkesforsikring, gensidigt Selskab

Textilindustrien

København

192^

Det gensidige løsøreforsikringsselskab "Thisted Amt"

Thisted

Thisted

1853

Forsikringsselskabet Trafik,
gensidigt

Trafik

København

1931

Den danske Middelstands gensidige
Forsikringsselskab "Trio"

Trio

Fredericia

1922

Udlejernes gensidige
Forsikringsselskab

Udlejerne

København

1953

Ulykkesforsikringsforbundet for
dansk Fiskeri, gensidigt forbund

Ulykke Fiskeri

København

1933

Ulykkesforsikringsforbundet for
dansk Søfart, gensidigt Forbund

Ulykke Søfart

København

1933

Dansk Brandforsikringsselskab
"Vermund" af 190*+, Løsøre-afdelingen, gensidig

Vermund (Løsøre)

Århus

190^

Hus- og Villaejernes Landsforening
for gensidig Forsikring

Villaejerne

København

1929

Søassuranceforeningen "Ærø",
gensidig

Ærø Sø

Marstal

I876

/.erne, gensidig Kreaturforsikringsf orening

jZerne Kreatur

København

191^

øernes gensidige Søforsikrings-Forening for mindre Skibe

Jaerne Sø

Stege

I878

ystifternes Stormskadeforsikring,
Gensidigt Selskab

østifterne Storm

Skørpinge
pr. Slagelse

I899

:c) Selskabet har tillige en afdeling for bygningsbrandforsikring.

Stiftelsesår

x)

13Bilag nr. 1
III. Gensidige selskaber under forsikringslovens §§ 11^ - 119.

Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Aal m. fl. sognes gensidige
Løsørebrandkasse

Aal

Oksbøl

1861

Den gensidige Hagelskadeforsikringsforening for Aalborg og Viborg amter Aalborg, Viborg

Blære

1893

Den gensidige alsiske Brandforsikring for Løsøre

Alsiske Brand

Havnbjerg pr.
Nordborg

1858

Andst Herreds gensidige
Brandforsikringsforening

Andst

Andst

1856

Det gensidige billedrørsforsikringsselskab for medlemmer af Arbejdernes
Radio- og Fjernsynsklub i København Arbejdernes
billedrør
og Frederiksberg

København

1966

Den gensidige Forsikringsforening
for Avlstyre i Sydjylland

Avlstyre
Sydjylland

Vejen

1935

Bornholms og Christiansø s Forsikringsforening af Fiskefartøjer,
gensidig

Bornholms
Fiskefartøjer

Rønne

1381

De bornholmske Husmænds Kreaturforsikringsselskab, gensidigt

Bornholms
Husmænd

Lykkedal,
Klemensker

1903

Bornholms Kreaturforsikringsselskab, gensidigt

Bornholms
Kreatur

Nyker

1878

Bornholms mejeriforenings forsikring mod smitsomme kvægsygdomme,
gensidig

Bornholms
Kvægsygdomme

Klemensker

Bornholms søndre Herreds Kreaturforsikringsselskab, gensidigt

Bornholms
Søndre

Pedersker

I890

Brahetrolleborg gensidige Brandassuranceselskab for Løsøre og
Effekter

Brahetrolleborg

Korinth

181+2

Den gensidige Brändassuranceforening
Brand af 18 51+
af 185^

Næstved

18 ?+

Den gensidige Brandassuranceforenlng
for Beboere af Grevskabet Bregentved
og Jomfruens-Egede Gods samt tilgrænsende Sogne
Bregentved

Tjæreby
pr. Haslev

18 5V

Bølling-Nørre Herreders gensidige
BrändassurancefQrening

Tarm

181+7

København

1952

Stiftelsesår

1

Bølling

Centralorganisationen for Storkøbenhavns lokale Handelsforeningers
C. G. F.
gensidige Forsikringsforening

1»+.
Bilag nr. 1
Stiftelsesår

Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Danmarks Lærerforenings gensidige
Forsikring mod Løntab under Sygdom

Danmarks
Lærerforening

København

19^6

Danmarks Rederiforenings gensidige
Løsøre-Ansvarsforsikring

Danmarks
Rederiforening

København

192^

Ansvarsforsikringen for Esbjerg
Fiskere, gensidigt Selskab med
begrænset Ansvar

Esbjerg Fiskere

Esbjerg

191W

Esbjerg gensidige
Skibsforsikringsforening

Esbjerg Skib

Esbjerg

19^8

Esbjerg Sygehjælpsforsikring
(gensidig)

Esbjerg Syge

Esbjerg

1951

Fjends herreds gensidige
Brandforsikring

Fjends Herred

Halskov
pr. Højslev

1880

Foldingbro gensidige Brandforsikring forrørligt gods

Foldingbro

Sdr. Fårup
pr. Ribe

I8if8

Frederiksborg Amts gensidige
Brandforsikring

Frederiksborg
Brand

Hillerød

181*1

Den gensidige Brandforsikring
for den mindre Landbostand i
Frederiksborg Amt

Frederiksborg
Husmænd

Helsinge

1868

Fur

1862

Fur sogns Assurance-Forening forrørlig ejendom, gensidig
Fur Brand
Den fynske Bondestands gensidige
Brandforsikring

Fynske Bondestand
Brand

De samvirkende fynske Husmandsforeningers Heste- og Kreaturforsikring, gensidig

Fførre E s t e r b ø l l e
pr. Grindløse

1867

Fynske Husmands

Skallebølle
pr. Tommerup

1916

Det gensidige fyenske UdflytterBrandassuranceselskab
(Udflytterbrandkassen)

Fynske Udflytter

Bederslev pr.
Kappendrup

i860

Fynske Mejeriers gensidige
Forsikring mod smitsomme Sygdomme
hos Kvæg

Fyns Kvægsygdomme

Odense

19^6

Den gensidige Forsikringsforening
for Avlstyre i Fyns Stift

Fyns Stifts
Avlstyre

Odense

190M-

Grenaa gensidige Forsikring for
Fiskefartøjer

Grenaa

Grenå

1906

Den gensidige Brandforsikringsforening forrørlige Ejendele
fornemlig i Haderslev jLsteramt

Haderslev
^steramt

Grødebøl pr.
Haderslev

1855

Haglskadefors ikrings-Selskabet for
Fyens Stift, Gensidigt Selskab

Hagl Fyn

Odense

1861*

15.

Bilag nr. 1
Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Det gensidige Haglskadeforsikringsselskab for Langeland og omliggende
Hagl Langeland
Smaaøer

Hjemsted

Stiftelsesår

Spodsbjerg

1881

Den gensidige hagelskade-forsik-rings-forening for LollandStouby pr.
Falsters stift
Hagl Lolland
Væggerløse

1876

Den gensidige Hagelskade-Forsik-rings-Forening for Nordslesvig
Hagl Nordslesvig
Toftlund

1875

Den gensidige Forsikringsforening
mod Hagelskade i Randers Amt

Hagl Randers

Veggerslev
pr. Voldby

1888

Ribe Amts gensidige Hagelskadeforsikring for mindre Jordbrugere

Hagl Ribe

Astofte pr.
Føvling

1906

Forsikringsforeningen mod Hagelskade i Ringkøbing Amt
(gensidigt Selskab)

Hagl Ringkøbing

Nørlem pr.
Lemvig

I88*f

Halsnæs gensidige bådeassurance

Halsnæs Både

Hundested

1897

Hammerum Herreds gjensidige
Brandforsikringsforening for
Løsøre

Hammerum Brand

Tjørring
pr. Herning

18M+

Hids Herreds samt Grønbæk, Hinge
og Vinderslev oognes Brandforsikring forrørlig Sjendom - gensidig

Hids Herred

Sinding pr.
Skægkær

1872

Hjerm-Ginding Herreders gensidige
Brändassuraneeforening forrørlige
Ejendele

Hjerm-Ginding

I dom

I8V3

Den gensidige brandforsikring for
Holmsland kommune

Holmsland

Holmsland
komm.

1865

Fiskernes gensidige Fartøjsforsikring i Kerteminde

Kerteminde

Kerteminde

1911

Københavns Lærerforenings Sygeforsikring, gensidig

Kommunelær erforening

København

1921

Den gensidige Kreaturforsikringsforening for Lolland og Falster

Kreatur Lolland

Nakskov

I876

Den gensidige husmandskreaturforsikring for Maribo amt

Kreatur Maribo

Sakskøbing

1911

Landinspektørernes gensidige
Erhvervsansvarsforsikring

Landinspektørerne

Hillerød

1930

Det gensidige langelandske
Brandassurance-Selskab

Langeland Brand

Rudkøbing

1863

Lemvig Skibsforsikring, gensidig
Forening

Lemvig

Lemvig

1920

ca.

16.

Selskabets officielle navn

Bilag nr. 1
Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Det gensidige lille fyenske
Brandassuranceselskab for løsøre
og effekter

Lille Brand

Sgely pr.
Kyslinge

181+0

Reersnæs pr.
Bandholm

1889

Det gensidige brandforsikringsselskab for mindre jordbrugere og
arbejdere på Lolland og hosliggende
småler (Sursøkassen)
Lolland Arbejdere

Stiftelsesår

Det gensidige Brandforsikringsselskab "Lolland-Falster"

Lolland-Falster
Brand

Udstolpe pr.
Sakskøbing

181+5

Lunde og Omegns gensidige
Brandassurance-Selskab

Lunde

Ringe

181+1

Lysgaard Herreds gensidige
Brandforsikring

Lysgaard

Demstrup pr.
Sjørslev

1890

De danske Lægers Syge- og Ulykkesforsikring (gensidig)

Lægers Syge

°rhus

1873

Læsø gensidige Brandforsikringsforening

Læsø Brand

Byrum

1853

Malt herreds gensidige Brandforsikring

Malt Herred

Holsted

18M+

Det gensidige brandforsikringsselskab "Maribo Amt"

Maribo Brand

fcnslev pr.
Eskilstrup

1850

Marker Madsens Brandkasse gensidigt
Marker Madsen
forsikringsselskab

Radsted pr.
Sakskøbing

181+5

Maskinmestrenes Forenings
gensidige Havariforsikring

Maskinmestrene

København

1891

Dansk Mejeristforenings gensidige
Ulykkesforsikring

Mejerist Ulykke

Maribo

I893

Morsø Løsøre Brandkasse,
Gensidigt Selskab

Morsø

Rakkeby

1852

Møns gensidige Brandforsikring

Møn

Stege

I871

Nordvestslesvigs gensidige
Løsørebrandforsikring

Nordvestslesvig

Brøns

181+6

Den gensidige forsikringsforening
for uheld med heste, kvæg og tyre
i Nørrejylland

Nørrejylland
Kreatur

Randers

1852

Nørrejyllands gensidige
Søforsikringsforening

Nørrejylland Sø

Ålborg

1881+

Nr. Nebel m. fl. Sognes gensidige
Brandforsikring

Nørre Nebel

Sædding pr.
Nørre Nebel

1860

Kejlstrup pr.
Ejstrupholm

1869

Nørre Snede m. fl. Sognes gensidige
Nørre Snede
Brandforsikring for Løsøre

17.

Bilag nr. 1
Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Odsherreds Brandassurance,
gensidigt forsikringsselskab

Odsherred

Vig St.

1852

Danmarks gejstlige Brandsocietet gensidigt selskab

Præsteforeningen

København

1920

Præstø m. fl. amters gensidige
Brandforsikring

Præstø Brand

Tyvelse
pr. Glumsø

181+6

Præstø med flere amters gensidige
Hagelskadeforsikringsforening

Præstø Hagl

Teestrup
pr. Haslev

1871

Rederiforeningen for mindre Skibes
Sygeforsikring gensidig

Rederiforening Syge København

1931

Rinds, Nørlyng med flere herreders
gensidige brandforsikring for løsøre

Rinds, Nørlyng

Skals

1901

GI. Roskilde Amts gensidige
Brandforsikring

Roskilde

Hvalsø

181*8

Salling gensidige
Brandforsikringsforening

Salling Brand

Jebjerg

1862

Salling og Fjends herreders
gensidige Husdyrforsikringsforening Salling, Fjends

Skive

19^

"Den gensidige Skaarupørske Brandas surance-Forening" for løsøre og
effekter for Svendborg og Odense
amt

Skaarupørske

Lillemark
Horne

181+2

Skads m. fl. Herreders gensidige
Brandforsikring

Skads Herred

Toftnæs
pr. Varde

1861

Den gensidige forsikringsforening for fiskerbåde i Skagen

Skagen

Skagen

1903

ökagen Fiskeriforenings gensidige
Syge- og Ulykkesforsikringsforening Skagen Syge

Skagen

1956

Den gensidige løsørebrandforsikring for Skodborg-Vandfuld
herreder

Skodborg

Vandborg
pr. Bonnet

18M-5

Sorø m. fl. Amters gensidige
Brandforsikring for Løsøre

Sorø

Snekkerup pr
Flakkebjerg

181+6

Forsikringen for Stamtyre i
Sjællands Stift, gensidig

Stamtyre Sjælland

Vallø

1889

Den gensidige Brandforsikringsforening forrørlig Ejendom i Stevns,
Faxe og Bjeverskov med flere
Stevns, Faxe
Herreder

StoreHeddinge

181+7

Den gensidige Forsikringsforening
mod Stormskader på Bygninger på Als

Ketting Als

1895

Storm Als

x) I likvidation. Bestanden overdraget til Landboerne.

Stiftelsesår

x)

13.

Bilag nr. 1
Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Det gensidige Stormskadeforsikringsselskab for Fyns Stift

otorm Fyn

Nørreby pr.
C-r indløse

1896

Den gensidige Stormskadeforsikring for Ejendomsbesiddere i
Ribe Amt

Storm Ribe

Astofte pr.
Føvling

I9O6

Svendborg Amts gensidige
Brandassuranceselskab

Svendborg Brand

Gudme

I8t+O

Taasinge gensidige Brandforsikring
forrørlig Ej endow.

Taasinge

Søby pr.
Svendborg

18M-3 x )

Tistrup m. fl. Sognes gensidige
Brandforsikring

Tistrup

Tistrup st.

1861

Brandkassen "TY-BO" gensidigt
Forsikringsselskab

Ty-Bo

Hårby

1855 xx)

Udflytternes gensidige
Brandforsikring

Udflytterne

Ladby pr.
Næstved

1858

Stiftelsesår

Ulfborg-Hind Herreders Brandassu-ranforening for Løsøre, gensidig
Ulfborg
irnhø j

\%h\

"Union", gensidig
skibsforsikringsforening

Union

Esbjerg

192^

Uhrmagernes gensidige
Glas-Forsikring

Urmagerne Glas

Odense

1906

Uhrmagernes gensidige forsikring
mod Tab ved Indbrud

Urmagerne Indbrud

Odense

1905

Vejle Amts vestre BrandassuranceSelskab for Løsøre og Effekter,
gensidigt

Vejle vestre

N. Donnerup
pr. Give

1869

Vejle Amts yngre Brandforsikringsforening for Løsøre, gensidigt
selskab

Vejle yngre

Vejle

181+1

Vejle Amts ældre Brandforsikringsforening for Løsøre, gensidigt
Selskab

Vejle ældre

Hornsyld St.

I835

De mindre landejendomsbesidderes
gensidige brandassuranceforening
forrørlig ejendom i Vends, Baag
m. fl. herreder (Asperupkassen)

Vends Baag

Aldersminde
pr. Bred

l8>+7

Den gensidige Haglskadeforsik-ringsforening "Vendsyssel"
Vendsyssel Hagl

Hjørring

I898

Den gensidige Leukoseforsikring
for Mejeriforeningen Vendsyssel

Hjørring

19^6

Vendsyssel
Leukose

x) I likvidation.
x) Bestanden overdraget til Fynske Udflytter.

19-

Bilag nr. 1
Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Viborg Amts gensidige Forsikringsforening for Heste og Hornkvæg

Viborg

Viborg

Stiftelsesår

1392

Det gensidige, første Brandassu-ranceselskab for landboere ps Lvfi
&rji Brand
Rise

1853

trøske Motorejeres gensidige
Brandforsikring

K.TØ Kotorbrand

Ærøskøbing

1930

*.'lgod Sogns gensidige
Brandforsikring for Løsøre

^.lgod

Algod

181+8

(rstermarie og Omegns gensidige
Kreaturforsikringsselskab

/- stermarie

(stermarie

Den gensidige forsikringsforening
iLst jydsk Haglskade

>6stjydsk Hagl

Mosevrå pr.
Alminde

I880

20.
Bilag nr. 1
IV. Gensidige bygningsbrandforsikringsselskaber under justitsministeriets tilsyn.

Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Brandforsikringsforeningen for
3ygninger paa Als, gensidig

Als. Bygn. 3rand

Fynsnav

I878

Danske Grundejeres Brandforsikring
for fast ejendom, gensidig

Danske Grundejere Bygn.

København

1907

Bygningsbrandforsikringen
Himmerland, gensidig

Himmerland
Bygn.

Aars

I913 x)

Husmandsbrandkassen for faste
ejendomme på landet i Danmark G/S

Husmandsbrand
Bygn.

København

1908 xx)

Jydsk Brandforsikring for
Bygninger, gensidig

Jydsk 3randbygn.

Aarhus

1855

Kjøbenhavns Brandforsikring,
gensidig

Kjøbenhavns Brand

København

I73I

Købstædernes almindelige
Brandforsikring, gensidig

Købstæderne

København

1761

Den almindelige Brandforsikring
for Landbygninger, gensidig

Landbygningerne

København

1792

Thisted Amts Landbygningers
Brandforsikring G/3

Thisted
Brand Bygn.

Fjerritslev

1853

Dansk Brandforsikringsselskab
Verbund af 190*+,
Bygningsafdelingen, gensidig

Vermund Bygn.

Aarhus

I90V xx)

v stifternes Brandforsikring,
gensidig

..stifterne Brand

København

1889

x) I samarbejde med L3sørebrandforsikringen Himmerland,
xx) Selskabet har tillige en afdeling for løsørebrandforsikring.

Stiftelsesår

21.

Bilag nr. 1
V. Generalagenturer for udenlandske selskaber

Selskabets officielle navn
samt hjemsted

Formål ifølge
forsikrings-registeret
Forkortet navn

Generalagentur

Algemeene Herverzekering
Maatschappij N. V.
Amsterdam

Algemeene

Firmaet
Svend Bramsen
& Co.

Indirekte sø

Alliance Assurance Company,
Limited
London

Alliance

Firmaet
Klee & Schack

Direkte og indirekte forretning
i diverse brancher

Alpina VersicherungsAktiengesellschaft
Zürich

Alpina

Stefan
Littauer

Direkte og indirekte forretning
i diverse brancher

American Home
Assurance Company
New York

American
Home

Fester &
Andersen A/S

Direkte og indirekte forretning
i diverse brancher
(excl. lovpl.ulykte)

Amsterdam Londen Verzekering Amsterdam
Londen
Maatschappij N. V.
Amsterdam

Svend Boe Brain- Indirekte s"ø
sen, Martin
Peter Greisen

Amsterdamsche Zee- en Brand- Amsterdamsche
Assurantie Maatschappij N.V. Zee
Amsterdam

Firmaet
Holbøll &
Kjersgaard

Direkte og indirekte brand og sø

Andrew Weir Insurance
Company
Limited
London

Andrew Weir

Firmaet
Hansen &
Klein

Indirekte sø

Anglo Saxon Insurance
Association Limited
London

Anglo Saxon

ForsikringsAktieselskabet
"Concord"

Direkte og
indirekte forretning i diverse
brancher (excl. sø)

Firmaet
S. Burmeister
& Co.

Indirekte brand
og sø
Direkte og indirekte forretning i diverse brancher
(excl.lovpl. auto,
lovpl. ulykke,
kaution og kredit)

N. V. Arnhemsche Verzekering Arnhemsche
Maatschappij
Arnhem
Assicurazioni Generali
Rom

Assicurazioni

Ole Bramsen

Les Assurances Générales
Incendie, Accidents, Reassurances, Transports
Paris

Assurances
Générales

Firmaet Axel L. Direkte og indirekBramsen & Co.
te brand

Atlas Assurance Company
Limited
London

Atlas (London)

Firmaet KrUger
& Rubow

Direkte og
indirekte brand

22.
Bilag nr. 1
oelskabets officielle navn
samt hjeasted

Formål ifølge
forsikrings-registeret
Forkortet navn

Generalagentur

återförsäkringsaktiebolaget
Atlas
Stockholm

Atlas
(Stockholm)

Ole Bramsen

Indirekte brand
og driftstab

Basler VersicherungsGesellschaft gegen
Feuerschaden
Basel

Basler Feuer

A/S Grøn &
Witzke

Direkte og indirekte brand og tyveri

Basler Transport-Versicherung s -Ge Seilschaft
Basel

Basler
Transport

Firmaet Krüger
•3c Rubow

Direkte og indirekte sø, brand og
driftstab

The British and Foreign
Marine Insurance Company,
Limited
Liverpool

British and
Foreign

De Private
Assurandører
Aktieselskab

Indirekte sø

The British Crown Assurance
Corporation Limited
Glasgow

3ritish Crown

Firmaet Hansen
•3c K l e i n

Indirekte sø

Firmaet
A. Jessen
& Co.s Eftf.

Direkte og indirekte forretning i diverse brancher
(excl. sø)

3ritish Merchants® Insurance British
Company, Limited
Merchants
London
The British Oak Insurance
Company Limited
London

British Oak

Blom &
Iespersen

Direkte og indirekte sø, brand,
driftstab, tyveri
og heste

Caledonian Insurance
Company
Edinburgh

Caledonian

Firmaet A.
Frederiksen
& Co.

Direkte og
indirekte brand

The Central Insurance
Company, Limited
London

Central

Firmaet
Klee & Schack

Direkte og indirekte forretning i diverse brancher

Commercial Union Assurance
Company Limited
London

Commercial
Union

Firmaet A.
Direkte og indirekFrederiksen
te sø
& Co.
Gunnar Aarfing (Direkte og indirek(te brand, driftstab,
(auto og ulykke
((excl. lovpligtig)

The Contingency Insurance
Company Limited
London

Contingency

Firmaet 5dw.
Preisler

Direkte og indirekte brand samt indirekte Sø

The Dominion Insurance
Company, Limited
Edinburgh

Dominion

Firmaet
E. Dahlberg

Direkte og indirekte brand, driftstab, syge, ulykke
(excl. lovpl.),
glas, tyv., ansvar,
vand, kaution,
storm, maskin, sø,
grundejer, svamp &
husbukke, luftfart
og auto (ex cl. lovpl.)

23<
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Selskabets officielle navn
samt hjemsted

Formål ifølge
forsikrings-registeret
Forkortet navn

Generalagentur

Sagle Star Insurance
Company Limited
London

Eagle Star

Firmaet Ditz
Schweitzer
AssuranceAgenturer

Direkte og indirekte forretning i
diverse brancher
(excl. auto og
lovpl. ulykke)

Economic Insurance
Company, Limited
London

Economic

Svend Boe
Bramsen

Indirekte sø

Forsikringsaktieselskapet
Eidsvoll
Oslo

Eidsvoll

Kurt Helmuth
Rasmussen

Direkte og indirekte brand og driftstab

The Excess Insurance Company,Excess
Limited
London

Firmaet
A. Jessen
& Co.s Sftf.

Direkte og indirekte brand, driftstab, tyveri, vand
og luftfart

"La Federale" Compagnie
Anonyme d 1 Assurances
Zürich

Federale

Firmaet P.
Jochimsen
& Co.

Direkte og indirekte brand, tyveri,
vand samt driftstab i tilknytning
hertil, søkasko og
transport

Försäkringsaktiebolaget
Fennia
Helsinki

Fennia

Firmaet Ditz
Schweitzer
AssuranceAgenturer

Direkte og indirekte brand og driftstab

Försäkrings-Aktiebolaget
"Fylgia"
Stockholm

Fylgia

A. H. Bundesen

Direkte og indirekte ansvar, ulykke,
brand, driftstab,
vand, maskin, komb.
grundejer, tyveri,
glas samt direkte
køleforsikring.

General Accident Fire and
Life Assurance Corporation,
Limited
Perth, Skotland

General
Accident

Firmaet
Blom &
Iespersen

Indirekte sø

Guardian Assurance
Company Limited
London

Guardian
Assurance

Firmaet
Aug. Borgen

Direkte og indirekte forretning i diverse brancher

The Guildhall Insurance
Company, Limited
London

Guildhall

Ole Ludvig
Ernst Bramsen

Direkte og indirekte brand og driftstab

Sjöförsäkringsaktiebolaget
Hansa
Stockholm

Hansa

Knud Holten
Llitzhøft

Indirekte sø

N. V. Verzekeringsbank
"Hollandsche Lloyd"
Amsterdam

Hollandsche
Lloyd

Firmaet Edw.
Preisler

Indirekte brand
og sø

2h.
Bilag nr. 1
Selskabets officielle navn
samt hjemsted

Formål ifølge
forsikrings-registeret
Forkortet navn

Generalagentur

N, V. BrandverzekeringMaatschappij
"Holland van 1859"
Dordrecht

Holland van
1859

Firmaet
Chr. Rasch

Direkte og indirekte brand, driftstab og sø

The Indemnity Marine Assuranee Company, Limited
London

Indemnity

Th.Wilh.Hansen
Carl Emil
Klein

Indirekte sø

Law Union and Rock Insurance Law Onion
Company, Limited
London

Firmaet
Holbøll &
Kjersgaard

Direkte og indirekte brand, tyveri,
vand, sø, familie
og ansvar

Legal & General Assurance
Society Limited
London

Legal and
General

Firmaet
Hansen &
Klein

Direkte og indirekte brand samt indirekte sø

The Legal Insurance
Company, Limited
London

Legal Insurance

Joh. L.
Madsens Eftf.
A/S

Direkte og indirekte brand

The Liverpool & London &
Globe Insurance Company
Limited
Liverpool

Liverpool

Max Levig &
Co.'s Eftf. A/S Skadesforsikring
undt. lovpl. ulykke, motorkøretøj
og sø- og transport

The London and Lancashire
Insurance Company, Limited
Liverpool

London and
Lancashire

Joh. L.
Madsens Sftf.
A/S

Direkte og indirekte brand, driftstab, tyveri, vand,
ansvar (excl.lovpl)
og koffib. grundejer

London and Scottish Assurance Corporation, Limited
London

London and
Scottish

Ole Bramsen

Direkte og indirekte forretning i diverse brancher

The London Assurance
London

London
Assurance

Mogens
Bramsen

Direkte og indirekte brand

London Guarantee and Accident Company, Limited
London

London
Guarantee

Hermann
Zobel

Direkte og indirekte syge, ulykke
(excl. lovpl.),
auto (excl. lovpl.),
ansvar, kaution,
sø, brand, driftstab, tyveri, cykletyveri, glas, vand,
komb. grundejer,
maskin, luftfart
og husdyr

Marine Insurance Company,
Limited
London

Marine

Joh. L.
Madsens Sftf.
A/S

Indirekte sø

25.
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-

1

Formål ifølge
forsikringsGeneralagenturregisteret

Selskabets officielle navn

Forkortet navn

The Mercantile and General
Reinsurance Company Limited
Lendon

Mercantile

Svend Erik
Jacobsen

Indirekte forretning i diverse
brancher

The Merchants Marine
Insurance Company, Limited
London

Merchants
Marine

Firmaet
Hansen &
Klein

Indirekte sø

Midland Assurance Limited
Birmingham

Midland

Aktieselskabet
Forsana

Direkte og indirekte forretning i
diverse brancher

The Motor Union Insurance
Company Limited
London

Motor Union

Svend Bramsen
& Co.

Indirekte brand

Firmaet
Aug. Borgen

(Direkte og indi(rekte automobil(forsikring (bestanden overdraget
(til andet selskab)

N. V. Assurantie Maatschappij de Nederlanden vaxi 18H-5
Haag

Nederlanden
18^5

Firmaet
Holbøll &
Kjersgaard

Direkte og indirekte brand og tyveri samt i forbindelse hermed
ansvar og vand
(familieforsikring)

The New Zealand Insurance
Company, Limited
Auckland, New Zealand

New Zealand

Firmaet
Eellesen 3c
Malmstrøm

Direkte og indirekte brand og sø

Verzekeringsbank "De Nieuwe
Eerste Nederlandsche" N.V.
Gravenhage

Nieuwe Serste

Koed &
Andersen I/S

Direkte og indirekte sø, brand,
tyveri og driftstab

Assurantie Maatschappij
"Nieuw Rotterdam" N. V.
Rotterdam

Nieuw
Rotterdam

Firmaet Axel
L. Bramsen
& Co.

Direkte og indirekte i diverse
brancher (excl.
sø, kaution, kredit, luftfart,
lovpl. ulykke,
lovpl. auto)

Forsikrings-Aktieselskabet
Norden
Oslo

Norden (Oslo)

Firmaet
Chr. Rasch

Direkte og indirekte brand

Återf'drsakringsbolaget Norma Norma
Helsinki

Firmaet Danske
Retro
A. Thyrring

Indirekte sø

Aksjeselskapet Norske
Alliance
Oslo

Norske
Alliance

Firmaet Svend
Bramsen & Co.

Indirekte sø

North British & Mercantile
Insurance Company, Ltd.
London

North British

A/S Julius
Heckscher

Direkte og indirekte forretning
i diverse brancher

Bilag nr. 1

26.
Formål ifølge
forsikrings-registeret

oelskabets officielle navn

Forkortet navn

Generalagentur

The Northern Assurance
Company Limited
London

Northern

A/S Trolle
Rotne

Direkte og indirel*te sø, brand, tyveri, vand, ansvar
(excl. hunde),
maskin og driftstab)

Norwich union Fire Insurance Norwich
Society, Lia.ited
Union
Norwich, ängland

Firmaet Gerson
Melchior &
Co.'s Sftf.

Direkte og indirekte forretning i
diverse brancher

Fallas Norsk Forsikringsselskap A/S
Oslo

Pallas

Firmaet Blom
& Iespersen

Indirekte sø

Pearl Assurance Company,
Limited
London

Pearl

Firmaet Axel
L. Bramsen
& Co.

Direkte og indirekte forretning i
diverse brancher

Phoenix Assurance Company,
Limited
London

Phoenix

Hermann Zobel

Direkte og indirekte syge, ulykke
(excl. lovpl.),
auto (excl.lovpl.),
ansvar, kaution,
sø, brand, driftstab, tyveri, glas
og husdyr

Vakuutusosakeyhtiö Pohjola
Helsinki

Pohjola

Firmaet Edw.
Preisler

Direkte brand samt
indirekte sø og
brand

La
Providence Compagnie
d1Assurances contre
l'incendie S. A.
Paris

Providence

Knud Holten
LUtzhøft

Direkte og indirekte brand

Provincial Insurance Company Provincial
Ltd.
Kendal, England

Firmaet P. D,
Jochimsen de
Co.

Direkte og indirekte syge, ulykker, ansvar, brand,
driftstab, tyveri,
cykletyveri, vand,
glas, komb. grundejer (herunder
svamp og husbukke),
auto, sø og garanti

The Prudential Assurance
Company Limited
London

Prudential

Firmaet Hansen
& Klein

Direkte og indirekte brand og sø

Queensland Insurance
Company, Limited
Sydney

Queensland

Firmaet Edw.
Preisler

Indirekte brand
og sø

Reliance Insurance Company
Philadelphia

Reliance

Firmaet Brdr.
0. & C.
Thielst

Direkte og indirekte brand,
driftstab, familie-, butiks- og
erhvervsfors.

27.
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Formål ifølge
forsikrings-registeret

Selskabets officielle navn

Forkortet navn

Generalagentur

Riunione Adriatica di
Sicurtå
Milano

Riunione

E. A. F.
Preisler

Indirekte sø

Royal Exchange Assurance
London

Royal
Exchange

Firmaet Ditz
Schweitzer
AssuranceAgenturer

Direkte og indirekte forretning i
diverse brancher
(excl. sø og lovpl.
ulykke)

Royal Insurance Company
Limited
Liverpool

Royal
Insurance

Firmaet C. A.
Leth & Co.

Direkte og indirekte brand,
tyveri, vand, maskin og driftstab

A/S Trolle
Rothe

Indirekte brand
og driftstab

The Royal Scottish Insurance Royal
Company, Limited
Scottish
Glasgow
Schweizerische NationalVerSicherungs-Gesellschaft
Basel

Schweizerische
National

Firmaet Aug.
Borgen

Direkte og indirekte forretning i
diverse brancher
(excl. auto og
lovpl. ulykke)

Schweizerische Unfallversicherungs-Gesellschaft in
V/int erthur

Schweizerische
Unfall

Firmaet Aug.
Borgen

Direkte og indirekte forretning i
diverse brancher

Schweizer Union, Allgemeine
Versicherungs-Gesellschaft
Genéve

Schweizer
Union

Ole Bramsen

Direkte og indirekte brand,
driftstab og sø

Scottish Union and National
Insurance Company
Edinburgh

Scottish
Union

Firmaet Edw.
Preisler

Indirekte brand

The Sea Insurance Company
Ltd.
Liverpool

Sea

Ole Bramsen

Direkte og indirekte forretning i
diverse brancher
(excl. auto, lovpl.
ulykke, kredit,
kaution og luftfart)

Försäkringsaktiebolaget
Skand ia
Stockholm

Skandia

Firmaet Ditz
Schweitzer
AssuranceAgenturer

Direkte brand,
driftstab, tyveri,
vand, syge, ulykke, ansvar, glas,
komb. grundejer,
svamp og husbukke,
kølefors., motorkøretøj, kaution
samt indirekte
forretning i diverse brancher

23.
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Formål ifølge
forsikrings-registeret

Selskabets officielle navn

Forkortet navn

Generalagentur

Assuranceforeningen Skuld
(Gjensidig)
Oslo

Skuld

A/S Generalagenturet for
Assuranceforeningen Skuld
(gjensidig)
Norge

Direkte og indirekte sø

Standard Marine Insurance
Company, Limited
Liverpool

Standard

Firmaet Svend
Bramsen & Co.

Indirekte sø

The State Assurance Company, State
Limited
Liverpool

Th.Wilh. Hansen Indirekte sø
Carl Emil Klein

Försäkringsaktiebolaget
Svenska Veritas
Stockholm

Svenska
Veritas

Knud Holten
LUtzhøft

Direkte og indirekte brand samt
indirekte sø

The Thames & Mersey Marine
Insurance- Company, Limited
Liverpool

Thames

Koed &
Andersen I/S

Indirekte sø

L 1 Union Compagnie d'Assurances contre 1'Incendie,
les Accidents et
Risques Divers.
Paris

L'Union

Firmaet Axel L. Direkte og indiBramsen & Co. r e k t e forretning i
diverse brancher

Union RUckversicherungsGesellschaft
ZUrich

Union RUck

Firmaet Krllger
& Rubow

Indirekte brand

The United Scottish Insuran- United
ce Company Limited
Scottish
London

Firmaet Edw.
Preisler

Indirekte sø og
brand

Universal Insurance Company
New Jersey

Universal

Firmaet Hansen
& Klein

Indirekte sø

"warden Insurance Company
Limited
Liverpool

Warden

Koed &
Andersen I/S

Direkte og indirekte sø, brand,
tyveri, maskin,
vand, ansvar samt
driftstab ved
brand, tyveri,
vand og maskin

Forsikringsaktieselskapet
Vesta
Bergen

Vesta

Firmaet Edw.
Preisler

Indirekte brand-,
sø- og transportforsikring

The Western Assurance
Company
Toronto

Western
Assurance

Firmaet Hansen
& Klein

Direkte og indirekte brand samt
indirekte sø

A/S Forsikringsselskabet
Viking
Oslo

Viking

Firmaet Klee
& Schack

Direkte og indirekte brand

Bilag nr. 1
Selskabets officielle navn

Forkortet navn

29.
Formål ifølge
forsikrings-registeret

Generalagentur

Firmaet E.
Direkte og indiThe World Auxiliary Insu- Worldranee Corporation Dahlberg
Limited Auxiliaryrekte forretning i
London
diverse brancher
The World Marine & General
Insurance Company, Limited
London

World Marine

Firmaet Svend
Bramsen & Co.

The Yorkshire Insurance
Company Limited
York

Yorkshire

Firmaet S. Bur- Direkte og indimeister & Co. r e k t e sø
(Direkte og indiFirmaet Chr.
(rekte forretning i
Rasch
(diverse brancher
((excl. sø)

N. V. Verzekering Maatschap- De Zee
pij "De Zee»
Amsterdam
"Zürich" VersicherungsGesellschaft
ZUrich

Zürich

Indirekte brand
og sø

Firmaet Holbøll Direkte og indi& Kjersgaard rekte sø og brand
Andreas
Albertsen

Direkte og indirekte forretning i
diverse brancher

30.

Bilag nr. 1
LIVSFORSIKRING
I. Aktieselskaber m.v.

Dtiftelsesår

Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Kjemsted

Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Alka

København

1929

1)

Assurance-Coapagniet Baltica,
Aktieselskab

Baltica

København

1915

2)

Assurance-Compagniet Baltica Liv,
Aktieselskab

Baltica Liv

København

1957

De Baltiske Assurandører,
Aktieselskab

Baltiske Ass.

København

1916

A/S Forsikringsselskabet
Codan Liv

Codan Liv

København

19^3

Livs- og Genforsikringsselskabet
Dana A/S

Dana

København

1916

Livsforsikringsselskabet Danebroge,
Aktieselskab
Danebroge

København

1906

Aktieselskabet
Dansk Folkeforsikringsanstalt

Dansk Folke

København

1896

Nordisk LivsforsikringsAktieselskab Hafnia

Hafnia

København

1872

Aktieselskabet Det Kjøbenhavnske
Reassurance-Compagni

K j i? benhavn ske He

København

1915

Kommunernes Pensionsforsikring,
Aktieselskab

Komm. Fens.fors.

København

19^6

Genforsikringsselskabet Nerva A/S

Nerva

København

1919

»0

Aktieselskabet Nordisk
Brandforsikring

Nordisk Brand

København

1897

2)

Aktieselskabet Nordisk
Gjenforsikrings Selskab

Nordisk Gjen

København

189^

2)

Forsikringsaktieselskabet
Nordlyset-Liv

Nordlyset Liv

Helsingør

1950

Forsikringsaktieselskabet
Nye Danske Liv

Nye Danske Liv

København

1959

Pensionsforsikringsanstalten,
Aktieselskab

Pensionsfors.anst.

København

1917

Pensions- og Livrente-Institutet
af 1919 A/S

PensionsLivrente Inst.

København

1919

1) Driver tillige skadesforsikring. Optog 1929 det i 1903 stiftede
Arbejdernes Livsforsikring.
2) Ikke direkte livsforsikring, iøvrigt skadesforsikring.
3) Ikke direkte livsforsikring.
h) Ikke direkte livsforsikring, ipvrigt indirekte skadesforsikring.

2)

3)

2)

31-
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Selskabets officielle navn

delskabets
forkortede navn

Hjemsted

deassurance-Compagniet
Salamandra A/S

Salamandra

København

1918

x)

Forsikrings-Aktieselskabet
Skandinavia

Skandinavia

København

I899

xx)

Statsanstalten for Livsforsikring

Statsanstalten

København

I870 xxx)

Stiftelsesår

x) Ikke direkte livsforsikring, iøvrigt skadesforsikring.
xx) Driver tillige skadesforsikring.
xxx) Oprettet I870 ved sammenlægning af 2 i 18M-2 stiftede anstalter. Forsikringsloven gælder kun med hensyn til enkelte bestemmelser for
Statsanstalten.

II. Gensidige selskaber

Selskabets officielle navn

Selskabets
forkortede navn

Hjemsted

Stiftelsesår

Andels-Pensionsforeningen
(gensidigt pensionsforsikringsselskab)

Andelspensionsf•

København

1919

Det gjensidige
Livsforsikringsselskab "Danmark"

Danmark Liv

København

I960

Livsforsikringsselskabet
Fremtiden, gensidigt

Fremtiden Liv

Aalborg

1886

Andels- og
Privatslagteriernes gensidige
Gruppelivsforsikringsselskab

Slagterier
Gruppeliv

København

1966

Andels-Anstalten Tryg
(gensidigt livsforsikringsselskab)

Tryg

København

1903

III. Generalagentur for et udenlandsk selskab

Selskabets officielle navn

Hjemsted

Generalagent

N. V. LevensverzekeringMaatschappij Utrecht

Utrecht

Erik Henning Hansen

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

x)

Bilag nr. 2.

Fra og med 1966 anvendes i selskabernesregnskabsindberetninger
til forsikringsrådet en ændret branchefordeling med hensyntagen
bl. a. til kombinerede policer. Tallene for 1965 er ovenfor af
sammenligningsnensyn anført med dobbelt angivelse, idet tallene
efter den nye branchefordeling (mærket med kryds) er beregnet.

x) Se note t i l side 1.

Forsikringskoinmissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 3

Bilaget omfatter ikke livsforsikring, jfr. fodnote til bilag nr. h.

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. h

Grupper af samarbejdende selskaber (koncerner) 1966,

x) Bilaget omfatter ikke livsforsikring, men det kan oplyses, at der til
følgende selskabsgrupper er knyttet direkte tegnende livsforsikringsselskaber: Grupperne Baltica, Codan, Haand i Haand, Hafnia, Nye Danske,
Skandinavia, Danmark; om Skandinavia-gruppen kan særlig bemærkes, at
livsforsikring drives både i en særlig afdeling i Skandinavia og af det
tilknyttede selskab A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt.

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. h

x) Se fodnoten til bilagets side 1.

2.

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. h

3-

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. *+

h.

x)

Vedrørende familieforsikring henvises til betænkningens afsnit om
samarbejde mellem forsikringsselskaber.
Anm.: Vedrørende sø-, brand-, ansvars-, kautions- og kredit- samt
luftfartforsikring henvises ligeledes til betænkningen.

/or sikringskomraissionen
Sekretariatet

Bilag ar. 6

3amarbe.jde mellem forsikringsselskaber.
Tarifselskaber i forhold til samtlige selskaber, 1966.
Antal selskaber.

x)

Vedrørende familieforsikring, ansvarsforsikring, brandforsikring og
søforsikring henvises til bemærkninger i betænkningens afsnit om
samarbejde mellem forsikringsselskaber.

xx)

2xcl. bygningsbrand.

x) I procent af den samlede aktivmasse.

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 13 - 20

1.

De efterfølgende bilag giver oversigter over skadesforsikringsselskabernes aktiekapitaler, lovmæssigereservefond og
samlede egenkapital. Tallene fremkommer ved en opsummering af
selskabernesregnskabstal. Derved tælles for de forskellige
grupper tallene med såvel fra moderselskaber som fra datterselskaber. Dette medfører en vis dobbeltberegning, jfr. ligeledes bemærkningerne til bilag nr. 21 - 25« Når datterselskabets kapital medregnes fuldtud sammen med moderselskabets,
bliver den samlede selskabskapital noget højere end dereelle
tal. Det samme gælder de årlige forøgelser af kapitalen.
Den fejl, der derved opstår, er imidlertid ikke af en
sådan størrelsesorden, at den vil betyde noget for bedømmelsen
af tallene, og en korrektion er derfor ikke søgt foretaget.
Aktiekapitalen, og det samme kan gælde de gensidige forsikringsselskabers garantikapital, er ikke altid fuldt indbetalt. I henhold til § 26 i lov nr. IV? af 13. maj 1959 om forsikringsvirksomhed skal der af hver aktie mindst indbetales
50% af dens pålydende beløb. For det beløb, som ikke indbetales, skal der, inden aktiebrevet udleveres, udstedes en er-

klæring om forpligtelse til på anfordring at indbetale detresterende beløb, (en aktionær
På skadesforsikringsselskabernes samlede aktiekapital
var der ved udgangen af I966 kun ca. 33 mill. kr., som endnu
ikke var indbetalt. Dette beløb er således a f r e t underordnet
betydning i forhold til den samlede aktiekapital og i forhold
til den samlede egenkapital, der på samme tidspunkt var 737,7
mill. kr.
Ved de foretagne opstillinger og beregninger er der derfor ikke taget hensyn til, at denne mindre del af kapitalen
ikke for tiden er indbetalt.
Det er almindeligt, at en del af udbyttet til aktionærerne anvendes til at nedbringe aktionærforskrivningerne, således at hele udbyttet ikke udbetales kontant, men en del anvendes til indbetaling på aktien. Ved beregningen af udbyttets
størrelse er disse beløb, som ikke er udbetalt kontant, medregnet i begrebet "udbytte". Dette gælder også andre bilag og

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. 13 - 20

2.

betænkningens oplysninger om udbyttets størrelse. Beløbet under punkt 6 inkluderer altså disse beløb, som er anvendt til
nedbringelse af aktionærforskrivninger. Endvidere indeholder
posten også beløb som f. eks. tantieme. Det kontant udbetalte
udbytte er altså noget mindre end det under punkt 6 opgjorte.

Bilagene giver endvidere oplysninger om selskabernesrenteindtægter samt o
else til henlæggelser og dividendeudbetalinger. Det kan konstateres, at egenkapitalens vækstrate 1962 - 66 er noget større end de gennemsnitlige henlæggelser. For aktieselskabernes
vedkommende er vækstraten ca. 7% og henlæggelserne i gennemsnit 5»5%' Selskaberne kan imidlertid opføre obligationer
til 5-årige gennemsnitskurser, og dette betyder, at det fald
i obligationskurserne, som har fundet sted i dette femår,
endnu ikke er slået helt igennem iregnskabstallene.
Vækstraten 7%

1962 - 66 er derfor ikkereel. Henlæg-

gelserne på 5)5%- er derimod et mere sikkert billede af væksten
i egenkapitalen.
Dertil kommer, at også værdiforøgelser af faste ejendomme
og aktier indgår i egenkapitalens vækstrate.
Henlæggelsernes beløb er uddraget af forsikringsrådets
årlige beretninger. Dette er sket efter lidt andre metoder,
end tilfældet er for bilag nr. 21 - 25» og tallene er derfor
ikke helt overensstemmende. Afvigelserne er små og uden betydning for bedømmelsen af tallene.
Under punkt 7, iøvrigt, er for de gensidige selskabers
vedkommende indbefattet tilbagebetaling af præmie til forsikringstagerne.
Under punkt 8 er givet oplysning om præmieindtægten for
egenregning for at kunne sammenholde dette beløb medrenter,
overskud, henlæggelser og dividende, særskilt for aktieselskaber og gensidige selskaber. Om begrebet præmieindtægt for
egenregning henvises til bemærkningerne i forbindelse med
bilag nr. 21 - 25.

/ors ikring skornini s s ionen
Sekretariatet

Bilag nr. 18

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 19

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 20

Danske skadesforsikringsselskaber.
Renter og overskud sammenholdt med egenkapital.
Alle selskaber.
Beløb i mill. kr.

Forsikringskonimissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 21

Hovedposter på driftsregnskabet i pct. af præmier.
Danske skadesforsikringsselskaber underrådets tilsyn.

Beløb for egenregning.
Præmier og skaderreservereguleret.
Danske aktieselskaber + gensidige selskaber.

Forsikrins-skommissionen
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Bilag nr. 22

Hovedposter på driftsregnskabet i pct. af præmier.
Danske skadesforsikringsselskaber underrådets tilsyn.

Beløb for egenregning.
Præmier og skaderreservereguleret.
Danske aktieselskaber + gensidige selskaber.

Forsikringskommissionen
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3ilagrir. 23

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 2*+

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 25

forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 26

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 29

Fors ikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag np. 30

Såfremt præmien indbetales på faste terminer, f. eks. 1. januar og
1. juli vil præmiereservens størrelse som det fremgår af fig. 6
blive svingende og størrelsen af den uforbrugte præmie bliver ligeledes svingende. Mulighederne for varig anbringelse af den uforbrugte præmie formindskes herved.
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Bilag nr. 31

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 32

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 33

Beregninger afrente af ikke-forbrugt præmie
1962
Tilsammen

Forsikringskommissionen
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Pilag nr. 3*+

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 35

Forsikrinpskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 36

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 37

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 3G

Forsikringskommissionen

Bilag nr. 39,

Sekretariatet

Feregninper a f r e n t e af ikke-forbrugt præmie
Tilsammen

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. ^l

Beregninger afrente af ikke-forbrugt præmie
1965
Gensidige selskaber (store + små)

Forsikringskommissionen

Pilag nr. h?

Sekretariatet

Peregninger afrente s f ikke-forb^upt præmie
1965
TiIsgramen

Forsikringskommissionen

Bilag nr. k5

Sekretariatet

Feregninger a f r e n t e af ikke-forbrugt præmie
1966
Ti1s ammen

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. k-6

^orsikrineskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. h7

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 53

ad bilag nr. 19 - 20

1962

Aktieselskaber +
gensidige selskaber
T bygningsbrand

mill.kr.

Egenkapital 1961/62

800,6

Rente af egenkapital
6,89$ (med fradrag af
kapitalforvaltningsomkostninger)

50,2

Rente af uforbrugt præmie

*+l,>+

( S a m l e t r e n t e i n d t æ g t 100,7 * omkostninger 9,1) -

91,6

Overskud af driften
Regnskabsmæssigt overskud 6^,1 med fradrag
afrente af egenkapital 50,2

I3,9

Overskuddet udgør l,?hfo af egenkapitalen og
1,35$ af præmieindtægten 1033,W mill. kr.
Rente af uforbrugt præmie ^l,^ mill. kr.
udgør if,01$ af præmieindtægten for egenregning
og 3,95% af de tekniskereserver.

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. 5*+

ad bilag nr. 19 - 20

I963

Aktieselskaber +
gensidige selskaber
-s- bygningsbrand

mill.kr.

Egenkapital I962/63

877,8

Rente af egenkapital
6,96$ (med fradrag af
kapitalforvaltningsomkostninger)

55,6

Rente af uforbrugt præmie

^6,8

(Samletrenteindtægt 112,5 "*" omkostninger 10,1) •
Overskud af driften
Regnskabsmæssigt overskud 76,3 med fradrag
a f r e n t e af egenkapital 55,6
Overskuddet udgør 2,36% af egenkapitalen og
1,83$ af præmieindtægten 1131,2 mill. kr.
Rente af uforbrugt præmie *+6,8 mill. kr.
udgør krlh% af præmie indtægt en for egenregning
og ^,08^0 af de tekniskereserver.

102,h
20,7

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

3ilag nr. 55

ad bilag nr. 19 - 20

19 6W

Aktieselskaber +
gensidige selskaber
•j- bygningsbrand

mill.kr.

Egenkapital I963/6I+

935,0

Rente af egenkapital
6,99% (med fradrag af
kapitalforvaltningsomkostninger)

59 >5

Rente af uforbrugt præmie

5*+,l

(Samletrenteindtægt 12^,9 * omkostninger 11,3) "
Overskud af driften
Regnskabsmæssigt overskud 81,9 med fradrag
a f r e n t e af egenkapital 59,5
Overskuddet udgør 2,^0$. af egenkapitalen og
1,76$. af præmie indtægt en 1273,2 mill. kr.
Rente af uforbrugt præmie 5^,1 niill. kr.
udgør k-,25% af præmieindtægten for egenregning
og k,25% af de tekniskereserver.

113,6
22,k

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. 56

ad bilag nr. 19 - 20

1965

Aktieselskaber +
gensidige selskaber
+ bygningsbrand

mill.kr.

Egenkapital 1 9 6 V 6 5

986,3

Rente af egenkapital
7,35$ (med fradrag af
kapitalforvaltningsomkostninger)

66,0

Rente af uforbrugt præmie

65,*+

(Samletrenteindtægt l¥+,*+ * omkostninger 13,0) •
Overskud af driften
Regnskabsmæssigt overskud 100,6 med fradrag
a f r e n t e af egenkapital 66,0
Overskuddet udgør 3 »2*+^ af egenkapitalen og
2,^3$' af præmie indtægt en 1^-2^,2 mill. kr.
Rente af uforbrugt præmie 65,^ mill. kr.
udgør M-,59^ af præmieindtægten for egenregning
og ^,62$ af de tekniskereserver.

131)*+
3*+,6

Forsikringskommissionen
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3ilag nr. 57

ad bilag nr. 19 - 20

1966

Aktieselskaber +
gensidige selskaber
* bygningsbrand

mill.kr.

Egenkapital 1965/66

1067,9

Rente af egenkapital
7,59% (med fradrag af
kapitalforvaltningsomkostninger)
Rente af uforbrugt præmie
(Samletrenteindtægt 16>+,O * omkostninger lM-,8) Overskud af driften
Regnskabsraæssigt overskud 101,5 med fradrag
a f r e n t e af egenkapital 73,8
Overskuddet udgør 2,59$ af egenkapitalen og
1,75$ af præmieindtægten 1586,8 mill. kr.
Rente af uforbrugt præmie 75,^ mill. kr.
udgør hr75% af præmieindtægten for egenregning
og ^,87% af de tekniskereserver.

73 ,8
75 ^
1^9,2
27,7

ForsikringskoEinissionen
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Bilag nr. 53

ad bilag nr. 19 - 20
Aktieselskaber +
gensidige selskaber
-j- bygningsbrand
Egenkapital 1962 - 66

1962 - 66

mill.kr.
^667,6

Rente af egenkapital
7,10% (med fradrag af
kapitalforvaltningsomkostninger)

305»1

Rente af uforbrugt præmie

283,1

(Samletrenteindtægt 6^-6,5 * omkostninger 58,3) •

588,2

Overskud af driften
Regnskabsmæssigt overskud 1+2l+,'+ med fradrag
a f r e n t e af egenkapital 305,1

119,3

Overskuddet udgør 2,56% af egenkapitalen og
1 , 8 5 A a f præmieindtægten 6M+8,8 mill. kr.
Rente af uforbrugt præmie 283,1 mill. kr.
udgør ^,39A- af præraieindtægten for egenregning
og hfh-0% af de tekniskereserver.

.forsikringskommissionen
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Bilag nr. 59

Motorkøretø.jsforsikring.
3eløb i mill. kr.

A. Antal selskaber,
som tegner motorkøretøj sfors ikr ing

1) Aktieselskaber
2) gensidige
selskaber
3) udenlandske
selskaber

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. 60

Forsikringskommissionen

Bilag nr. 61

Sekrexariatet

Hoveaposter på driftsregnskabet i pct. af præmier for egenregning
Danske skadesforsikringsselskaber, som tegner motorkøretøjsforsikring.
Beløb for egenregning.
Præmier og skaderreservereguleret.
Tal i parentes er anført til sammenligning med samtlige skadesforsikringsselskaber (med undtagelse af bygningsbrandforsikringsselskaber).

Forsikringskommissionen

Bilag nr. 61

2.

Sekretariatet

Hovedposter på driftsregnskabet i pct. af præmier for egenregning
Danske skadesforsikringsselskaber, som tegner motorkøretøjsforsikring.
Beløb for egenregning.
Præmier og skaderreservereguleret.
Tal i parentes er anført til sammenligning med samtlige skadesforsikringsselskaber (med undtagelse af bygningsbrandforsikringsselskaber).
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Bilag nr. 62

Forsikringskommi s sionen
Sekretariatet

Bilag nr. 62

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 63

1.

Porsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 63

2.

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 66

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 67

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 68

Renter, overskud og udbytte sammenholdt med egenkapital.
Selskaber, der tegner motorkøretøjsforsikring.
Beløbene angivet i mill. kr. årligt gennemsnit.
1962 - 66.

Bilag nr. 69

Forsikringskonmissionen
Sekretariatet

Renter og overskud sammenholdt med egenkapitalen.
Beløbene angivet i mill. kr. årligt gennemsnit.

1961 - 65
Alle selskaber
-i- bygningsbrand

Selskaber, der
driver motorkøretøjsforsikring

Selskaber, der
ikke driver
motorkøretøjsf,

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. 70

Renter og overskud sammenholdt med egenkapitalen.
Beløbene angivet i mill. kr. årligt gennemsnit.
1962 - 66

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. '/I

AKTIESELSKABER.
Renter og overskud sammenholdt med egenkapitalen.
Beløbene angivet i mill. kr. årligt gennemsnit.
1961 - 65.

Fors ikringskommis sionen
Sekretariatet

Bilag nr. 72

Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Bilag nr. 73

Fors ikringskommis s ionen
Sekretariatet

Bilag nr. 7^

Forsikringskommissionen
oekretariatet

/orsikringskoriiraissionen
Sekretariatet

Bilag nr. ?8

+) De anførte tal er gennemsnit af antallet ved ?„rets begyndelse og
ved årets slutning.
Tallene i parentes angiver stigning i forhold til 1959«

w

•s
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M
C£
<<
H

i? OT s ikring skommis s ionen
Sekretariatet

Bilae nr. 98

Regnskabsmæssige oplysninger hentet fra
det svenske tilsyns beretninger og fra forsikringsrådets beretninger
(mill. d. kr.)
ANSVARS- OG KASKOFORSIKRING

1) Beløbetreduceret til $6%.
2) Beløbetreduceret til %% for ansvar og 72$ for kasko.

Forsikringskommissionen
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Bilag ar. 99

Trafikulykker i Sverige.

1965

dræbte

sårede

ialt

1.20^ (83,956)

16.9^0

l 8 . l M f (1*4-3,756)

Tallene i parentes er de danske tal i procent af svenske,
Befolkning:
Sverige: 7,8 mill.
Danmark: >+,7 mill.
Den danske vognpark udgør ca. 5&% af den svenske.

Ansvarsforsikring. SCHWEIZ - DANMARK.

Forsikringskonunissionen
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Bilag nr. 115

Trafikulykker i Schweiz.

1965

dræbte

sårede

IA08 (71,750

29-W

ialt

30.81*2 (8^,656)

Tallene i parentes er de danske tal i procent af schweiziske.
Befolkning:
Schweiz

: 5*9 mill.

Danmark : k-,7 mill.
Den danske vognpark udgør ca. 100$ af den schweiziske.
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Bilag nr. I3I

Regnskabsmæssige oplysninger hentet fra det vesttyske tilsyns
beretninger og fra forsikringsrådets beretninger.
(mill, d.kr.)
KASKOFORSIKRING

Præmier

Skader

Vesttyskland

Danmark

Vesttyskland

Danmark

1962

879,3

233,7

600,3

203,8

1963

1000,0

279,2

685,7

212,1

196>+

1131A

308,6

765,0

22^,0

1965

1352,3

3^5,8

809,2

261,6

1966

1523,6

365,1

895,1

286,6

19621966

1177,3

306,5

751,1

237,6

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. 132

Regnskabsmæssige oplysninger hentet fra det vesttyske tilsyns
beretninger og fra forsikringsrådets beretninger.
(mill, d.kr.)
ANSVARS- og KASKOFORSIKRING

/

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. 133

Trafikulykker i Vesttyskland.

1965

dræbte
15.753 (6,h%)

sårede
^33.^90

1966

16.861*

1*56.582

ialt
¥+9.2^3 (5,8$)
tf

73

.M+6

Tallene i parentes er de danske tal i procent af vesttyske.
Befolkning:
Vesttyskland: 58,9 mill.
Danmark
: ^-,7 mill.
Den danske vognpark udgør ca. 10,8% af den vesttyske.
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Bilog nr. IJh

Trafikulykker i Storbritanien.

1965

dræbte
7-952 (12,7%)

sirede
3Ö2.O33

ialt
389.985 (6,7%)

1966

7.985

376.1+87

38ifA72

Tallene i parentes er de danske tal i procent af engelske,
Befolkning:
Storbritanien: 5*+>3 mill.
Danmark
M-,7 mill.

Forsikringskornmissionen
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Bilag nr. 169

Regnskabsmæssige oplysninger hentet fra det norske tilsyns
beretninger og fra forsikringsrådets beretninger.
(mill, d.kr.)

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. 170

Trafikulykker i Norge.

dræbte
^23 (238,8%)

1965
1966

»fif

5

sårede
8.185

ialt
8.608 (302,9*)

8.933

9.378

Tallene i parentes er de danske tal i procent af norske.
Befolkning:
Norge : 3,8 mill.
Danmark: *f,7 mill.
Den danske vognpark udgør ca. 135% af den norske.

Forsikringskommissionen
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Bilag nr. 17*+

Notat
vedrørende den fra Frankrig modtagne beretning
om enrundbordskonference om motorkøretø.isforsikring.

P° initiativ af den franske finansminister blev der etableret enrundbordskonference om motorkøretøjsforsikring i begyndelsen af 196^.
Den foreliggenderappo-rt er blevet præsenteret og frigivet
p Ä et møde den 23. juni 196^.
Finansministeren har defineretrundbordskonferencens opgaver
således:
At fordele såretfærdigt som muligt de forsikringsmæssige
forpligtelser og letterisikoen ved automobilkørsel alt med henblik på at afhjælpe årsager af enhver natur, som måtte formodes
at forårsage en mangel på økonomisk balance indenfor den nationale sektor på dette omr°de.
.'rsagen til konferencens nedsættelse omtales som de financielle vanskeligheder, som i lang tid har hersket indenfor motorkøretø jsf orsikring, og den kritik som på forskellige punkter er
blevetrejst fra de forsikredes side. Konferencenrepræsenterer 1
alle de interesserede parter, d.v.s. de motorkørende, forsikringsselskaberne, agenterne og mæglerne, fabrikanterne, automobilværkstederne, journalisterne, eksperterne og de forskellige ministerielle departementer.
Konferencens medlemmer er blevet delt i 5 arbejdsgrupper,
som har fået til opgave særlig at undersøge 5 spørgsmål:
1)

Tarifering indenfor motorkøretøjsforsikring.

2)

Omkostningerne og fremgangsmåden ved en skadesregulering.

3)

Forsikringsselskabernes administrationsomkostninger.

k)

Dokumentation og statistik.

5)

Prævention.
Indledningsvis nævnes nogle af kritikpunkterne, således at

forsikringstagerne finder tariferingen kompliceret, dårligt tilpasset, og man finder, at tariferingen burde fastsættes på mere
smidigt grundlag og mereretfærdigt under hensyntagen til førerens person.
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Det nævnes endvidere, at administrationsudgifterne indenfor
automobilforsikring syntes for nogle at være for kostbare, dårligt tilpassede til den aktuelle situation.
Det omtaltes endvidere indledningsvis, at disse problemer
er blevet behandlet igennem lang tid af forsikringsselskabernes
ledere, statistikere og specialister såvel i Frankrig som udenfor Frankrig, uden at det nogen sinde er lykkedes at finde metoder, som kunne antages at fremskaffe løsninger, som var fuldstændig tilfredsstillende. Man kunne derfor ikke vente nogen mirakelløsning fra konferencens side, som ville være i stand til at afhjælpe de allerede gamle onder.

I betænkningens indledende afsnit gøres derrede for den
tekniske og juridiske udvikling, og det omtales (side 9 ) , at indenfor de sidste 10 år er antallet af motorkøretøjer forøget fra
h,k mill, til 11,3, hvilket svarer til en forhøjelse på 2,56.
Hvis man ser på automobiler alene, er tallene 3>27 mill. og 8,1+1
mill., også dér med en forhøjelse på 2,56. Det gennemsnitlige kilometertal beregnet pr. enhed anses for at være 10.000 km. i 1953»
er beregnet til 9.000 i 1959, men steget progressivt til 9»8OO
km. i 1963'
Antallet af personskader er forøget med h7% fra 195*+ til 62,
medens antallet af køretøjer blev fordoblet. Der var således tale
om en nettoforbedring, som tilskrives en indsats fra myndighedernes side, pressen, bilklubberne m. fl. De materielle skader, som
har fundet sted og er blevet betalt under ansvarsforsikringen,
er pr. 1.000 køretøjer gået ned fra 25*+ til 212, en nedsættelse
på omkring 15$. Der nævnes dog på andre områder en nedsættelse
af skadesfrekvensen, som er noget mindre, nemlig omkring 10#.
Samtidig understreges det, at disse gunstigeresultater er
blevet mere end absorberede af forhøjelsen af skadernes gennemsnitsbeløb. Dette beror væsentlig på lønningerne: for de materielle skaders vedkommende er mekanikerlønningerne steget med juli 1956/57
som basis fra 100 til 189,6 i december 1962, og til 231,7 i december 1963» Forhøjelsen af lønningerne indvirker på de skadesbeløb,
som må betales til de skadelidte. På dette område er middelårslønnen forøget fra h.25O frc. i 195^ til 7.5)+O i 1962 eller med
77%> Detailpristalsforøgelsen var i den samme periode lidt under
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50%. For personskadernes vedkommende er der yderligere en anden
faktor, som forværrer situationen. Domstolenes praksis har igennem adskillige år en tendens til at føre til større og større
skadeserstatninger til de skadelidte. Det nævnes4 at erstatning
for forsørgere, der i 195*+ svarede til 5,28 års løn, i I96I var
tæt ved 8 års løn, og at 20$ invaliditetrepræsenterede ca. 3,23
års løn i I96I mod 2,^2 års lønninger i 195^«
Gennemsnitsskaden for materielle skader er forøget fra 2^5
frc. til >+5l fre. i perioden 195^-62, d.v.s. 1,8*+ gange større.
For personskadernes vedkommende er gennemsnitsskaden forøget fra
55^ til IO79 frc* eller praktisk talt fordoblet. Når hensyn tages
til nedsættelsen af skadesfrekvensen med en størrelsesorden af
omkring 10$ og til de således forøgede gennemsnitlige skadesbeløb, når man til, at forsikringsudgifterne er steget 1,8 gange
mere end detailpristallet. Motorkøretøjsforsikringens tariffer
er imidlertid forøget med omkring <y0% i samme tidsrum. Konsekvenserne af denne tilstand forklarer de økonomiske vanskeligheder,
der er konstateret hos flertallet af de selskaber, som driver
automobilforsikring (side 1 0 ) .

I det indledende afsnit behandles også spørgsmålet om en undersøgelse af selskabernes financielleresultater. Man henleder
herunder opmærksomheden på visse almindelige fejlslutninger, når
man sammenligner præmierne og skaderne for samme år. Den sikreste
metode, påpeges det, er at betragte de skader, som hidrører fra
samme tidsrum som præmien, men en sådan opgørelse tager nogen tid.
Dette afsnit indeholder nogle talmæssige oplysninger om udviklingen, herunder at skadesprocenten i 1959 var ca. 62$, men oversteg
67$ i 1962, året forud for indførelsen af den nugældende tarif.
I virkeligheden må manregne med, udtales det, at skadesudbetalingerne incl.reserver har beslaglagt omkring 90$ af de modtagne præmier i 1963. Dertil må manregne med en omkostningsprocent på 3035$, og selv om man heri fradragerrenteudgifter, må man påregne
et underskud på en størrelsesorden af 15-20$ af præmierne for året
I963 (side 1 2 ) .
Det omtales, at den manglende financielle balance indenfor
motorkøretøjsforsikring har medført kompensationer fra andre brancher og forbrug af frie fonds, faste ejendomme og værdipapirer og
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skabt uhensigtsmæssige konjunkturer indenfor denne branche. Det
nævnes endvidere, at motorkøretøjsforsikring synes at være særlig
følsom overfor pengemæssige ændringer, d.v.s. ændringer i pengenes købekraft.

Kommissionens forskellige grupper har i fællesskab behandlet
visse spørgsmål og fremsat nogle fælles udtalelser (side 1 3 ) .
Det fremgår heraf, at man har debatteret spørgsmålet om en
statslig garanti for forsikringsselskaberne under hensyntagen til
den financielle situation, men er veget tilbage for denne løsning
og henviser herunder også til, at de selskaber, som er ophørt med
at drive automobilforsikring, med eller uden myndighedernes indgreb, har kunnet overføre forsikringsbestanden til andre selskaber. Desuden synes Statsgaranti uforenelig med en fri konkurrence
mellem motorkøretøjsforsikringsselskaber. Endelig mener man, et
sådant spørgsmål ligger udenfor kommissionens kommissorium.
Dette afsnit beskæftiger sig en del med den uberettigede kritik af forsikringsselskaberne, blandt andet deresreservehenlæggelser.
Det omtales, at præmierne i Frankrig synesrelativt dyre i
sammenligning med forskellige andre lande. Dette skyldes en højere gennemsnitsskade som følge af skatter, stigende lønninger,
stigende erstatninger for personskader. Derimod kan man snarere
sammenligne administrationsomkostningerne med andre landes.
Det peges også på, at man ikke må tabe af syne, at den franske forsikringsvirksomhed må udvikles på internationalt plan og
særligt med henblik på konkurrencen indenfor fællesmarkedet. Man
bør derfor ikke angribe soliditeten indenfor dette område, hvor
man må møde en uundgåelig international konkurrence.
I de indledende fællesafsnit behandles også et fællesspørgsmål om anvendelsen af et bonus-malus præmiesystem.
Det fremgår heraf, at man i Frankrig i almindelighed har beregnet faste præmier uden bonus (eller malus). Kun nogle få gensidige selskaber arbejder med et bonussystem med visserabatter
efter skadefrit år.
Den bonus, der ydes, udgør 10# efter 1 år, 15% efter 2 år og
20$ efter 3 års skadefri kørsel.

- 5 Det oplyses, at denne bonus medfører en gennemsnitligreduktion af præmien på 15,9#« Endvidere er det beregnet, at i disse
gensidige selskaber med bonusydelser og med bonuspræmier er det
9,6# af forsikringstagerne i Paris, som ikke får bonus og 7,1# i
provinsen.
Man drager heraf den slutning, at overgang til en bonusordning, selvom man samtidig indfører "malus", må betyde en forhøjelse af udgangspræmien.
Derredegøres videre i dette afsnit for undersøgelser af tysk
og schweizisk forsikringsvæsen.
Kommissionen mener iøvrlgt, at årsagen til, at bonussystemet
ikke er udbredt uden for de nævnte gensidige selskaber, skyldes,
at det bonussystem, man har kendt i Frankrig, har haft for lidt
differentiering af præmien, og dernæst har man manglet et centralt
kartotek over førerne, således at man kunne undgå den mulighed,
at førere, somrammes af "malus", skifter selskab, og derved undgår denne forhøjelse af præmien.
Fra forsikringsvæsenets side har man fremsat visse betænkeligheder ved anvendelse af et bonus-malus system for så vidt angår
kontrakter, der kun omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring.
Det er understreget, at det lille antal af dårligerisici (6-8$)
ikke tillader en udligning af fordele, som skulle gives til de
andre (d.v.s. den merpræmie, som kunne opnås af disse 6-8$,kan
kun medføreringe fordele til de andre).
Den financielle balance indenfor selskaberne synes kun at
kunne sikres ved en forhøjelse af tarifens gennemsnitlige niveau.
Det frygtes endvidere fra forsikringsselskabernes side, at en anvendelse af progressiv bonus ville medføre administrative besværligheder og følgelig en forhøjelse af almindelige omkostninger.
Endvidere at selskabernes foreløbige vurdering af skaden, medens
man venter på den endelige bedømmelse, vil medføre talløse divergenser mellem forsikringsselskaberne og deres kunder.
Kommissionens forslag går herefter ud på en malus-ordning,
således at præmierne forhøjes med 10#, hvis der indtræder materielle skader under ansvarsforsikringen, dog således at der for Paris kan anmeldes 2 materielle skader, før præmien forhøjes. Udenfor Paris kan der anmeldes 2 skader på 2 år. Såfremt det drejer
sig om personskader, medfører disse en øjeblikkelig forhøjelse af
præmien med 25/?, og denne forhøjelse øges til 50# for personskader
eller materielle skader, hvor omkostningernes for forsikringsselskabet når 10.000 frc.
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Bonussystemet er ikke nærmere beskrevet i enkeltheder.

I tilknytning til bonus-malus præmiesystemet har man ogs?
beskæftiget sig med muligheder for en klassifikation af motorkøretøjerne.
Man henviser hermed til nogle erfaringer fra U.S.A. I nogle
stater i U.S.A. har man administrativt klassificeret kørerne p ?
grundlag af alvorlige'overtrædelser af færdselsreglerne indenfor
en forholdsvis begrænset periode.
Sn s^dan fremgangsmåde finder man frembyder øjeblikkelige
og betydelige fordele i henseende til præventionen.
Man mener, at denneregistrering i central-registeret vil
have en psykologisk effekt og påvirke føreren til at undg* følgerne deraf.
Det indvendes, at man kunnerisikere i tilfælde af ulykke,

at skadevolderen ville søge at forsvinde, og det spørges, om denrette skyldige i en
som har været uforsigtig, men er undsluppet fra ulykken.
Man mener imidlertid, at over en længere periode og på et
noget længere sigt, vil denne klassificering tillade en "personificering" af forsikringen, hvis man vil gennemføre princippet og
fastsætter en præmie på grundlag af de således opnåede oplysninger.
Der er endvidererejst vægtige juridiske indvendinger fra
justitsministeriets side mod en sådan fremgangsmåde. Kommissionen
har den opfattelse, at denne klassifikation af motorførerne ikke
har nogen som helst karakter af straf. Fremgangsmåden tillader
blot, at man kan fastsætte en præmie p£ basis af disse oplysninger.
Kommissionen mener derfor ikke, at en sSdan klassifikation vil
stride mod franske lovbestemmelser. Det forudses, at en klassifikation af motorførerne vil blive almindelige indenfor fællesmarkedets o m r M e (der bruges udtrykket, at det ikke er umuligt, at
). Om Tyskland udtales det, at man der har et system med
point-givning, som er bestemt til en objektiv vurdering af motorførerne. Denne vurdering er grundlaget for administrative beslutninger om suspension eller tilbagetagelse af kørekort. Et vist antal point, afhængig af overtrædelsen eller forbrydelsen, gives til
føreren. Sanktionerne spænder over en simpel indkaldelse til instruktion eller en tilbagekaldelse af kørekortet .Disse sanktioner sæt-
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tes i værk, når det totale point-tal, der er opnået, når et vist
niveau i løbet af en bestemt fastsat periode.
Det oplyses, at lignende bestemmelser findes i England.
Det anbefales, at man for Frankrigs vedkommende går i gang
med denne klassificering af motorførerne, og at man efter en periode på 3 år tager det op til bedømmelse indenfor området af en
tarif-politik efter bonus-malus systemet.

Kommissionen har endvidere generelt diskuteret indførelse
af en art lovpligtig kaskoforsikring, hvorved man skulle kunne
undgå enrækkeregres-spørgsmål og dermed en del omkostninger.
Spørgsmålet har formentlig ingen interesse for danske forhold.
Kommissionens indstilling var en udskydelse af spørgsmålet,
idet man ikke fandt at kunne tage stilling til det på det foreliggende grundlag.

Blandt de spørgsmål, som kommissionens forskellige grupper
har undersøgt i selskabet, findes også et spørgsmål om indførelse
af en lovpligtig selvrisiko (side 2 8 ) .
Det udtales iredegørelsen om disse spørgsmål, at selvrisikoen frembyder forskellige sider, som har interesse.
1)

Spørgsmålet om tarifering og tariffens hensyntagen til per-

sonspørgsmål.
2)

Omkostninger ved skadesbehandling og simplificering af skade-

reguleringen.
3)

Nedsættelsen af antallet af anmeldte skader og på samme tids-

punkt nedsættelse af selskabets administrationsomkostninger.
h)

Selvrisikoen spiller enrolle som moralforbedrende og frem-

byder derindenfor en vis interesse med henblik på spørgsmålet om
prævention.
De fordele, som selvrisikoen skulle frembyde, omtales som en
lidt mere udpræget personificering med forsikringen, en forenkling
af administrationen og en formindskelse af omkostningerne samt en
moralforbedring afrisikoen.
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Man har arbejdet med en hypotese om en selvrisiko på 200 f r c ,
og præmienedsættelsen ville i så fald for den lovpligtige ansvarsforsikring blive på en størrelsesorden af 11,2% i provinsen, hvis
selvrisikoen skulle gælde alle skader, og på 10$ hvis den alene
ikulle angå materielle skader. For Paris blev tallene henholdsvis
l8,2# og 16,85g*
Kommissionen har imidlertid fundet, at ulemperne viser sig
at være talrige. Erfaringerne viser, at selvrisikoen for de forsikrede ikke fremtræder som en begunstigelse, men bliver betragtet som en straffeforanstaltning. Det store flertal af motorførernesrepræsentanter i konferencen er imod dette princip. Selvrisikoen forekommer dem at kunne medføre en virkning, som etablerer
en tung byrde på bilisterne med de mindste økonomiske midler.
Der gennemgås forskellige muligheder for en sådan selvforsikring, herunder også den mulighed at selvrisikoen kan gøres
gældende over for den skadelidte, men det nævnes i denne forbindelse, at en selvrisiko, der gøres gældende overfor skadelidte,
mister sin moralske værdi, og gøres selvrisikoen ikke gældende
overfor skadelidte vil den fordel, man derved opnår ved at formindske antallet af skader, som skal behandles, sandsynligvis
kompenseres af en forøgelse afregres-spørgsmålene.
Konklusionen i kommissionen har været den, at hvis man skulle indføre en tvungen selvrisiko, kunne det kun være inden for
kaskoforsikringen - (det er muligt, at konklusionen skal forstås
således, at man kunne diskutere selvrisiko indenfor materielle
skader, men ikke indenfor personskader, samt at det i så fald
skulle være en selvrisiko, som ikke kunne gøres gældende over for
skadelidte).

I.
Betænkningen fra den gruppe i kommissionen,
der har beskæftiget sig med tarifspørgsmål.
Derredegøres indledningsvis for de franske forhold på dette
område. Det fastslås, at i princippet er det overladt forsikringsselskaberne selv som led i deres administration at fastsætte tarif ferrie; men der findes lovbestemmelser, som både kunne medføre
minimumstariffer og maksimumstariffer. Der er i øjeblikket tale

- 9 om maksimumstariffer (og det tarifmateriale, vi har fået fra Frankrig, er en sådan maksimumstarif). Den nugældende tarif, der er
fra 1963, er udarbejdet af "La' Association Generale des Societés
d'Assurances contre les Accidents".
Der gøres endvidererede for, at man må se på det almindelige
præmieniveau og de kriterier, som anvendes ved tariferingen.
Det fastslås derefter, at gruppens arbejde har været ledet
af ønsket om at behandle følgende væsentlige punkter:
1)
Den mestretfærdige fordeling af forsikringsomkostningerne
mellem de motorkørende.
2)
Iværksættelsen af en økonomisering med forsikringsydelserne
og som følge heraf en formindskelse af præmiebeløbene.
3)
Forenkling og smidiggørelse af tarifmetoderne.
h)
En forbedring af moralen blandt de forsikrede.
Gruppen måtte derefter beskæftige sig med tariferings-kriterierne, og de, der er omtalt her som brugbare kriterier, er følgende:
Karakteristik af motorkøretøjet, (man sondrer mellem privat
personkørsel og forretningsmæssig kørsel og lastbiler af forskellig størrelse).
En tarifering på grundlag af geografisk område, der er tale
om en inddeling i 6 zoner.
Brugen af automobilet var ligeledes et kriterium for tariferingen. Indenfor dette område har man overvejet tanken om at lade
førerens beskæftigelse have indflydelse (håndværkere, funktionærer, ministerielle tjenestemænd).
Til disse traditionelle kriterier har man tilføjet nogle elementer, der tager hensyn til førerens personlige forhold, nemlig
førerens alder (en selvforsikring på 500 f r c , hvis føreren af
motorkøretøjet er en ugift mand i alderen under 25 år). Endvidere
tager man hensyn til, hvor længe føreren har haft kørekort. Endelig forudser tariffen for I963 den mulighed, at man foretager nedsættelse af præmien ved kontraktens indgåelse, såfremt man kan erklære, at der ikke har fundet skader sted i en forudgående periode. På den anden side kan en forhøjelse af præmien med 10 eller
25$, alt efter forholdene finde sted, såfremt skader er blevet
anmeldt i den forudgående periode, (der er ikke her tale om noget
bonussystem, men tale om en præmiefastsættelse ved kontraktens
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indgåelse, men det må i denne henseende tages i betragtning, at
tariffen skal fungere som en maksimumstarif, og bestemmelsen tjener derfor til, at man ikke afskæres fra at tage visse forholdsregler, hvor der er konstateret en dårligrisiko).
Det omtales, at de gensidige selskabers tariferingskriterier
er færre end de traditionelle selskabers, men dette hænger sammen
med, at de gensidige selskabers kundekreds har en anden karakter.
Man kan også sige, at dette hænger sammen med karakteren af de
gensidige selskabers kundekreds.
Spørgsmålet 0*111 en tarifering på basis af antal kørte kilometer har været behandlet, men har ikke ført til, at man har
fremsat forslag i denneretning. Man finder de praktiske vanskeligheder ved kontrollen af dette kriterium for at være for store.
Det udtales iøvrigt, at det ikke er blevet påvist, atrisikoen
følges proportionalt med antallet af kørte kilometer.
Af samme grund har man heller ikke fremsat forslag om, at en
forsikring blev indbefattet i benzinprisen. Man har også været
inde på spørgsmålet om at tarifere ansvarsforsikringen på hver
enkelt motorkørende, således at ansvarsforsikringen skulle være
knyttet til kørekortet. Fordelen ved denne metode skulle være at
fordele forsikringsudgifterne på et meget større antal personer
end den nuværende præmie, der udelukkende betales af den juridiske ejer af motorkøretøjet.
Man finder imidlertid, at alvorlige ulemper knytter sig til
dette system, idet det medfører et betydeligt antal af policer og
følgelig generalomkostninger for selskaberne. Desuden kunne det
føre til en forhøjelse af præmierne, som følge af 2 forsikringer
på samme person (der må formentlig tænkes på ansvars- og kaskoforsikring) eller en flerhed af forsikringer på samme familie.
Det er desuden ikke sikkert, at den samlede præmiesum ville blive
tilstrækkeligtreduceret til,at de forhøjelser, som nogle ville
komme ud for, ville blive kompenseret af de væsentligereduktioner, der ville finde sted hos andre motorkørende. På grund af
disse forskellige motiver og for at undgå betydelig præmieforøgelse overfor talrige familier, finder man, at det således udviklede
system ikke synes at frembyde en tilfredsstillende løsning som en
mereretfærdig fordeling af forsikringsbyrderne mellem de motorkørende.
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Gruppen har herefter nærmere gennemgået de forskellige tariferings-kriterier, og der er ikke fremkommet særlige indvendinger
mod de kriterier, der knytter sig til motorkøretøjet, derimod
kunne der måske være tale om at mindske antallet af geografiske
zoner og måske også visse forskelligheder i præmien mellem nogle
af zonerne. Personlige forhold har nok en betydelig indflydelse,
men i mangel af tilstrækkelige sikre statistiske oplysninger på
dette område, anser man det for vanskeligt at anvende mere præciseregler. Nogle afrepræsentanterne for de motorkørende har
protesteret stærkt imod, at disse kriterier skulle være velfunderede.
Man foretrækker, at disse hensyn tilgodeses med et bonus-malus kriterium.
Også denne gruppe har behandlet spørgsmålet om et centralkartotek over de motorkørende og finder et sådant kartotek nødvendigt. Man påpeger, at den forsikrede undertiden i god tro ikke
giver tilstrækkelige oplysninger om det skadesforløb, som ligger
forud for kontrakt-afslutningen med forsikringsselskabet.
De dårligerisici beskæftiger gruppen sig også med og mener,
at et progressivt malus-system vil frembyde en tilfredsstillende
løsning på dette problem. Inden et sådant system kan indføres,
(manregner med, at der vil gå ca. 3 å r ) , vil det være nødvendigt
at tage andre forholdsregler (årsagen hertil er formentlig den,
at man i Frankrig arbejder med maksimaltariffer, som indskrænker
de muligheder, selskaberne har for at forøge præmien eller indirekte forøge præmien ved ændring af forsikringsvilkårene). Man mener derfor, atreglen om maksimalpræmie bør gennembrydes, således
at et særligt organ kunne fastsætte præmier indenfor det område,
som må betegnes "dårligerisici".
Man har derefter beskæftiget sig med et forslag fra Monsieur

Delaporte om en præmieberegning direkte tilpasset (modelleret) pårisikoen. Systemet skulle være
synlige individuellerisiko, idet man tog hensyn til førerens fortid som motorfører. Herefter skullerisikoen vurderes ikke alene
efter den klasse, hvori den pågældende for tiden befinder sig, men
også på baggrund af det antal ulykker, som han har været ansvarlig
for. Systemet vandt nogen tilslutning fra de motorførende.
Der blev indvendt følgende:
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Den lave skadesfrekvens, som svarer til det største antal

tilfælde, synes ikke at kunne blive behandlet på en tilfredsstilende måde (jeg forstår dette således, at for de fleste motorførende beror det på tilfældigheder, altså for de normale køreres
vedkommende, om der er indtruffet skader eller ikke, og dette
giver derfor ikke noget tilfredsstillende grundlag for en præmietarifering) .
2)

Systemet medfører en betydelig forøgelse i det år, hvor den

første skade indtræffer.
3)

En sådan præmieberegning kan medføre en forøgelse af de sam-

lede byrder, der bliver lagt på forsikringsselskaberne ved en betydelig komplicering af administrationen. Den forudsætter i virkeligheden en konstant overvågning afrisikoen og en permanent
udveksling af oplysninger mellem selskaberne.
Fordelene ved et s°dant system skulle være, at det skulle
p"virke de forsikrede til ikke at anmelde deres småskader, hvilket ville medføre en tilsvarende formindskelse af selskabernes
omkostninger. Anvendelse af metoden ville desuden også have en
ikke ubetydelig moralforbedrende virkning p° automobilisterne.
Alle forhold taget i betragtning finder man, at systemet
kunne have nogen interesse, når visse ændringer blev gennemført.
Man mener derfor, at det fortsat må studeres og måske forsøges
begrænset til anvendelse på grupper med større skadeshyppighed.
II.
Omkostninger og fremgangsmåde vedregulering af skader.
Denne gruppe har indledningsvis beskæftiget sig med e n r æ k k e
juridiske spørgsmål, herunder spørgsmålet om at begrænse personskadeerstatninger og kredsen af de personer, som kan modtage sådanne erstatninger, men disse spørgsmål synes ikke at have nogen
interesse for danske forhold.
Derefter behandler man de materielle skader (side h2).
Det fremgår heraf, at der fra de forsikredes side er blevet

klaget over den langsommelighed, som er blevet konstateret vedregulering af skadern
test har ført til misfornøjelse fra de motorkørendes side.
Man har herunder diskuteret den tankegang, at enhver, der
anvender automobiler på vejene, må deltage i denrisiko, som der-
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ved opstår, og dette skulle kunne føre til, at man ikke erstattede skader ved kollision mellem de motorførende, med mindre der
var tale om uundskyldelige fejl. En løsning af denne art har imidlertid ikke været anset for tilrådelig.
Det omtales dernæst, at forsinkelserne ofte skyldes, at man
ikke får tilstrækkelige oplysninger om skadetilfælde, og man anbefaler, at man anvender et standardiseret dokument til at anmelde
skaderne.
Endvidere er man inde på, at man kan nøjes med én ekspertbesigtigelse, og henviser til, at der allerede imellem nogle selskaber er truffet overenskomst om, at den ikke-ansvarlige i uheldet kan henvende sig til sit selskab og lade dets ekspert afgøre
skadens størrelse indenfor visse grænser. Man er endvidere inde
på, at i tilfælde, hvor der er tvivl om, hvem der er den ansvarlige, kan et selskab betale mod senere at kunne gøreregres mod
det selskab, der endeligt skal bære tabet.
Endvidere behandles spørgsmålet om en vis godkendelse af eksperter, og man har været inde på oprettelse af en håndbog over
skaderne, således at visse priser vil kunne fastsættes derefter.
Man frygter imidlertid, at dette også kunne medføre en forøgelse
af priserne. Noget i denretning er imidlertid fremstillet af
visse værksteders organisationer.
Det har også været diskuteret, om man skulle foretage en godkendelse af værkstederne, hvilket (naturligvis) har mødt på en
stærk modstand frarepræsentanterne for værkstederne ogreparatørerne. Man opfordrer endelig til på ny at overvejeregier om
automobiler, der er blevet stærkt beskadigede, således at man undgår, at de uden kontrol på ny bliver taget i brug.
III.
Administrationsomkostninger.
Der gøres indledningsvisrede for, at denne gruppe skal beskæftige sig med omkostningerne, medens de andre grupper beskæftiger sig med nettopræmien. Man vil herunder beskæftige sig med,
hvad der henregnes til omkostningerne og kvaliteten af de ydelser,
som administrationen indebærer.
Det konstateres, at med visse forbehold og med nogen forsigtighed vil de franske administrationsudgifter indenfor automobilforsikring være sammenlignelige med udlandets.

-
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Samtidig påpeges det, at der er meget betydelige forskelle
mellem de franske selskabers udgifter, hvilket afhænger af selskabernes karakter og karakteren af deres forretning.
Om de gensidige selskaber siges det, at deres administrationsudgifter er lavere som følge af, at de ikke har udgifter til agenter og mæglere. På den anden side må disse selskaber ofte foretage decentraliseringsforanstaltninger for at kompensere og modvirke den manglende salgsorganisation. Desuden påvirkes også selve selskabets administrationsudgifter noget.
For aktieselskabernes vedkommende ligger omkostningerne i almindelighed på fra 30 -37%, medens de gensidige selskabers ikke
når op på 20$. Imidlertid er de gensidige selskaber ikke åbne for
alle de forsikrede, idet kun visse grupper vil kunne få forsikringer i de gensidige selskaber.
Der gøres derefterrede for visse forskelligheder med hensyn
til beregningerne af disse udgifter og bestræbelserne for at få en
ensartet fremgangsmåde. Under behandlingen af spørgsmålene har man
været inde på, at salgsmetoderne har været uheldige, og at dette
skulle kunne føre til en farlig undertarifering og medføre omkostninger, som ikke står i forhold til de opnåederesultater. (Man
kan dog ikke helt af fremstillingen se, hvorledes dette skulle
være sket).
Dernæst omtales det, at antallet af hovedagenturer er mere
end 20.000, en forhøjelse på mere end 20$ fra 1959 til I963. Antallet af mæglere har ikke med nøjagtighed kunnet bestemmes. Det
påpegedes i denne forbindelse, at man ikke må tabe af syne, at
indenfor et område med lovpligtig forsikring er opsøgningen af
kunden kun i beskedent omfang berettiget, eftersom denne under alle omstændigheder skal skrive en kontrakt. Det forcerede salgsarbejde kunne også medføre eller true en sober konkurrence og føre
til at flytte kontrakterne mellem forsikringsselskaberne. Det indrømmes dog, at indenfor den lovpligtige forsikring er forholdene
temmelig stramme, men det er sjældent, at en bilist begrænser sin
forsikringskontrakt til det, som kræves af loven.
Derefter behandles spørgsmålet om antallet af forsikringsselskaber, og man finder, at det er klart, at der må findes et vist
antal selskaber, hvoraf nogle ikke bidrager til saneringen af denne virksomhed. Man vil derfor søge en koncentration ved fusionspolitik og opmuntre denne såvel indenfor de gensidige selskaber
som indenfor aktieselskaberne.

- 15 -

For så vidt ang.?r de bestående selskaber går man ind for nogen decentralisering af virksomheden, men påpeger, at det kan variere med de forskellige selskabers virksomhed og karakteren af
selskaberne. I denne forbindelse fremhæves det, at det er øjensynligt, at man uden at besvare spørgsmålet direkte må kunne sige,
at man bør und g?, dobbeltbehandling af sagerne; hverv, som allerede
er udført af mellemleddet, bør ikke påny behandles af selskabet
(man tænker formentlig på, at det bør undgås, at et stykke arbejde
udføres ude i agenturerne og påny skal gennemgås på hovedkontoret).
De udendørs medarbejdere bør efter gruppens opfattelserekrutteres mere omhyggeligt og undergå en uddannelse. Sker dette,
vil man på den anden side kunne overlade mere arbejde til dem.
Gruppen er opmærksom på, at anvendelsen af elektroniske databehandlingsanlæg kan gå i en andenretning end det ovenfor anførte.
Det anbefales, at dette spørgsmål undersøges nøje, inden anlægget
anskaffes, og det tilføjes, at nogle selskaber kunne arbejde i
fællesskab.
Erfaringerne viser uden tvivl, siges det, at anskaffelsen
af elektronisk databehandlingsanlæg ofte indtil nu har bidraget
til at medføre en forøgelse af administrationsomkostningerne i
de tilfælde, hvor disse anlæg er bragt i anvendelse. Man er dog
klar over, at dette ikke kan bedømmes i øjeblikket, men fastslår,
at netop automobilforsikringen frembyder mange vanskeligheder
for anvendelsen af elektronisk databehandling. Rationelt anvendt
og forsigtig anskaffelse af udstyret og en progressiv nedsættelse
af akkvisitionsomkostningerne kunne føre til en følelig nedsættelse af de almindelige omkostninger og en forbedring af ydelsernes
kvalitet.
Gruppen har også beskæftiget sig med en standardisering af
forsikringskontrakter, men disse betragtninger er vist uden større interesse for danske forhold.
Af interesse er nogle betragtninger om beskatninger, hvoraf
det synes at fremgå, at man i Frankrig betaler en beskatning på
8,75$ af bruttopræmien, dog kun indenfor den lovpligtige forsikring; det nævnes, at man for Hollands vedkommende ikke har en s°dan skat men i stedet for en stempelpligt på 1 gylden. I Tyskland
og Luxembourg er beskatningen 5^» i Belgien ^,5%> i Italien 10$.
Gruppen har beskæftiget sig en del med spørgsmålet om provisioner.
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Der gøres her nogle almindelige betragtninger om, at for høje
provisioner kan medføre for mange medarbejdere og for meget flytning af forsikringer mellem selskaberne, og dermed en ny kilde
til forøgelse af forsikringsselskabernes administrationsudgifter.
Gruppen er inde på at dele agenterne op i h grupper, f. eks. som
gruppe 1 agenten, hvis eneste opgave består i at skaffe forbindelsen med kunden, meddele ham de forskellige forsikringsvilkår. 2
agenten, hvis opgave desuden er at skaffe en underskrevet kontrakt og at indkassere den første præmie. 3 de fastansatte agenter.
h fastansatte agenter, som har opgaver med skadesregulering.
Man ville variere provisionen i disse tilfælde på fra ca. 5%
til 20# Den sidste sats skulle dog efterhånden nedsættes til 18$
fra 1. januar 1970 og lh% for køretøjer til offentlig transport.
IV.
Statistik og dokumentation.
Gruppe *+' s opgaver har været at forsyne de andre grupper med
oplysninger, der var nødvendige for disse gruppers arbejde. De har
derfor for størstepartens vedkommende beskæftiget sig med at udarbejde svar og dokumentationer af spørgsmål stillet af medlemmer
af de forskellige arbejdsgrupper. Gruppen har givet et nyttigt
bidrag til et nærmere kendskab til automobilforsikringsresultater.
Det anføres, at studiet af automobilrisikoen synes at frembyde en dobbelt interesse. Dette studium tillader en mere nøjagtig vurdering af den virkelige situation indenfor automobilforsikring, hvorom administrationen og de forsikrede oftest synes at være forkert indformeret.
Man bidrager til at præcisere aotumobilrisikoens karakteristik, og kendskabet til denne er uomgængelig nødvendigt for at
kunne skabe en nøjagtig tarifering på et økonomisk plan og tillige såretfærdigt som muligt overfor de motorkørende.
Gruppen understreger, at der findes mangler og utilstrækkeligheder på dette område.
Der er nogen forskel på de konklusioner, som gruppen selv anfører og de konklusioner (96 og 9 7 ) , der er anført som kommissionens konklusioner.
Kommissionens konklusioner går ikke alene på statistikker,
men også påregnskaberne og ønsker mere detaljerede og mere ens-

- 17 -

artede betegnelser, således at man bedre kan sammenligne. Endvidere går man ind for at gørerede for udviklingen over en periode på
mindst 5 år. Og indenfor samme periode gørerede for afviklingen
af skadesreserverne.
Om selve statistikken siges det, at oplysningerne, som hidtil skal behandles indenfor selve erhvervetsrammer. Man foreslår,
at alle selskaber forpligtes til statistik efter generelleregler.
De indsamlede statistikker foreslår man i sin tid afleveret
til et officielt organ, idet man mener, at oplysningerne også
kunne bidrage til nyttige anvisninger indenfor andre sektorer af
den nationale økonomi (det er noget uklart, hvorledes dette nærmere skal forstås og i hvilken stand materialet eventuelt skulle
afleveres).
Det er (side 59) oplyst, at den største gruppe, der har fælles statistik for automobilforsikring, omfatter ca. 30$ af automobilbestanden,repræsenterende ca. 1/20 af forsikringsselskaberne.
V.
Prævention.

De væsentligste afsnit af denne gruppes arbejde vedrører
forebyggelsen af trafikulykkerne og berører ikke direkte spørgsmålet om forsikringsvirksomheden.
Gruppen kommer dog ind på nogle enkelte spørgsmål, som har
direkte interesse, f. eks. spørgsmålet om anvendelse af tarife-ringssystem med bonus-malu
ind for dette, men siger samtidig, at man ikke er så afvisende
som de andre grupper overfor spørgsmålet om tvungen selvrisiko.
Endvidere går man ind for et centralkartotek, som det ligeledes
tidligere er blevet omtalt, og man går ind for en klassificering
af de motorkørende.
Af de talmæssige oplysninger, som måske kan have nogen interesse i dette afsnit, er der oplysning om, at antallet af trafikulykker i 1963 var nået op på I78.957 med 10.227 dræbte og
2^3.27^ sårede.
Det omtales endvidere, at spørgsmålet om vejnettets tilstand,
at man anser det for sansynligt, at der findes "ca. 2.000 sorte
punkter" (det vil formentlig sige vejkryds eller vejstrækninger,
der har vist sig særlig farlige). Disse farlige strækninger foreslår manreguleret, således at farerne kan afhjælpes. Udgiften
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anslås til 15O mill, f r c , og man mener, at dette beløb vil ganske enkelt blive indtjent i besparelser på ulykkeskontoen. For så
vidt angår automobilerne, oplyses det, at der findes *+75-OOO biler,
som er mere end 15 år gamle, og for disse foreslår man et obligatorisk eftersyn, ligesom man iøvrigt går ind for strengere straffe, hvis det viser sig, at en ulykke forårsages af køretøjets
mangelfulde tilstand.

FORSIKRINGSKOMMISSIONEN

Bilag nr. 175

ADR.: HANDELSMINISTERIET
SLOTSHOLMSGADE 10

København K., den 15 . l o . 19 6 3 ,

Motorkøretøj sforsikrinE.
Til brug for forsikringskommissionens arbejde skal man herved udbede
sig følgende materiale vedrørende forsikring af motorkøretøjer:
1. De af selskabet anvendte begærings- og policeformularer, hver i 8
eksemplarer.
2. Oplysning om antal løbende policer for:
a. ansvarsforsikring alene.
b. fuldt kombineret ansvars- og kaskoforsikring.
c. ansvarsforsikring og brandforsikring.
3. Oplysning om antallet af skader grupperet efter størrelse og art for
henholdsvis ansvar og kasko. Grupperingen bedes foretaget inden for
følgende intervaller:
o- 2oo kr.
2OO-1.OOO kr. (opdeles med intervaller for hver loo kr.)
1.OOO-3.OOO kr.
3.OOO-5.OOO kr.
5.OOO og herover.

M-.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt efter samme principper, som er nedfældet i monopolloven og kan, om ønskes, stiles til
formanden for kommissionen.
Oplysning om, hvor mange policer der ikke er belastet med skader inden
for 1 år.
Oplysning om, hvor ofte der sker ændring i policerne og eventuelt anledningen hertil samt oplysning om længden af policernes gennemsnitlige
levetid. Disse oplysninger udbedes på grundlag af de senest foreliggende oplysninger.
I denne forbindelse bedes eventuelt oplyst deretningslinier, hvorefter selskabet stiller krav om en vis selvrisiko eller opsiger kaskoforsikringerne som følge af skadesforløbet, ligesom det bedes oplyst,
hvor ofte dette sker.
Oplysning om, hvor stor en procentdel - eventuelt skønsmæssigt angivet af nytegnede policer, der er tegnet som eetårige og hvor mange som flerårige.
Disse oplysninger bedes ligeledes givet på grundlag af de senest foreliggende oplysninger.
Oplysning om, hvor mange af selskabets forsikringer der efter selskabets skøn tegnes gennem automobilforhandlere, og hvor mange der tegnes
på anden måde.
Oplysning om selskabets provisionsregler.
Selskabets tariffer for henholdsvis kasko og ansvar.
En begrundet udtalelse om, hvorvidt fordelingen på tarifområder og
tarifpositioner efter selskabets erfaringer virker tilfredsstillende.
En kortredegørelse for bestående taksatorordninger, kollisionsoverensRomst,regresudvalg og lignende ordninger.
Venlig hilsen
K. Skjødt

