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ASSURANDØR-SOCIETETET
AMALIEGADE 10 • 1256 KØBENHAVN K • TLF. (01) MI 7555 • GIRO 1922

A.S.

7. december 1972

Forsikringskommissionen
c/o Handelsministeriet
Slotsholmsgade lo
1216 København K.

Komite-sag nr. 13ol.
På given foranledning skal man herved meddele følgende oplysninger vedrørende spørgsmålet om, hvorledes antallet af det i forsikringserhvervet beskæftigede administrative personale har udviklet
sig siden 196o og kan forventes at udvikle sig i det kommende tiår:
I. Tal fra den officielle statistik.
Tallene omfatter samtlige medarbejdere i de pågældende erhverv.

Erhvervsgrupper
69: Pengeinstitutter
Forsikr.selskaber
Ejendomme m.v.
Heraf 695: Forsikring,
herunder sygekasser
og ATP
81: Off.administration
8 2 : Undervisning m.v.
83: Sundhedsvæsen, sociale
institutioner

Folketæl- Folketæl- Beskæftigelses- Stigning
ling 1)
ling 2)
tælling 3)
1 9 6 o
1 9 6 5
1 9 7 o
196o-65
pct.

16.o91

16.813

....

4.5

66.199
67.442

8o.354
91.475

Io8.5oo
131.9oo

21.4
35.6

Io2.o75

132.639

2oo.9oo

29.9

1) Statistisk tabelværk 1964: I.
2) Statistisk tabelværk 197o: IV.
3) Statistiske Efterretninger 197o, nr. 72.
Stigningen i forsikringsbranchens beskæftigelse fra 196o til 1965
- 4.5 pct. - svarer til befolkningsvæksten i samme periode - 4 pct.
(2)
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II. Tal fra Forsikringsselskabernes Forhandlingsorganisation (FFO)
vedrørende kontorfunktionærerne.
Tallene omfatter de hos FFO's medlemmer ansatte funktionærer
på selskabernes hovedkontorer i graderne elev - fuldmægtig.
Ultimo året

Antal funktionærer

1960
1961
1962

(38oo)
381o
3813

1963
1964
1965
1966

3863
3758
3729
3534

1967
1968
1969

3497
3551
(36oo)

1970

(365o)

Tallene for årene 1961-1968 omfatter de selskaber, som har været
medlemmer i FFO i hele denne periode. Udenfor er enkelte større selskaber, herunder Statsanstalten, og en del mindre og mellemstore selskaber, men udviklingen i tallene for FFO må anses for repræsentativ.
Tal fra 196o, 1969 og 197o har på grund af ændringer i medlemsbestanden og i FFO 1 s forhandlingsområde ikke kunnet optælles på helt
samme grundlag som de øvrige. De i parentes anførte tal er derfor delvis baseret på en beregning efter bedste skøn.
Som tallene viser, har langtidstendensen for lo års perioden været stabil, måske endog svagt faldende. Der er næppe grund til at tro,
at udviklingen i det næste årti skulle have en anden tendens.
III. Udendørs medarbejdere.
På dette område foreligger ikke nøjagtige opgørelser, men det
kan oplyses, at der ved bolig- og folketællingerne i 196o og 1965 er
registreret følgende:
Antal udendørs medarbejdere i 196o :
- 1965:

4.Io8
4.1o3

Tallene omfatter alle dem, der ved folketællingen har oplyst en af
følgende stillingsbetegnelser: agent, akkvisitør, forsikringsinspektør
og vurderingsmand samt handelsrejsende og repræsentant for pengeinstitut, forsikringsvirksomhed og ejendomshandel.
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I 1965 er der foretaget en tilsvarende opgørelse for forsikringsselskaberne alene, og der er det tilsvarende antal 4.o28. Det er altså
et kontroltal.
Centralforeningen for Danske Assurandører har overfor societetet
oplyst, at efter de for organisationen foreliggende tal skulle antallet af assurandører, hvorved forstås forsikringsakkvisitører, der er
beskæftiget professionelt med salg, kundebetjening m.v., p.t. være
ca. 2 .6oo-2.7oo.
Usikkerheden omkring dette tal skyldes, at assurandørerne har
været opdelt i to faglige organisationer, og at organisationsprocenten ikke har været loo, men snarere har ligget omkring 80 % de senere
år.
Det kan yderligere oplyses, at der via rationaliseringer og fusioner i branchen er sket en vis reduktion i antallet af udøvere
indenfor de sidste 5 år.
Der er for organisationen og societetet ingen tvivl om, at ovennævnte tal gennem en sådan fortsat udvikling vil blive reduceret yderligere, således at man fremover må formode, at assurandørstanden i
Danmark kommer til at bestå af færre, men stadig dygtigere assurandører .
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Beskrivelse af den foretagne undersøgelse
af størrelsen af
salgsudgifterj herunder salgsfreiraiende udgifter
Dan foretagne undersøgelse har haft til formål at søge konstateret, hvorledes udgifterne til selskabernes udendørs medarbejdere anvendes til løsning af disse medarbejderes 3 hovedopgaver,
nemlig
1)

De udendørs medarbejderes bistand til fremskaffelse af oplysninger ved behandling af indtrufne skadestilfælde, vejledning
af de forsikrede i denne forbindelse samt eventuelt den endelige regulering af skade stilfælde ..

2)

Opgaver i forbindelse med ydelse af service overfor forsikringstagerne, der har løbende forsikringer under det pågældende agentur. Arbejdet kan bestå i hjælp til å. jourføring af
forsikringerne og gennemførelse af ændringer af forsikringerne iøvrigt, herunder oplysninger om nye forsikringsformer og
om den løbende f orsikririgstllpasning til forsikringstagerens
forhold, såfremt ændringer heri måtte have fundet sted.

3)

Det egentlige salgsarbejde, der består i bistand til fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for forsikringens
tegning, risikoens klassificering, præmiens beregning samt
udskrivning af policen. Under denne gruppe hører tillige arbejdet med at fremme selskabets salg af forsikringer, det
vil sige at søge at øge væksten i selskabets virksomhed på de
områder, som selskabet måtte ønske det. Om størrelsen af de
udgiftsposter, der skal fordeles, henvises til tabel 23 - 2h-,
29 - 30, 36 - 37, ^3 - hh og 50 - 5±.

Til brug ved fordelingen af disse i forhold til de samlede
udgifter ret betydende udgiftsposter har foreligget talmæssige
oplysninger om antal af indtrufne skader (gruppe 1 ) , antallet af
løbende policer (gruppe 2) samt oplysninger om nettofremgangen i
præmieindtægten samt om forøgelsen af policeantallet (gruppe 3 ) •
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Policeantallet er ikke noget særligt anvendeligt index for
arbejdets omfang, idet fremkomsten af nye forsikringsformer har
betydet en sammenlægning af tidligere adskilte brancher til såkaldte "pakkeforsikringer", hvor flere brancher, f. eks. indenfor
familieforsikringen, er sluttet sammen på én police.
Det første forsøg på at tillægge disse talmæssige oplysninger
vægt førte til en tredeling af udgifterne, således at ca. 33% blev
henregnet til gruppe 1, 33$ til gruppe 2 og 33$ til gruppe 3.
Denne fordeling har vist sig at passe meget godt på arbejdet
med behandlingen af skadestilfældene. Der er i hvert fald ikke i
undersøgelsen fremkommet tal, som modsiger dette udgangspunkt.
Fordelingen af de resterende 66$ mellem servicearbejdet
(gruppe 2) og udgifterne til salgsarbejdet, herunder det salgsfremmende arbejde, synes imidlertid at blive modsagt af den foretagne undersøgelse.
Der er herefter foretaget rokeringer med den indbyrdes fordeling af disse 2 sidste grupper, hvorefter servicearbejdet er blevet reduceret fra 33$ til 25$? medens salgsarbejdet er blevet forøget fra 33$ til ^-2$. Heri er der igen sket en opdeling mellem det
egentlige salgsarbejde og det salgsfremmende arbejde.
Undersøgelsens hovedformål har været at søge at bestemme netop udgifterne til det salgsfremmende arbejde og har vist, at dette
i hvert fald for periodens slutning synes at ligge på ca. 25$ af
udgifterne til de udendørs medarbejdere. Herefter bliver der *+2$
til hele salgsarbejdet og Y/% til rest til det egentlige ikkesalgsfremmende arbejde.
Hovedprincipperne ved undersøgelsens fremgangsmåde har været
en sammenligning mellem selskaber, der udgør et betydende udsnit
af forsikringsvirksomheden, og som har en typisk fordeling mellem
de forskellige brancher, herunder en typisk fordeling mellem lovpligtige og ikke lovpligtige forsikringer. Det må dog herved bemærkes, at der er forskelligheder mellem selskaberne (i tabellerne
betegnet A, B, C, D og E) i henseende til branchefordeling, men
tilsammen udgør disse selskaber et væsentligt og typisk udsnit.
Disse selskaber på den ene side er sammenlignet med 2 store gensidige selskaber (i tabellerne betegnet F og G ) , der har en atypisk
fordeling af brancherne, idet langt den overvejende del af forsikringsbestanden består af lovpligtige forsikringer, nemlig lovpligtig ulykkesforsikring og lovpligtig motorkøretøjsforsikring.
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For disse selskabers vedkommende er det antaget, at udgifterne til salgsfremmende arbejde i alt væsentligt svarer til, hvad
der er typisk for lovpligtige forsikringers vedkommende.
Af tabellerne 1965(1) og 1965(2) - 1969(1) og 1969(2) fremgår
tallene for de typiske selskabers vedkommende og med den fordeling,
der er omtalt ovenfor, det vil sige følgende:
Gruppe 1
Gruppe 2

33%
2%

Gruppe 3
Salgsfremmende udgifter

k2%
2%

De anførte procentsatser refererer sig til procenter af de
samlede udgifter til udendørs medarbejdere, det vil sige provision, der omfatter såvel tegningsprovision som provision af de
under de pågældende agenturer løbende forsikringer (såkaldte fornyelsesprovisioner).
Desuden er der foretaget en opdeling af omkostningerne, således at udgifterne til skadesbehandling er uddraget. Denne proces er gennemført, fordi det må formodes, at udgifterne til skade sbehandling, såfremt branchesammensætningen er ensartet, vil
være praktisk talt den samme fra selskab til selskab. Variationer
vil naturligvis kunne forekomme, men beror på forhold, som ikke
har interesse for denne undersøgelse.
Undersøgelsen retter sig således i første række mod de omkostninger, som bliver tilbage, når samtlige skadesbehandlingsudgifter er fradraget.
Dernæst fradrages de salgsfremmende udgifter, således at
slutresultatet af undersøgelsen af de typiske selskaber bliver
en bestemmelse af de omkostninger, der ikke vedrører skadesbehandling og ej heller salgsfremmende udgifter.
Såfremt den rigtige fordelingsnøgle, jfr. ovenfor, er fundet,
vil dette betyde, at denne udgiftsprocent med fradrag af salgsfremmende udgifter skulle være den samme for de undersøgte typiske
selskaber og for de undersøgte atypiske 2 store gensidige selskaber.
Der er endvidere foretaget en undersøgelse af det ene af de
undersøgte gensidige selskaber for at få et billede af salgsfremmende udgifter indenfor lovpligtig forsikring.
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at sammenligne de typiske selskaber med selskaber, som arbejder
med en atypisk branchefordeling. Forskellighederne i omkostningerne hos de typiske selskaber skyldes netop variationer i branchefordelingen, selv om der ikke er tale om så væsentlige forskelligheder som mellem selskaberne A - E på den ene side og selskaberne
F og G på den anden side.
Man har derfor valgt at foretage undersøgelsen på basis af
forskellighederne mellem disse 2 grupper for derved at få et bredere grundlag og sikre, at udgifterne til de salgsfremmende omkostninger i hvert fald ikke blev undervurderet.
I tabel 57 og 58 er der foretaget undersøgelser af antallet
af skader og af gennemsnitsskadens størrelse for at sammenholde
dette med undersøgelsens resultater af udgifterne til skadesbehandling.
For 196^'s vedkommende ses det af tabel 57 at gennemsnitsskaden var på ca. 862 kr.
Dette betyder, at et meget stort antal skader ligger under
dette beløb, og at en typisk skadesstørrelse i _1965 lå på h - 5^0
kr. Undersøgelsens resultat viser, at udgifterne til behandling
af en sådan skade skulle udgøre ca. 80 kr., hvilket ikke er usandsynligt.
For 1969 udgjorde den gennemsnitlige skade lidt over 1.100 kr.,
og det vil sige, at den typiske skade udgjorde 5 - 600 kr.
Dette sammenholdt med udgifterne til skadesbehandling fører
til det resultat, at udgifterne til behandling af en gennemsnitsskade alt inkl. skulle have udgjort ca. 90 kr., hvilket heller ikke
modsiger undersøgelsens resultater. Der henvises yderligere til
side 103
om andre kontrollerende beregninger.

60

Tabellerne er opdelt i årgange begyndende med 1965« Der er
indenfor hver årgang 7 tabeller, undtagen for 19&5? n v o r der er
6.
Tabel 1 og 2 giver de væsentligste resultater af den foretagne undersøgelse af udgifterne til det salgsfremmende arbejde.
Tabel 3 indeholder en redegørelse for de typiske selskabers
fordeling af forsikringsbestanden for lovpligtig ulykkesforsikring
og motorkøretøjsforsikringo
Branche nr. 2 betyder lovpligtig ulykkesforsikring.
Branche nr. 3 betyder motorkøretøjsforsikring.
Tabellen opstiller præmieindtægterne i relation til den samlede præmieindtægt for brancherne 1 - 9 (d. v. s. samtlige brancher) .
Tabel k- indeholder de tilsvarende opgørelser for de to store
gensidige selskaber, der er anvendt som sammenligningsgrundlag.
Tabel 5 viser de forskydninger i de gensidige selskabers præmieindtægter, som må foretages, såfremt der skal kunne sammenlignes med de typiske selskaber. Der er iøvrigt anvendt de samme betegnelser som i tabel h.
Tabel 6. Omkostningsbeløbene forskydes på samme måde som præmieindtægterne i tabel 5j således at en sammenligning bliver mulig.
Tabel 7 (der ikke findes for 1965) viser i 3 eksempler beregning af de salgsfremmende udgifter målt i forhold til virksomhedens
bruttoforøgelse.
Forsikringens varighed er i de 3 eksempler ansat til henholdsvis 10, 12 og 15 år.
Tabel ^7 viser for samtlige årgange gennemsnitsskadesbeløbene.
Tabel 58 viser bevægelser i udgifter til skadesbehandling sammenholdt med lønninger og priser.
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Tabel 23
"1Q6^Cl')

Tilnærmet beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E),
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
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Tabel 2h
1965(2)

Tilnærmet "beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E),
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
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Tabel 25

1965(3)
Fordeling af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og h- - 9 ) }
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.
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Tabel 26

1965O)
Fordeling af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og h - 9)?
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.

x) Alle brancher
forsikring.
xx) Alle brancher
xxx) Alle brancher
forsikring og

(1 - 9) med fradrag af lovpligtig ulykkes(1 - 9) med fradrag af motorkøretøjsforsikring.
(1 - 9) med fradrag af lovpligtig ulykkesmotorkøretøjsforsikring.
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Tabel 27

1965(5)
Selskaberne F + G
Korrektion af præmieindtægten 1 de forskellige brancher,
således at fordelingen af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (branche nr. 1 og k- - 9)
får samme procentvise fordeling som i selskaberne A - E.

x) Det vil sige alle brancher (branche nr. 1 - 9) med fradrag af
branche nr. 2, lovpligtig ulykkesforsikring, og
branche nr. 3j motorkøretøjsforsikring.
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Tabel 28

1965(6)
Selskaberne F + G
Korrektion af omkostninger på grundlag
af de korrigerede præmieindtægter,
jfr. tabel 27.

Omkostninger
ialt

Omkostningsprocent

Omkostninger
med fradrag af
skadesbehandlingsudgifter

x) Det vil sige alle brancher (branche nr. 1 - 9) med fradrag af
branche nr. 2, lovpligtig ulykkesforsikring, og
branche nr. 3? motorkøretøjsforsikring.
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Tabel 29
1966(1)

Tilnærmet beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E),
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
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T.abel 30
1966 (2)

Tilnærmet beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E),
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
Beløb i 1000 kr.
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Tabel 31

1966(3)
Fordeling af prasmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og h - 9)j
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.
Beløb i 1000 kr.
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Tabel 32

1966 (h)
Fordeling af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og h - 9 ) 5
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.
Beløb i 1000 kr.

x) Alle brancher
forsikring .
xx) Alle brancher
xxx) Alle brancher
forsikring og

( 1 - 9 ) med fradrag af lovpligtig ulykkes(1 - 9) med fradrag af motorkøretøjsforsittring.
(1 - 9) med fradrag af lovpligtig ulykkesmotorkøretøjsforsikring.
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Tabel 33

1966(5)
Selskaberne F + G
Korrektion af præmieindtægten i de forskellige brancher,
således at fordelingen af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (branche nr. 1 og h - 9)
får samme procentvise fordeling som i selskaberne A - E.

x) Det vil sige alle brancher (branche nr. 1 - 9) med fradrag af
branche nr. 2, lovpligtig ulykkesforsikring, og
branche nr. 3? motorkøretøjsforsikring.
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For sikring s kommis s ionen Tabel 3^+
Sekretariatet
1966(6)
Selskaberne F + G
Korrektion af omkostninger på grundlag
af de korrigerede præmieindtægter.
jfr. tabel 33-

Omkostninger
ialt

Omkostningsprocent

Omkostninger
med fradrag af
skadesbehandlingsudgifter

x) Det vil sige alle brancher (branche nr» 1 - 9) med fradrag af
branche nr. 2, lovpligtig ulykkesforsikring, og
branche nr. 3? motorkøretøjsforsikring.
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Tabel 35

1966(7)
Salgsfremmende omkostninger er i tabel 1966(2)
beregnet i procent af årets præmieindtægt.
I det følgende søges gennemført en beregning
af de salgsfremmende omkostningers vægt
i procent af præmieindtægtens bruttofremgang.
Denne beregning forudsætter, at forsikringernes
gennemsnitlige varighed er kendt.
Beregningerne er derfor udført som tre eksempler,
hvor der er regnet med henholdsvis 10 år, 12 år og 15" år
son gennemsnitlig varighed for forsikringerne.

Beregningen er foretaget efter følgende metode:
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Tabel-36
1967(1)

Tilnærmet beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E),
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
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Tabel 37
iQA7(?)

Tilnærmet beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E),
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
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Tabel 38

1967(3)
Fordeling af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforslkring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og h - 9 ) 3
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.
Beløb i 1000 kr.
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Tabel 39

1967 Cf)
Fordeling af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsifcring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og k- - 9)j
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.
Beløb i 1000 kr.

x) Alle brancher
forsikring.
xx) Alle brancher
xxx) Alle brancher
forsikring og

(1 - 9)

med

fradrag af lovpligtig ulykkes-

(1 - 9) med fradrag af motorkøretøjsforsikring,
(1 - 9) med fradrag af lovpligtig ulykkesmotorkøretøjsforsikring.
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Tabel hO

1967(5)
Selskaberne F + G
Korrektion af præmieindtægten i de forskellige brancher,
således at fordelingen af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (branche nr. 1 og h - 9)
får samme procentvise fordeling som i selskaberne A - E.

x) Det vil sige alle brancher (branche nr. 1 - 9) med fradrag af
branche nr. 2, lovpligtig ulykkesforsikring, og
branche nr. 3? motorkøretøjsforsikring.
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Tabel *fl

1967(6)
Selskaberne F + G
Korrektion af omkostninger på grundlag
af de korrigerede præmieindtægter,
jfr. tabel 1+0.

Omkostninger
ialt

Omkostningsprocent

Omkostninger
med fradrag af
skadesbehandlingsudgifter

x) Det vil sige alle brancher (branche nr. 1 - 9) med fradrag af
branche nr. 2, lovpligtig ulykkesforsikring, og
branche nr. 3j motorkøretøjsforsikring.
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Tabel h-2

1967(7)
Salgsfremmende omkostninger er i tabel 1966(2)
beregnet i procent af årets præmieindtægt.
I det følgende søges gennemført en beregning
af de salgsfremmende omkostningers vægt
i procent af præmieindtægtens bruttofremgang.
Denne beregning forudsætter, at forsikringernes
gennemsnitlige varighed er kendt.
Beregningerne er derfor udført som tre eksempler,
hvor der er regnet med henholdsvis 10 år, 12 år og 15 år
som gennemsnitlig varighed for forsikringerne.

Beregningen er foretaget efter følgende metode:
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Tabel ^-3
1968(1)

Tilnærmet beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E),
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
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Tabel hh
1968(2)

Tilnærmet beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E) }
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
Beløb i 1000 kr.
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Tabel *+5

1968(3)
Fordeling af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og h - 9)5
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.
Beløb i 1000 kr.
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Tabel h-6

1968(10
Fordeling af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og h - 9 ) }
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.
Beløb i 1000 kr.

x) Alle brancher
forsikring .
xx) Alle brancher
xxx) Alle brancher
forsikring og

(1 - 9) med fradrag af lovpligtig ulykkes(1 - 9) med fradrag af motorkøretøjsforsikring.
(1 - 9) med fradrag af lovpligtig ulykkesmotorkøretøjsforsikring.
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Tabel *+7

1968(5)
Selskaberne F + G
Korrektion af præmieindtægten i de forskellige brancher,
således at fordelingen af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (branche nr. 1 og U- - 9)
får samme procentvise fordeling som i selskaberne A - E.

x) Det vil sige alle brancher (branche nr. 1 - 9 ) med fradrag af
branche nr. 2, lovpligtig ulykkesforsikring, og
branche nr. 3» motorkøretøjsforsikring.
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Tabel ^-9

1968(7)
Salgsfremmende omkostninger er i tabel 1966(2)
beregnet i procent af årets præmieindtægt.
I det følgende søges gennemført en beregning
af de salgsfremmende omkostningers vægt
i procent af præmieindtægtens bruttofremgang.
Denne beregning forudsætter, at forsikringernes
gennemsnitlige varighed er kendt.
Beregningerne er derfor udført som tre eksempler
hvor der er regnet med henholdsvis 10 år, 12 år og 15 år
som gennemsnitlig varighed for forsikringerne.

Beregningen er foretaget efter følgende metode:
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Tabel 50
1969(1)

Tilnærmet beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E),
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
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Tabel 51
1969(2)

Tilnærmet beregning af salgsudgifter
og salgsfremmende udgifter

Oplysningerne er uddraget af indberetninger
om fordeling af selskabernes omkostninger på
brancher og vedrører fem aktieselskaber (A-E),
som tilsammen udgør et karakteristisk og
væsentligt udsnit af den samlede virksomhed
indenfor skadesforsikring.
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Tabel 52

1969(3)
Fordeling af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og h- - 9) 5
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.
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Tabel 53

1969 PO
Fordeling af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr. 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (nr. 1 og h - 9 ) 5
der er indgået i omkostningsfordelingen på brancher.

x) Alle brancher
forsikring .
xx) Alle brancher
xxx) Alle brancher
forsikring og

( 1 - 9 ) med fradrag af lovpligtig ulykkes(1 - 9) med fradrag af motorkøretøjsforsikring.
(1 - 9) med fradrag af lovpligtig ulykkesmotorkøretøjsforsikring.
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Tabel 5*+

1969(5)
Selskaberne F + G
Korrektion af præmieindtægten i de forskellige brancher,
således at fordelingen af præmieindtægt på
lovpligtig ulykkesforsikring (branche nr„ 2) og
motorkøretøjsforsikring (branche nr. 3) og
andre brancher (branche nr. 1 og h - 9)
får samme procentvise fordeling som i selskaberne A - E.

x) Det vil sige alle brancher (branche nr. 1 - 9) med fradrag af
branche nr. 2, lovpligtig ulykkesforsikring, og
branche nr. 3j motorkøretøjsforsikring.
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Tabel ^5

1969(6)
Selskaberne F + G
Korrektion af omkostninger på grundlag
af de korrigerede præmieindtægter,
Jfr.
tabel
<?h.

x) Det vil sige alle brancher (branche nr. 1 - 9) med fradrag af
branche nr. 2, lovpligtig ulykkesforsikring, og
branche nr. 3j motorkøretøjsforsikring.
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Tabel 56

1969(7)
Salgsfremmende omkostninger er i tabel 1966 (2)
beregnet i procent af årets præmieindtægt.
I det følgende søges gennemført en beregning
af de salgsfremmende omkostningers vægt
i procent af præmieindtægtens bruttofremgang.
Denne beregning forudsætter, at forsikringernes
gennemsnitlige varighed er kendt.
Beregningerne er derfor udført som tre eksempler
hvor der er regnet med. henholdsvis 10 år, 12 år og 15 år
som gennemsnitlig varighed for forsikringerne.

Beregningen er foretaget efter følgende metode:
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Tabel ^

Beregning af den gennemsnitlige skadesudgift
pr. skadestilfælde for årene 1965 - 1969
for selskaberne A - E

Erstatningsudgifter
Beløb i 1000 kl-.

Antal
skader

Gennemsnitsbeløb
pr
* skade
Beløb i 1000 kr.

1965

23^.822

272.30^

862

1966

260.036

293.383

886

1967

290.271

315.235

921

1968

327.213

276.983

1181

1969

367A88

325.723

1128
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Tabel 58

Bevægelser 1 skadesprocenter, skadesfrekvens og
skadesbehandlingsudgifter
sammenholdt med bevægelserne i lønninger og priser

(1)
,s
(2)
(3)

Skadesprocent
„,,,.,
antal skader
. ^
Skadesfrekvens = —, ., „
r:—r—
i %
antal forsikringer '
Skadesbehandlingsudgifter

0+)

Skadesbehandlingsudgiftsprocent

(5)

Skadesbehandlingsudgifter pr. skadestilfælde

(6)

Bevægelser i skadesbehandlingsudgifterne pr. skade
1965 = 100

(7)

Bevægelser i lønninger, 1965 = 100

(8)

Bevægelser i detailpristal, 1965 = 100
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Talmaterialet for årene 1965 - 1969 er gennemgået for at
sikre, at de fordelingsnøgler, som danner grundlag for opdelingen,
også viser sig at holde, når de anvendes på en årrække.
Til belysning heraf er udarbejdet tabel 59 - 67, og disse
viser en korrekt udvikling, og dermed at de anvendte fordelingsnøgler - uanset at de er grove og resultatet derfor ikke nøjagtigt - dog fører til forklarlige tendenser i tallene både mellem
de enkelte år og de enkelte brancher.
Til de enkelte tabeller bemærkes specielt:
Tabel 61 viser det ventede knæk på omkostningskurven for hus
og grund og glas svarende til skadesfrekvensens knæk i 1967" Tilsvarende knæk findes i tabel 62 for hus og grund.
Tabel 63 viser en højere gennemsnitsudgift i 1968, hvilket
forklares ved den lavere skadesfrekvens (se tabel 6 0 ) . Det faste
apparat - som selskaberne må basere på en normal skadesfrekvens bliver dyrere pr. skade ved en unormalt lav frekvens. Det er en
følge af den grove metode, at dette også kommer til at gå ud over
de brancher, hvis skadesfrekvens ikke svinger, men såfremt man
skulle søge at rette dette op ved indlæggelse af nye nøgler, ville
resultaterne antagelig blive for usikre.
Tabel 67 drager en slags essens af tallene i form af stigningsprocenter. Mest overraskende er det, at gennemsnitspræmien
for en automobilforsikring kun er steget med 17,2 % i løbet af de
fire år, men da denne beregning ikke er påvirket af nøgler, må
den være rigtig.
Det kan tilføjes, at det lønregulerende pristal i samme periode er steget med mellem 19 og 20 %.
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Tabel 59

Gennemsnitspræmien i k^.
(præmier/antal forsikringer ultimo)
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Tabel 60

Skadesfrekvens i %
(antal skader/antal forsikringer ultimo)
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Tabel 61

Omkostningsprocent
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Tabel 62

Totalomkostninger pr. police i kr.
(omkostninger ialt/antal forsikringer ultimo)
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Tabel 63

Skadesbehandlingsomkostninger pr. skade i kr.
(hovedkontor skadesbehandlingsomkostninger/antal skader)
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Tabel 6^

Totalomkostninger (police + skade) i kr.
(omkostninger ialt/antal skader + policer ultimo)

110
Forsikringskommissionen
Sekretariatet

Tabel 65

Policebehandlingsomkostninger excl. provision/
antal forsikringer ultimo
Policebehandlingsudgifter pr. police i kr.
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Tabel 66

Provisionsprocent
(provision/præmier)

112
Forslkringskommissionen
Sekretariatet

Tabel 67

Stigningsprocenter i perioden 1965 - 1969 C+ år)
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Bilag 68

Indstilling til forsikringskommissionen vedrørende
omkostningsfordeling fra et af kommissionen nedsat
teknikerudvalg bestående af to af Assurandør-Societetet
udpegede personer samt kommissionens sekretariat.

I)

Forsikringsselskabernes omkostninger vedrørende den direkte
forretning opdeles traditionelt i
A) udendørsomkostninger og
B) hovedkontorsomkostninger.

A)

Udendørsomkostninger omfatter aflønning af agenter og ininspektører samt driften af afdelingskontorer. Selskabernes
udgifter hertil sammensætter sig normalt af
1) provisioner, der igen kan opdeles i
a) tegningsprovisioner og
b) interesseprovisioner
(også betegnet som inkassoprovision og
portefeuilleprovision) og
2) udlæg,
hvorved forstås beløb,
som selskabet enten helt eller delvist
betaler i forbindelse med agenturets drift.

1)

Provisionen vil altid være delelig på forsikringsbrancher,
idet den enten som a) tegningsprovisioner står i forhold til
de tegnede forsikringers størrelse eller som b) interesseprovision står i forhold til den ved agenturet indkasserede
præmie. Der findes indenfor forsikringsselskaberne ingen
fast linie med hensyn til forholdet mellem disse provisionsydelser, og heller ikke i forholdet mellem de samlede provisionsydelser og de faste beløb, der som udlæg udbetales
til agenterne. Kun indenfor enkelte brancher (f. eks. automobilforsikring) er der tale om maximalprovisionsaftaler mellem en række selskaber. Formålet med at yde provision under
de nævnte 2 former er at betinge agenternes indtægt, dels af
en passende tegning af nye forsikringer, dels af vedligeholdelsen gennem betjening af de eksisterende forsikringer
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ved agenturerne. Der ligger heri et udtryk for, at agenternes arbejde ikke alene dækker fremskaffelser af nytegning,
men i lige så høj grad er en servicefunktion overfor forsikringsselskabets kunder og en pligt til at medvirke ved inkasso- og restancearbejde samt til at være behjælpelig med
optagelse af skadeanmeldelser og eventuelt videregående skadesbehandlingsarbejde (besigtigelse, møde i forberedende
retsmøder, aftaler med håndværkere o.l.).
Ligesom vederlaget for dette skadesbehandlingsarbejde derfor
ikke kan udledes, kan man heller ikke udlede andet af fordelingen mellem ~egningsprovision og interesseprovision eller
af størrelsen af disse provisioner end selskabernes ønske om,
at agenten i det givne agenturområde skal have rimelige indtægtsmuligheder. En undersøgelse baseret på en opdeling i de
2 provisionsformer vil derfor ikke tjene noget formål.
2)

Selskabernes udlæg ved den udendørs organisation kan bestå
i hel eller delvis betaling af kontorudgifter såsom husleje,
lys, varme, rengøring, kontormedhjælp og tilskud til automobildrift og andre omkostninger, samt endelig også af fast
gagebeløb til agenterne. Alle disse udgiftskategorier kan
modsat provisioner ikke brancheopdeles, og må derfor fordeles
efter fordelingsnøgler, hvorfor de er medtaget under nedenstående forslag til fordeling.

B)

Hovedkontorets arbejde med den direkte forretning foregår
dels i egentlige 11produktionsafdelinger11, der kan opdeles i
1) policebehandlingsafdelinger og
2) skadesbehandlingsafdelinger,
dels i en lang række hjælpeafdelinger, som normalt arbejder
for produktionsafdelingerne. Af former for hjælpeafdelinger
kan nævnes bogholderi, direktion, bestyrelse, teknisk afdeling, herunder hulkort og EDB, inkasso, reassurance, skrivestuer, post, ekspedition, omstillingsbord, akkvisition, personalekontor, sekretariat o.s.v. Antallet af sådanne hjælpeafdelinger og omfanget af det arbejde, der udføres i disse,
er stærkt afhængigt af selskabernes interne organisation, og
det er derfor ikke muligt at angive et generelt tillæg til
produktionsafdelingernes omkostninger til dækning af hjælpe-
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afdelingernes ydelser. Det vil derfor fremgå af nedenstående
forslag, at omkostningstillægget må "beregnes individuelt for
hvert enkelt selskab.
De fleste større selskaber har en policeafdeling ( og eventuelt skadesafdeling) for automobilforsikring, medens policeafdelingerne for andre forsikringsarter forekommer opdelt
nogle steder efter et rent branchekriterium, andre steder
efter en sondring mellem privatlivets og erhvervslivets forsikringer, og endnu andre steder efter helt andre kriterier.
Ligeledes forekommer der selskaber, hvor police- og skadesbehandlingen for samme branche foregår i samme afdeling, og
det er derfor meget vanskeligt at opstille et generelt anvendeligt fordelingsskema, som gør brug af fordelingskriterier, der kendes i eller kan fremskaffes i en flerhed af
selskaber.
II)

Den her nævnte opfattelse af vanskelighederne ved opstilling
af et generelt anvendeligt omkostningsfordelingssystem bekræftes også af en gennemgang af de eksisterende systemer i
danske forsikringsselskaber, idet disse alle arbejder med
anvendelse af en række individuelle og mellem selskaberne
afvigende skøn. At det heller ikke er muligt at opstille objektivt rigtige fordelingsmåder synes bekræftet gennem undersøgelser i vore nabolande, hvor der af tilsynsmyndighederne
foreskrives en opdeling af omkostningerne på hovedbrancher,
men hvor selve fordelingen og fastsættelsen af fordelingsnøgler overlades til individuel afgørelse i selskaberne, idet
der ikke foreskrives regler derfor fra tilsynsmyndighederne.
Udvalget indstiller derfor, at fordelingen gennemføres ved
anvendelse af nogle, for alle selskaber typiske kriterier,
som er uafhængige af selskabets interne og eksterne organisation, som giver udtryk for den foretagne produktion, og
som for en del af selskaberne vil kunne forventes fremskaffet med tilbagevirkende kraft.

III)

Fordelingen foreslås gennemført således, at de under I A 1)
anførte provisionsudgifter direkte fordeles ud på forsikringsarter, medens de under I A 2) anførte udlæg til agenturer og de under I B anførte hovedkontorsomkostninger sam-
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les I én pulje. Inden denne fordeles på den direkte forretning, foreslås det at fradrage eventuelle omkostninger ved
a) behandlingen af dansk søforsikring såvel direkte som indirekte i erkendelse af, at søforsikring vanskeligt lader sig
behandle på linie med anden skadesforsikringsvirksomhed.
Når også den danske reassuranceforretning i sø medtages,
skyldes det, at denne på grund af kumulrisikoen med den
direkte forretning, nødvendiggør fælles behandling af al
dansk søforsikringsforretning.
Fradraget foreslås foretaget med 7 'zfo af kaskopræmien og 2 0 %
af varepræmien, hvilke procenter er fastsat under hensyntagen til internationale erfaringer. Det kan oplyses, at danske
specialselskaber har beregnet deres procenter til henholdsvis 6 og 16, men da ovennævnte fradrag skal dække alle selskaber, må fradraget ansættes som foreslået, idet det samtidig må understreges, at dette fradrag såvel som de nedenfor
under b, c og d anførte fradrag kan fraviges, for så vidt
selskabet ifølge egne erfaringer har afvigende omkostningsprocenter, og idet en sådan adgang fortrinsvis må forventes
anvendt af specialselskaberne og de store selskaber.
b) Omkostninger ved behandling af overtagen reassuranceforretning, bortset fra den under a) nævnte, foreslås fradraget
med 2 -g$ af bruttopræmieindtægten. Fradraget er beregnet
under hensyntagen til en omkostningsprocent i de rene danske
reassuranceselskaber, hvis omkostningsprocenter varierer fra
1,7 % til 2,6 %.
c) Endvidere foreslås fradraget omkostningerne ved behandling
af eventuel direkte udenlandsk forretning med samme procent
som anført under punkt b ) , d.v.s. 2 •§$ af bruttopræmieindtægten. Denne forretning drives iøvrigt kun af et meget begrænset antal selskaber.
Fradraget på 2 •%% forudsætter, at den væsentligste behandling
af denne forretning foregår ved det udenlandske generalagentur og derfor betales over provisionskontoen. For så vidt
behandlingen af forretningen foregår ved hovedkontoret, må
der kunne begæres større fradrag.
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d) For specialforretninger, der ligesom de under punkt a) nævnte søforsikringsforretninger kun har betydning for et meget
lille antal selskaber, og som vanskeligt kan indpasses i det
nedenfor foreslåede fordelingssystem (f. eks. luftfartøjsforsikring og kreditforsikring) bør fradrag også foretages
med de af selskabet opgjorte eller skønnede omkostningsbeløb,
idet disse forretninger derefter holdes udenfor fordelingen.
e) Provisionen for de under punkterne a, b, c og d anførte forretninger må i konsekvens af det foranstående ligeledes holdes udenfor omkostningsfordelingen.
f) Endelig fradrages selskabernes udgifter til kapitalforvaltningsomkostninger i erkendelse af, at arbejdet med kapitalplacering og den fornødne bogholderimæssige registrering,
depotafgifter, udgifterne ved årlige tilsyn og indberetning
til forsikringsrådet og eventuelle udgifter til administration af ejendomme indgår i selskabets samlede administrationsudgifter.
Fradraget bør andrage 10 % af renteindtægten, idet der dog,
såfremt de faste ejendommes overskud (der indgår i renteindtægten) er belastet med administrationsudgift for ejendommene, ikke beregnes fradrag for denne del af renteindtægten.
Når fradraget iøvrigt ansættes til 10 % af renteindtægten,
er der herved taget hensyn til, at et normalt administrationssalær på 3 % af lejeindtægten i fast ejendom vil udgøre
ca. 10 % af ejendommens overskud, at kapitalplaceringer sædvanligvis er et område, der sorterer under og behandles direkte af bestyrelse og direktion, og at eftersyn og kontrol
af kapitalplaceringerne normalt er et hovedled i revisionens
arbejde. løvrigt må der også heri være adgang til at foretage
afvigelser fra de 10 %, hvilket vel navnlig vil kunne forventes at forekomme i selskaber med meget store renteindtægter.
IV)

Omkostningsfordelingen foreslås herefter foretaget således,
at der fra hovedkontorsomkostningerne trækkes de under punkt
b, c, d og f anførte omkostninger ved specialarbejde, og
restbeløbet betragtes herefter som hovedkontorets behandlings-
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udgifter ved den direkte danske forretning og sammen med de
i henhold til afsnit I A anførte provisioner og udlæg på den
direkte danske forretning, som de samlede omkostninger ved
denne forretning. Medens provisionerne som tidligere nævnt
kan fordeles pr. forsikringsart, "bliver opgaven at fordele
behandlingsomkostningerne og udlæg på forsikringsarter. For
her at nå frem til et rimeligt og i hovedparten af selskaberne anvendeligt fordelingssystem foreslås det at dele behandlingsomkostningerne i
1) skadesbehandlingsomkostninger og
2) policebehandlingsomkostninger,
idet der som fordelingsnøgle på de samlede behandlingsomkostninger anvendes lønudgiften i de respektive policeafdelinger
og skadesafdelinger. Der vil herefter til disse lønudgifter
komme et tillæg til dækning af generalomkostninger og hjælpeafdelingernes ydelser, og dette tillæg vil variere fra selskab til selskab under hensyntagen til selskabets interne
organisation.
1) Udgiften til skadesbehandling bliver herefter den direkte
lønudgift med det således beregnede tillæg, og selvom det må
erkendes, at denne samlede udgift til skadesbehandling burde
fordeles med et forskelligt beløb på de forskellige skadearter, kan der ikke fra sagkyndig side angives nogen fordelingsmåde. Hvor selskabet måtte have specielle skadesafdelinger for bestemte brancher, kan lønudgiften i disse afdelinger med det nævnte tillæg selvfølgelig alene fordeles på
de pågældende forsikringsarter, men såfremt selskabet opretholder en samlet skadesafdeling, må det samlede skadesbehandling somkostningsbeløb fordeles på samtlige skader efter
antal. Udover den anførte mangel på anvisning af fordelingsnøgle kan der som forsvar for en ligelig fordeling af disse
omkostninger anføres, at de pågældende ska.desafdelinger og
de dertil knyttede hjælpeafdelinger skal og må opretholdes
uanset skadernes størrelse, og at det derfor vil være vanskeligt at lade skadesbeløbet indgå i en sådan fordelingsnøgle.
2) Policebehandlingsomkostningerne, der herefter består af lønudgiften i policeafdelingerne med omkostningstillæg forøget
med de samlede agenturudlæg, foreslås fordelt på forsikrings-
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art med halvdelen efter antal udstedte dokumenter og halvdelen efter præmier. Når man har valgt at lade antallet af
dokumenter, hvorved forstås det i årets løb udstedte antal
præmiebærende dokumenter (kvitteringer), indgå i denne fordeling, skyldes det, at en række af et forsikringsselskabs
udgifter i højere grad er bestemt af antal dokumenter end af
disses beløbsmæssige størrelse. Dette gælder navnlig for den
del af et forsikringsselskabs arbejde, der udføres i hjælpeafdelinger (bogholderi, hulkortafdeling, inkassoafdeling,
portoudgifter, kørselstilskud til agenter m . m . ) , og når på
den anden side præmien ønskes medregnet som fordelingsnøgle,
skyldes dette, at der herved normalt vil blive taget hensyn
til det væsentligt større arbejde med policeudstedelse, genforsikringsbehandling m.m., der er forbundet med en stor industrivirksomheds forsikring overfor en familieforsikring.
Kår fordelingen af omkostningerne mellem antal og præmie er
blevet 50/50, er dette udtryk for en vilkårlig valgt fordeling, som efter gennemprøvning i nogle selskaber, der i forvejen havde gennemført omkostningsanalyse, viste sig at ramme
bedst.
Ligesom tilfældet var med de ovenfor under II a, b, c, d og
f anførte fradrag, må det imidlertid erkendes, at et selskabs
portefeuillesammensætning kan være af så speciel karakter,
at en fordeling efter de her foreslåede retningslinier ikke
vil give en retfærdig belastning af de forskellige forsikringsarter, og det foreslås derfor, at selskaber, der kan
motivere afvigelser, indenfor den halvdel af omkostningerne,
der fordeles efter dokumentantal, lader dokumentantallet
for visse brancher tælle med større vægt i forhold til andre
brancher.
V)

Som det fremgår af det foranstående, vil analysen på dette
grundlag alene kræve oplysning om de under III a, b, c, d,
e og f anførte fradrag, om selskabets faktiske fordeling af
provision på forsikringsarter, om selskabets resterende behandlingsomkostninger, om lønudgiften i police- og skadesafdelinger, om antallet af skader fordelt på forsikringsarter, om antallet af dokumenter fordelt på forsikringsarter
og om præmiefordeling på forsikringsarter, af hvilke oplys-
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ninger en stor del allerede er i selskabernes besiddelse,
idet de danner grandlag for selskabernes indberetning, og
for de resterende oplysningers vedkommende normalt vil foreligge eller kunne fremskaffes uden at belaste selskaberne
med væsentlige omkostningsforøgelser.
Til belysning af forslaget til fordelingen vedlægges et taleksempel med vedføjede henvisninger.
VI)

For på rimelig måde at tage hensyn til udviklingen indenfor
dansk forsikring, hvor der af forsikringsrådet i dettes beretning hidtil er anvendt brancher, der ofte tegnes under ét
på én. police, således at fordelingen af præmien for denne
police på forsikringsrådets brancher foretages efter statistiske erfaringer, foreslås det, at omkostningsfordelingen
ikke gennemføres på grundlag af forsikringsrådets brancheopdeling, men at omkostningsfordelingen sker på følgende forsikringsarter, hvorved der også undgås sammenblanding af f.
eks. industriens brandforsikringer med privatlivets tilsvarende forsikringer:
1) erhvervsudygtlghedsforsikring, sygeudgiftsforsikring
og anden ulykkes- og sygeforsikring excl.
lovpligtig ulykkesforsikring
2) lovpligtig ulykkesforsikring
3) motorkøretøjsforsikring
eventuelt med knallertforsikring som særlig gruppe
h) familieforsikring og anden indboforsikring
indenfor brancherne
brand, tyveri, vandskade og cykeltyveri samt
privat ansvarsforsikring inkl. hunieansvarsforsikring
5) erhvervsløsøreforsikring
indenfor brancherne
brand, driftstab, vandskade og tyveri
6) hus- og grundejerforsikring og
husbukke- og svampeforsikring
7) glasforsikring
8) erhvervsansvarsforsikringer
9) forsikringsarter,
der ikke kan falde ind under punkt 1 - 8 .
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VII)

Det ovenfor foreslåede fordelingssystem vil efter udvalgets
skøn give et for hele erhvervet repræsentativt resultat,
såfremt tallene fra. et passende udsnit af forsikringsselskaber ses under et samlet hele. Derimod understreges det, at
der ved dette system ikke er taget hensyn til de faktorer,
der kan betinge udsving, såfremt resultatet af den foreslåede metode anvendes til sammenligning mellem de enkelte selskaber, idet der helt er bortset fra forhold som baggrund,
kundekreds, aktivitet, struktur og alder, der hver for sig
kan betinge udsving med hensyn til det enkelte selskabs omkostninger, uden at disse udsving på nogen måde kan være udtryk for, at det pågældende selskab drives mere eller mindre
rationelt.

VIII) Ud fra ønsket om at kunne tilvejebringe et foreløbigt materiale foreslås det at anmode en begrænset kreds af selskaber
om i videst muligt omfang at meddele de til brug for analysen fornødne oplysninger for 1965 og såvidt muligt også for
årene 1963 og 196^-, således at oplysningerne for 1963 og
196^- søges indsendt snarest muligt, medens oplysningerne for
1965 ifølge sagens natur først vil kunne foreligge i løbet
af 1966.
Udvalget har haft lejlighed til at gennemgå listen over de
selskaber, der har modtaget forsikringskommissionens skrivelse af 23« juli 196H-, og selv om udvalget Ikke mener sig
kompetent til, til brug for en analyse at pege på bestemte
selskaber^ hverken på denne liste eller blandt samtlige selskaber, er der enighed om, at de rene eller omtrent rene søforsikringsselskaber (på listen "Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening" og "De Private Assurandører") ikke vil være
anvendelige som typiske i en sådan undersøgelse, og at de
strukturændringer, der i øjeblikket foregår i selskaberne
"Skandinavia" - "Absalon" og "Hafnia-Skade" - "Nordisk Ulykke", kan tænkes at medføre forbigående afvigelser, som vil
kunne virke forstyrrende på det samlede resultat.
Såfremt undersøgelsen iøvrigt skal have til formål at belyse
omkostningerne, bl. a. på privatforsikringens område, vil udvalget henlede opmærksomheden på, at der udenfor de på listen
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optagne selskaber findes selskaber med så store privatforsikringsportefeuillerj nemlig "Alka" og "Dansk Folke-Brand"3
at disse bør medtages for at gøre selskaberne indenfor dette
forsikringsområde repræsentative.
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Eksempel på omkostningsfordeling
Til fordeling
I B

kr.

Hovedkontorets lønninger og
pensionsudgifter inkl. tantiemer
hovedkontorets
øvrige administrationsudgifter

kr.

5*252.232
1.tø.779

6.800.011

herfra forlods:
III a) dansk søforsikring:
kaskopræmie kr. 0,00 å 7^f°
varepræmie kr. 0,00 å. 20%
b) reassurance:
bruttopræmie

k r . 28.570.lH9 å 2tø
c) direkte udenlandsk:
præmie kr. 981.179 å 2^fo
d) specialforretning (kredit):
præmie kr. 1.355-537
iflg. egen omkostningsfordeling
f) kapitalforvaltning:
renteindt. kr. H.099.025
•f ejendomsoverskud,
hvori administration er
fradraget
kr.
109.057
kr. 3.989.968 å 10%

71H.25H
2H.529

166.812

398.996

1.3OH.591

5-H95.H2O
Beregning af omkostningstillæg til løn:
løn policeafdelinger kr. I.6HH.278
løn skadesafdelinger kr.
583.996
kr. 2.228.27^
kr! 2122^127^
IV

=

2,^662 omkostningstillæg 1^-6,62 %

1) herefter t i l skadesbehandlingsomkostninger
løn k r . 583.996 + m-6,62 %

l.1f1+0.266

fordelt på 35»^-1+ skader eller kr. ^0,63 pr. skade
Til policebehandlingsomkostninger
IV 2) løn kr. I.6V+.278 + 1^6,62 %
lf.O55.l5HI A 2) udlæg ved agenturer excl. provision 3.065*^-32
7.120.586
fordelt med halvdelen kr. 3.560.293 på 399.306 dokumenter
eller kr. 8?9l6 pr. dokument og halvdelen kr. 3.560.293
på præmie kr. H-0.391.66H- eller 8,81*+ % af præmien
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Bilag 69

Ve.jledning vedrørende omkostningsfordeling.
Selskabernes samlede omkostninger (eksklusive selskabsskatter) opdeles i hovedkontorsomkostninger og udendørs omkostninger.
I

For at nå frem til omkostningerne ved den direkte danske
forretning fradrages i hovedkontorets omkostninger eventuelle
omkostninger ved:
a) Behandling af direkte søforsikring inklusive overtagen
dansk reassurance i sø. Fradraget udgør 7i~ % af kaskopræmien og 20 % af varepræmien.
b) Behandling af al anden overtagen reassuranceforsikring
med 2-g- % af bruttopræmien.
c) Behandling af direkte udenlandsk forretning, ligeledes
med 2-g- % af bruttopræmien.
cl) For brancher, der er så specielle, at de vanskeligt
kan indpasses i det nedenfor angivne fordelingssystem
(f. eks. luftfartøjsforsikring og kreditforsikring),
foretages fradrag med de af selskabet opgjorte eller
skønnede omkostningsbeløb, idet disse brancher derefter holdes udenfor fordelingen. Det må angives,
hvilke brancher der er holdt udenfor.
e) Kapitalforvaltningen:
Fradraget ansættes til 10% af renteindtægten. Såfremt
der i renteindtægten indgår overskud af faste ejendomme, i hvilket overskud administrationsudgifter allerede
er fradraget, uddrages disse ejendommes overskud af
renteindtægterne, inden beregningen af fradraget på
10 % foretages.

II

Når der således i hovedkontorsomkostningerne er fradraget de under punkterne a, b, c, d og e anførte omkostninger, betragtes restbeløbet som hovedkontorets udgifter ved den
direkte danske forretning.
Dette beløb indeholder dels lønudgifter, der direkte vedrører
1) skadesafdelinger
2) policeafdelinger
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dels øvrige lønudgifter og andre udgifter, der er fælles for
1) °g 2 ) , og som fordeles mellem disse 2 grupper i samme forhold som den lønudgift, der direkte vedrører 1) og 2 ) . Disse
omkostninger for henholdsvis 1) og 2) fordeles herefter på
brancher (jfr. IV) på følgende måde:
ad 1. Skadesafdelingsudgifterne fordeles på brancher på grundlag af branchernes antal af skader.
ad 2. Til hovedkontorets policebehandlingsomkostninger lægges
sådanne udendørs udgifter, der ikke (som provisionerne)
direkte kan fordeles på forsikringsbrancher (jfr. IV).
Det samlede beløb fordeles på brancher med halvdelen
efter antal udstedte dokumenter og halvdelen efter præmieindtægt. Ved dokumenter forstås de i årets løb udstedte præmiebærende dokumenter (kvitteringer for betaling eller tilbagebetaling af præmie).
Til belysning af fordelingen vedlægges et taleksempel.
III

Selskabets samlede udendørsudgifter opdeles i provisioner og andre udgifter ved agenturer. De sidstnævnte er medtaget i fordelingen ovenfor. Yderligere fradrages eventuelle
provisioner for de under I a, b, c, og d anførte forsikringer.
Resten af provisionerne fordeles på forsikringsbrancher
(jfr. IV) i overensstemmelse med selskabets provisionsfordeling.

IV

Omkostningsfordelingen gennemføres ikke på grundlag af
forsikringsrådets branchefordeling, men på følgende brancher
eller grupper af brancher:
1) Erhvervsudygtighedsforsikring, sygeudgiftsforsikring
og anden ulykkes- og sygeforsikring
2) lovpligtig ulykkesforsikring
3) motorkøretøjsforsikring (inkl. knallertforsikring)
h) familieforsikring og anden indboforsikring indenfor
brancherne brand, tyveri, vandskade og cykeltyveri samt
privat ansvarsforsikring inkl. hundeansvarsforsikring
5) erhvervsløsøreforsikring indenfor brancherne
brand, driftstab, vandskade og tyveri
6) hus- og grundejerforsikring og
husbukke- og svampeforsikring
7) glasforsikring
8) erhvervsansvarsforsikringer
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9) forsikringsarterj der ikke falder ind under punkt 1 - 8
(eller punkt I a - d)
Selskabets indberetning bedes foretaget på samme måde
som i det vedlagte taleksempel og videreført i et skema i
overensstemmelse med det ligeledes vedlagte vejledende skema.
Såfremt ovenstående omkostningsfordeling efter selskabets skøn ikke giver et korrekt billede af selskabets forhold,
anmodes selskabet om tillige at udarbejde en alternativ omkostningsfordeling med. tilhørende begrundelse for, hvorledes
omkostningsfordelingen efter selskabets opfattelse bør foretages .

Omkostningsfordeling
for

brancher
1 9 6 5

-

1 9 6 9

omfattende
8 aktieselskaber
eller grupper af selskaber
samt
de 3 største gensidige selskaber
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Tabel 72
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Tabel 73

1967

x) Antal skader efter korrektion af antallet efter vægt
xx) Korrigerede tal, jfr. x.)
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Tabel 73
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Tabel jh

1968

x) Antal skader efter korrektion af antallet efter vægt
xx) Korrigerede tal, jfr. x)
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Tabel 7h
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Tabel 75
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København, den 1^-. juni 1971

Som et led i undersøgelser af omkostninger indenfor forsikringsvirksomhed her i landet, har f or sikring skomir.i s s ionen indhentet oplysninger til brug for en analyse af omkostningernes fordeling på de forskellige grupper af forsikring.
Dette arbejde vil endnu pågå nogen tid, og det må forventes,
at der vil være brug for oplysninger også for året 19715 n år regnskaberne for dette år til sin tid er afsluttet.
Forsikringskommissionen har endvidere besluttet at foretage
en omkostningsfordeling efter omkostningernes art, jfr. hosfølgende
skema.
Det har været tanken ved udarbejdelsen af dette skema, at de
oplysninger, som forsikringskommissionen udbeder sig, uden større
besvær vil kunne hentes fra allerede foreliggende regnskabsoplysninger .
Det skulle derfor være muligt at give disse oplysninger for
de samme år som oplysningerne om fordeling af omkostningerne på
de forskellige brancher.
Det vil sige, at forsikringskommissionen udbeder sig oplysningerne fra og med regnskabsåret 1965«
Det fremgår af skemaet, at oplysningerne i princippet skal
føre til en fordeling af posterne i regnskabsskemaerne A II, post
J+10, h20, ^30, 510, 520, B II, post 1+10.
Summen af udgifterne under post 1 - 1 0 skal således i princippet udgøre summen af de nævnte poster på regnskabsskemaerne.
Der er dog nogle afvigelser herfra, som vil blive omtalt
under de enkelte punkter af skemaet.
Til de enkelte punkter bemærkes følgende:
ad 1. Det kan formentlig forekomme, at f. eks. huslejeudgifter til
marketenderi opføres samlet under pkt. 2. Hvis dette er tilfældet,
bedes det oplyst om muligt med et skøn over denne huslejeudgifts
størrelse.
ad 2. Som det fremgår af det ovenfor anførte, opføres de beløb,
som er indgået, i regnskabsskemaerne. Under 2 a) bedes til orientering oplyst lokalernes bruttoetageareal og det antal personer,
som har arbejdsplads i lokalerne.
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Såfremt det drejer sig om lokaleudgifter i selskabets egen
ejendom, vil det imidlertid have interesse som en kommentar at få
oplyst den almindelige kvadratmeter-leje for tilsvarende ejendomme
på det sted, hvor ejendommen er beliggende, og beregnet for det
under 2 a) angivne antal m . Til belysning af skønnet bør det samtidig oplyses, hvad den samlede leje for ejendommen derefter udgør, og hvor stor en procentsats af ejendomsværdien lejebeløbet
udgør
ad .3. Det må anføres, om portoudgifter indeholder udgifter til
præmieinkasso og i bekræftende fald beløbets størrelse.
ad 5, Det ønskes oplyst, om maskinudgifterne udgør leje af anlæg
eller udgifter til egne anlæg. Eventuelle indtægter ved udlejning
af maskinanlæg oplyses, og beløbet fradrages i udgifterne. Såfremt
egne anlæg benyttes, bedes om muligt oplyst tilsvarende udgift for
leje af anlæg. Der bør endvidere gives oplysning om, hvorvidt udgifter til lokaler er medregnet under pkt. 2, og om betjeningsudgifter er medregnet under pkt. 1.
Under denne post medtages udgifter til servicekørsel eller
til fælles EDB-anlæg.
ad 6. Der bør gives oplysning om, hvorvidt udgifter til lokaler
er medregnet under pkt. 2, om betjeningsudgifter er medregnet
under pkt. 1 og maskinudgifter under pkt. 5«
ad 10. Heri fradrages eventuelle udgiftsrefusioner, f. eks. inkassovederlag for bidrag til invalide- og arbejdsløshedsforsikring.
Oplysningerne for. årene 1965 - 1969 bedes indsendt snarest
muligt og senest den 1. oktober 1971«
Oplysningerne for året 1970 bedes indsendt inden udgangen af
året 1971.
J. Trolle
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Undersøgelsen har omfattet alle de største forsikringsselskaber eller grupper af forsikringsselskaber, som tilsammen har
70 - 80 % af præmieindtægten samt til sammenligningsgrundlag også
nogle relativt små selskaber, jfr. tabel ^7 - 88, hvoraf fremgår,
at den procentvise andel af det samlede omkostningsbeløb for 11
selskaber (eventuelt grupper af selskaber) varierer således:
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forsikringskommissionens skrivelse
af Ih. juni 1971
Opdeling af administrationsomkostninger,
,jfr. regnskabsskemaerne
A II post 1+10, 1+20, ^ 0 , 510, 520 og
B II post 1+10
1)

Personudgifter
herunder løn, tantieme, honorarer, feriepenge,
pension, lovforsikring, interessekontor,
marketenderi, feriehuse, undervisning m.m.,
revision, udgifter til arbejdsgiverorganisationer

2)

3)

1+)

Lokaleudgifter
herunder
a)
b)

o
husleje (m'~ + antal personer bedes oplyst)
lys, varme, rengøring, nattevagt m.v.

a)
b)

porto
telefon og telegrammer

Tryksager
herunder brevpapir, policeblanketter o. lign.
(aviser, tidsskrifter, bøger o. lign.)

5)

Maskinudgifter (nettoudgifter),
inventar, biler (inkl. vedligeholdelse)

6)

Udgifter til branche-organisationer m.v.
a)
b)

7)

branche-organisationer
(med undtagelse af de under 1) nævnte),
herunder udgifter til fællesstatistikker
udgifter til egne statistikker

Afgifter
a)
b)
c)

afgifter til forsikringsrådet
afgifter til direktoratet for ulykkesforsikringen
andre tilsvarende afgifter

8)

Reklame- og annonceudgifter

9)

Stempeludgifter

10)

Øvrige omkostninger
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Forsikringskommissionen

København, den 31. oktober 197^

Forsikringskomissionen er nu ved at lægge sidste hånd på
arbejdet med den tredie og sidste betænkning om skadesforsikring s virksomhed.
Det er omtalt i kommissionens betænkning I, at det var planlagt at foretage en undersøgelse af forsikringsselskabernes akkvisitionspolitik. Det var påtænkt, at Centralforeningen skulle
opfordres til at deltage i forhandlingerne om dette afsnit.
Tanken om en selvstændig undersøgelse af forsikringsselskabernes akkvisitionspolitik er imidlertid opgivet, særlig under
hensyntagen til de undersøgelsesresultater, der er fremkommet om
forsikringsselskabernes udgifter indenfor salgsfremmende omkostninger og om bevægelserne i disse udgifter.
Til orientering om disse spørgsmål fremsendes til fortrolig
underretning de pågældende afsnit af de foreliggende udkast til
betænkningen. Der henvises særlig til II side ^6 og følgende.
Såfremt Centralforeningen Imidlertid alligevel har ønsker
om at gøre sine synspunkter gældende, inden betænkningen afgives
til handelsministeren, vil der kunne blive muligheder for det 0
Det vil formentlig mest praktisk kunne ske i den pågældende arbejdsgruppe.
Betænkningen ønskes trykt i løbet af næste måned. Det vil
derfor være ønskeligt at modtage Centralforeningens svar så
hurtigt som muligt.

sign. J. Trolle

Centralforeningen for Danske Assurandører,
x) jfr„ nu betænkning III, side 75.
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CENTRALFORENINGEN FOR DANSKE ASSURANDØRER
SEKRETARIAT: C. F. RICHSVEJ 103105 . 2000 KØBENHAVN F . TLF. (0132) FA. 753 - 592 . GIRO 854-19

Den 11. december 1974.
Forsikringskommissionens Sekretariat,
v/ hr. kontorchef N. Christoffersen,
Forsikringsrådet,
Hammerichsgade 14,
1611 København V.

Vedr. Forsikringskoramissionens betænkning og kommissionens
brev af 31.lo.1974.
Hermed skal vi besvare Forsikringskommissionens brev efter den
orientering, som kommissionen fortroligt har givet os.
CDA, der er hovedorganisation for så at sige samtlige selskabers
udendørs medarbejdere - assurandørerne - vil først og fremmest
gøre opmærksom på betænkningens side 46 til side Gav''Her omtales
specielt salgsudgift^pr, herunder salgsfremmende udgifter, afgrænsning m.v. På side 49 og følgende sider omtales de direkte udgifter
vedrørende de udendørs medarbejdere og de opgaver, som disse skal
løse. Den opdeling af assurandørernes arbejde og opgaver, der finder sted her, kan CDA fuldt ud tilslutte sig, men hvad udgifterne
til udendørs medarbejdere angår, har CDA følgende synspunkter at
fremføre:
1. Betænkningen synes på dette punkt at have medtaget de fulde
udgifter til formidling af forsikringerne, herunder også udgifter til andre salgskanaler end selskabernes udendørs medarbejdere .
2. Det skal påpeges, at selskaberne gennem deres salgspolitik
har tegnet og tegner forsikringer via motorforhandlere og
deres sælgere, revisorer, jurister, ejendomsmæglere og typehusfabrikanter m.fl. Herved er adskillige af de udgifter, der
er omtalt i betænkningen på dette punkt ydet til en helt anden personkreds end vore medlemmer - de eksaminerede assurandører, der har den direkte kontakt med det forsikringssøgende
publikum.
3. De konklusioner, som kommissionen når frem til på side 6o vedrørende det nødvendige i at have veluddannede assurandører, kan
CDA også - bl.a. under henvisning til ovenstående - helt tilslutte sig. Der kan ikke være nogen modstående interesser mellem
forsikringsselskaber og forsikringstagere, hvad angår den bedst
mulige uddannelse af den stab, der står til rådighed for det forsikringssøgende publikum som rådgivere i spørgsmål af vidtrækkende økonomisk betydning.
Det skal i denne forbindelse fra CDA's side understreges, at den
obligatoriske uddannelse af assurandørerne med efterfølgende af-

X) nu betænkning III, side 75 ~ 88.
x) nu betænkning III, side 77 >
Tilsluttet Fællesrådet for danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer (FTF)
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CENTRALFORENINGEN FOR DANSKE ASSURANDØRER
SEKRETARIAT: C. F. RICHSVEJ 103-105 . 2000 KØBENHAVN F . TLF. (0132) FA. 753- 592 . GIRO 8 54 49

11/12-74.,

sluttende eksamen, der finder sted på Forsikringshøjskolen,
Rungstedgaard, efter vor opfattelse har den allerstørste
betydning.
Vi går ud fra, at ovenstående betragtninger fra CDA's side kommer
til udtryk i den trykte betænkning. .
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Tabel 9^ - 100 vedrører betænkningens kapitel III,
familieforsikringj jfr» betænkningen side 95 - 162.

Omfanget og forløbet af forsikringsselskabernes virksomhed
med familieforsikring fremgår af selskabernes årlige regnskabsindberetninger til forsikringsrådet, der på dette grundlag offentliggør oplysninger herom, dels i en årlig fremkommende artikel i
Statistiske Efterretninger, dels i forsikringsrådets årlige beretning om skadesforsikring. Herfra kan følgende oplysninger meddeles
vedrørende regnskabsårene 1969 og 1970:

Tabel 9^
Beløb i 1000 kr.

1969

1970

1.1+55.6M3

1.525.181

Præmier

81.357

92.15^

Skader

52.207

70.118

Antal policer

Skadesprocent

6k %

76 %
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Tabel 95

familieforsikring
Oplysninger om præmieindtægt og erstatningsudbetalinger
fordelt på 3 selskabsgrupper5
i) aktieselskaber
I) gensidige selskaber
1) generalagenturer for udenlandske selskaber.
Oplysningerne hidrører fra det anførte antal selskaber,
men antallet af selskaber er ikke komplet for årene 1966 - 1968.
Oplysningerne for disse år omfatter således ikke alle de selskaber, som drev familieforsikring.
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Tabel 96

Familieforsikring:
Oplysninger om præmieindtægt og erstatningsudbetalinger
fordelt på 3 selskabsgrupper,
1) aktieselskaber
2) gensidige selskaber
3) generalagenturer for udenlandske selskaber.
Oplysningerne for årene I966 - 1968 omfatter ikke alle
selskaber, jfr. tabel 95«
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Tabel 97

Familieforsikring
Rundspørge til en række selskaber om familieforsikringens
dækningsområde m.v., jfr. betænkningen side 10^-. Tabellen indeholder oplysninger om antallet af de adspurgte selskaber og den
brøkdel, disse selskabers virksomhed udgør af samtlige selskaber
i branchen.
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Tabel 98

Familieforsikring
Rundspørge om familieforsikringens dækningsområde, jfr.
tabel 97-

x) Selskaber med samme henvisningsciffer
har indbyrdes samarbejde (juni 1972).
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Tabel 100

Familieforsikring
Præmie (inkl. ansvar) for forskellige indboforsikringssummer.

