Den danske terrorforsikringsordning
Lovgrundlag
Formål og område
Den 1. juni 2008 vedtog Folketinget lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet (lov nr. 469 af 17. juni 2008). Loven blev sat i kraft den
31. marts 2010, jf. Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse nr. 233 af
16. marts 2010.
Formålet med loven er at oprette en ordning, som kan understøtte markedet for
forsikring mod terror, således at virksomheder og borgere beskyttes bedre mod
økonomiske tab, som vil kunne opstå på baggrund af terrorangreb, hvor der anvendes nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-våben).
Loven fastsætter, at der skal etableres en ordning med statsgaranti for NBCRskader på propertyforsikringsområdet. Propertyskader er skader på bygninger
og løsøre samt et dertil knyttet driftstab. Endvidere dækker ordningen kaskoskader på jernbanekøretøjer og motorkøretøjer samt kaskoskader på skibe i
Danmark som følge af NBCR-terror.
Statsgaranti og brancheselvbehold
Ordningen er inddelt i to lag. Første lag er et selvbehold (selvrisiko) for branchen. Andet lag er en statslig garanti som udløses, hvis skaderne inden for et
kalenderår overstiger branchens selvbehold. Den statslige garanti er på 15 mia.
kr.
Størrelsen af selvbeholdet skal fastlægges én gang årligt. Det fastsættes af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra Terrorforsikringsrådet, som består af repræsentanter for Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet og forsikringsbranchen. Ved den årlige vurdering skal inddrages den
aktuelle størrelse af det internationale reassurancemarked for NBCR-terrorrisici
omfattet af ordningen og andre markedsmæssige muligheder for afdækning af
sådanne terrorrisici. Derudover skal grænsen vurderes på baggrund af branchens samlede solvenssituation.
De deltagende skadesforsikringsselskaber skal årligt betale en risikopræmie til
staten for at få stillet garantien til rådighed.
Ved skader
I tilfælde af, at der udbetales midler fra staten i henhold til ordningen, skal der
efterfølgende ske tilbagebetaling fra forsikringstagere (private og virksomheder). Tilbagebetalingen sker ved en årlig opkrævning på den enkelte forsikring
med frem pct. af forsikringspræmien.

