
 

 

Terrorforsikringspool for skadesforsikring 

Terrorforsikringsloven fastsætter, at der skal etableres ”en fælles juridisk en-

hed”, som skal administrere præmiebetaling til den danske stat, skadesudbeta-

linger til medlemsselskaberne samt tilbagebetaling af udbetalt statsgaranti til 

den daske stat.  

 

Det følger af loven, at den juridiske enhed kan organisere sig i en skadesforde-

lingspool, hvor udgifterne til dækningsberettigede skader, som det enkelte sel-

skab rammes af, fordeles på alle deltagende selskaber, der dækker NBCR-

terrorrisici på bygninger, løsøre, jernbanekøretøjer, motorkøretøjer og på skibe i 

Danmark. Der er fastsat nærmere regler for den juridiske enhed ved Økonomi- 

og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 233 af 16. marts 2010. 

 

Medlemskab af ordningen 

Tvungne medlemmer af terrorforsikringsordningen er alle direkte tegnede ska-

desforsikringsselskaber, der har fået tilladelse af Finanstilsynet til at drive forsik-

ringsvirksomhed, og som tegner forsikringer, der dækker NBCR-terrorrisici på 

bygninger og løsøre, herunder driftstab, samt på jernbanekøretøjer (jernbane-

kasko), motorkøretøjer (motorkasko) og på skibe (søkasko) i Danmark på 

mindst én af selskabernes policer inden for dette/disse forsikringsområder. 

 

Det følger af lovens § 2, stk. 2 og 3, at udenlandske selskaber, som er anmeldt 

til at tegne forsikringer i Danmark for NBCR-risici inden for de nævnte forsik-

ringsområder frivilligt kan tilslutte sig ordningen. Det gælder: 

 

1. Filialer af selskaber, som har hjemsted i andre lande inden for EU, eller lan-

de som Fællesskabet har indgået aftale med.  

2. Selskaber med hjemsted i andre EU-lande, eller lande som Fællesskabet har 

indgået aftale med. 

 

Stiftelse af terrorpoolen 

Den 17. december 2008 blev der afholdt stiftende generalforsamling for etable-

ringen af den fælles juridiske enhed ”Terrorforsikringspool for skadesforsikring”. 

På generalforsamlingen blev der vedtaget vedtægter for poolen, og der blev 

valgt en bestyrelse. Forsikring & Pension fungerer som sekretariat for poolen 

ved juridisk rådgiver Claus Tønnesen (ct@forsikringogpension.dk). Poolen blev 

oprettet med det formål at varetage de opgaver, som er tillagt den juridiske en-

hed i henhold til loven samt de bekendtgørelser, som vil skulle udstedes i hen-

hold til loven. Poolen fungerer som en skadesfordelingspool, og poolen varetager 

derudover fælles indkøb af reassurance for de forsikringer, der er omfattet af lo-

ven. 

 

Poolen organisatorisk  

Poolen har pr. 1. januar 2014 følgende medlemmer.  

 

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2014 af følgende medlemmer.  

 

Bestyrelsen kan nedsætte ekspertgrupper med repræsentanter for medlemmer-

ne til varetagelse af bestemte opgaver, der henhører under bestyrelsen. Besty-

relsen har nedsat et Reassuranceudvalg, som skal være til generel assistance for 

bestyrelsen i spørgsmål om reassurance. Udvalget består af Jens Ellborg fra 

mailto:ct@forsikringogpension.dk
http://www.forsikringogpension.dk/temaer/terrorforsikringspool/Documents/Medlemsliste%20-%20selskaber%20der%20er%20tilmeldt%20terrorforsikringspoolen.pdf
http://www.forsikringogpension.dk/temaer/terrorforsikringspool/lov-og-organisation/Sider/organisation.aspx


 

 

Side 2 

Topdanmark (formand), Anders Carstensen fra Tryg, Jan Olson fra Alm. Brand 

og Henriette Stave fra Codan. Udvalget har udarbejdet forslag til security guide-

lines for poolens indkøb af reassurance, som er godkendt af bestyrelsen. Derud-

over har udvalget udarbejdet indstillinger til poolens bestyrelse i spørgsmålet 

om, hvordan poolen skal forholde sig til indkøbet af reassurance for NBCR-

terrorrisici.  

 

Bestyrelsen har herudover nedsat et regnskabsudvalg. Udvalget har bl.a. set på, 

hvordan terrorforsikringsordningen regnskabsmæssigt skal håndteres i selska-

berne. Udvalget har konkluderet, at hele ordningen, herunder præmiebetalinger, 

eventuelle skadesudbetalinger og øvrige omkostninger skal være at anse som en 

reassurancekontrakt. Hvis statsgarantien udløses, og der skal ske tilbagebeta-

ling fra forsikringstagerne til staten, skal dette betragtes som en form for afgift, 

som ikke indgår i selskabernes regnskaber.  


