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Indledning

Forsikring og pension bygger på gensidig til-

lid mellem forsikringstageren og forsikrings- 

eller pensionsselskabet. 

Som kunde forventer man, at selskabet vil 

behandle skadeanmeldelsen hurtigt og ef-

fektivt og udbetale den erstatning, man har 

krav på. Forsikringsselskabet forventer til 

gengæld, at kunden giver korrekte og nød-

vendige oplysninger til skadebehandlingen. 

Desværre sker det i en del sager hvert år, at 

kunder forsøger at snyde sig til en erstat-

ning, som de ikke er berettiget til, dvs. begår 

forsikringssvindel. Og det er helt uaccepta-

belt. 

Forsikringssvindel betyder hvert år, at alle 

danske forsikringskunder betaler mere i for-

sikringspræmie, end de havde behøvet, hvis 

der ikke blev begået forsikringssvindel. Der 

er nemlig kun de ærlige forsikringskunder til 

at betale for de erstatninger, der udbetales 

til personer, som snyder.

Dermed er der en direkte parallel mellem 

forsikringssvindel og socialt bedrageri: Hvis 

man snyder sig til forsikringserstatning eller 

sociale ydelser, som man ikke er beretti-

get til, går det ud over ganske almindelige 

mennesker. De må finde sig i højere forsik-

ringspræmier og højere skattebetalinger end 

nødvendigt. 

Ikke al forsikringssvindel bliver afsløret, og 

derfor er det meget svært at opgøre det 

faktiske omfang af forsikringssvindel. I denne 

undersøgelse opgøres omfanget af forsik-

ringssvindel som de sager og tilhørende 

erstatninger, hvor forsikrings- eller pensi-

onsselskaberne rent faktisk har opdaget 

forsikringssvindel. Bl.a. med brug af disse tal 

estimeres et skøn over det faktiske omfang 

af forsikringssvindel.
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Der blev i 2016 opdaget forsikringssvindel 

for 530 mio. kr. fordelt på 3.257 sager. Inden 

for tingskade (motor-, rejse-, løsøre-, og 

bygningsforsikring) blev der i 2016 opdaget 

forsikringssvindel for 188 mio. kr.  fordelt på 

2.844 sager, mens der blev opdaget forsik-

ringssvindel for 342 mio. kr. fordelt på 413 

personskadesager (arbejdsskade-, ulykkes-, 

motoransvars- og rejseforsikring samt de 

invaliditetsforsikringer, der er tilknyttet pen-

sionsordninger).1

Det er ofte store beløb, der bliver svindlet 

for i personskadesagerne. Dette skyldes, 

at der på arbejdsskadeforsikringer og på 

invaliditetsforsikringer, som er tilknyttet 

pensionsordningerne, er mulighed for at få 

Opdaget forsikringssvindel 2016

erstatning for erhvervsevnetab. Erhvervs-

evnetabserstatninger udbetales helt frem til 

folkepensionsalderen, og der kan derfor – i 

en enkelt sag – opdages forsikringssvindel 

for flere millioner kr.

Opdaget forsikringssvindel, 2016

   Antal Erstatninger  

   inkl. hensæt- 

   telser, mio. kr. 

Tingskader 2.844 188

Personskader 413 342

I alt 3.257 530

Kilde: Forsikring & Pension.

Der er alene de danske forsikringskunder til at betale for forsikringssvindel. 

1) Tallene stammer fra selskaber, der dækker 77,1 pct. af skadeforsikringsmarkedet og 45 pct. 

 af pensionsmarkedet.
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Eksempler på forsikringssvindeldomme, personskadesager

Var selv skyld i, at benet blev kørt af

A krævede 12,4 mio. af tre forsikringsselskaber, efter et tog havde kørt hans 

fod af i Letland. Retten lagde vægt på, at A’s forklaring om baggrunden 

for dennes færden den dag var helt utroværdig og fremstod konstrueret til 

lejligheden. Forklaringen syntes også løbende at ændre sig. Forsikringsforhol-

dende var også påfaldende, da A, der var førtidspensionist, brugte 55.000 kr. 

om året på forsikringer. Retten kom frem til, at ulykken var foretaget med grov 

uagtsomhed eller med fortsæt, og der blev derfor ikke udbetalt erstatning.

Retten i Glostrup, dom afsagt den 14. december 2016

Kunne ikke godtgøre erhvervsevnetab på 60 pct. 

A var i 2003 indblandet i et færdselsuheld, hvor han som fører af en personbil 

blev påkørt bagfra af et andet køretøj. I 2008 vurderede Arbejdsskadesty-

relsen i en vejledende udtalelse, at erhvervsevnetabet som følge af ulykken 

var 60 pct. Der var udarbejdet flere lægeerklæringer om A’s skade, herunder 

i 2004, hvor en speciallæge i neurokirurgi bl.a. vurderede, at A overdrev sine 

helbredsmæssige gener. 

Forsikringsselskabet havde i 2008 foretaget skjulte optagelser af A, mens 

han arbejdede med bygningsrenovering. På baggrund af optagelserne og de 

foreliggende lægeerklæringer vurderede Retslægerådet i 2011, at den fysiske 

aktivitet, der fremgik af optagelserne, ikke var forenelig med det oplyste om 

A’s helbredstilstand. Retslægerådet vurderede ligeledes, at det kun var lidt 

sandsynligt, at færdselsuheldet var årsag til A’s varige gener. 

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at A ikke havde godtgjort, at hans 

erhvervsevne var nedsat med 60 pct. som følge af færdselsuheldet. Højesteret 

stadfæstede derfor Landsrettens dom, som frifandt forsikringsselskabet fra at 

udbetale erstatning for tab af erhvervsevne på ca. 3 millioner kr., og som på-

lagde A at afholde forsikringsselskabets sagsomkostninger. Det blev således 

afgørende for sagen, at observationsmaterialet blev forelagt Retslægerådet, 

som fandt, at der forelå diskrepans mellem A’s oplysninger omkring sin fysiske 

og funktionsmæssige formåen, og det der kunne ses af observationerne fore-

taget over en længere periode.

Højesteret (U2105.533H), dom afsagt den 18. november 2014
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Hvor meget forsikringssvindel der opdages 

i et givet år, afhænger af forsikringsselska-

bernes indsats over for forsikringssvindel. 

Herunder også, hvor mange ressourcer 

selskaberne bruger på en sådan indsats, hvor 

effektiv indsatsen har været, og om der blev 

opdaget særligt store forsikringssvindelsa-

ger i det givne år. En stigning eller fald i 

opdaget forsikringssvindel er derfor ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at der 

svindles mere eller mindre i Danmark.

 

Opdaget forsikringssvindel i 
tingskadesager

Forsikring & Pension har i flere år indsamlet 

tal over antal sager og tilbageholdte erstat-

ninger, hvor forsikringsselskaberne har opda-

get, at der har været forsøg på forsikrings-

svindel. Når det gælder tingskader, er det 

derfor muligt at se på udviklingen i opdaget 

forsikringssvindel. 

Grafen viser, at der i 2012 blev opdaget for-

sikringssvindel i 2.497 sager, mens der i 2016 

blev opdaget forsikringssvindel i 2.844 sager. 

Det beløb, der er forsøgt svindlet for, varierer 

fra år til år, men er højest i 2012, hvor der blev 

opdaget forsikringssvindel for i alt 226 mio. kr. 

Grafen til venstre viser, at mænd oftere end 

kvinder er involveret i forsikringssvindel. Det 

er altså en mand, der har stået på forsik-

ringspolicen i 70 pct. af de tingskadesager, 

hvor der er opdaget forsikringssvindel. 

Mænd står for knap 75 pct. af de erstatnin-

ger, der er forsøgt svindlet med. Dette tyder 

på, at mænd i gennemsnit svindler for større 

beløb end kvinder.

Opdaget forsikringssvindel i tingskadesager, 2012-16

 
Kilde: Forsikring & Pension.

Kilde: Forsikring & Pension.

Forsikringssvindelsager, tingskade,  

fordelt på køn, pct., 2016
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Eksempler på forsikringssvindeldomme, tingskader

Dømt for bedrageri, falsk anmeldelse, tyveri, dokumentfalsk 

og afgivelse af urigtige oplysninger

I flere situationer udgiver A sig for at være B. A anmelder i B’s navn til poli-

tiet, at hun har fået stjålet sin PC, et par briller og noget tøj fra en bybus. A 

kontakter i denne forbindelse B’s forsikringsselskab og vildleder dem til at 

udbetale 19.148 kr. til A’s konto. Som bevis for det stjålne, sender A en falsk 

kvittering på computeren og på brillerne. Senere begår A et tyveri. A afgiver 

B’s oplysninger til politiet i stedet for sine egne oplysninger, således at det 

er B, der modtager bødeforlæg i stedet for A selv. Straffen blev fastsat til 4 

måneders fængsel, og A skulle derudover betale sagens omkostninger, samt 

tilbagebetale 19.148 kr. til forsikringsselskabet.

Retten i Randers, dom afsagt den 17. december 2015

Dømt for bedrageri pga. flere fingerede indbrud

A og B havde i forening over en længere periode anmeldt flere indbrud fra 

forskellige virksomheder, som var ejet af enten A eller B. Under indbrudde-

ne var der angiveligt blevet stjålet inventar og udstyr, herunder IT-udstyr. På 

baggrund af bl.a. vidneudsagn og facebook-korrespondancer fandt retten, 

at der i flere tilfælde var udarbejdet falske fakturaer for det påståede stjålne 

inventar, og der i flere tilfælde ikke var begået indbrud. A og B blev begge 

dømt med fængsel i 2 år og skulle sammen betale hhv. 696.659,12 kr. og 

40.367 kr. til to forsikringsselskaber.

Retten i Næstved, dom afsagt den 29. oktober 2015

Forsikringssvindel ved anmeldelse af stjålet cykel med forfalsket kvittering

A påstod, at han i marts 2012 fik stjålet sin cykel til en værdi af 21.600 kr. 

Han forsøgte over for forsikringsselskabet at benytte en forfalsket kvittering 

fra en cykelbutik. Forsikringsselskabet opdagede, at fakturaen var falsk, da 

stelnummeret ikke passede til den cykel, som var angivet på fakturaen. A 

blev idømt 60 dages betinget fængsel og fik ingen erstatning.

Retten i Glostrup, dom afsagt den 4. marts 2013

Forsøg på forsikringssvindel med fingeret færdselsuheld

A oplyste, at han ved udkørsel fra egen grund til offentlig vej var blevet 

ramt af B, som efter eget udsagn kom kørende med ca. 30-40 km i timen. 

Begge biler blev ved sammenstødet totalskadet, og der blev rejst erstat-

ningskrav mod forsikringsselskabet på 50.000 kr. Forsikringsselskabet 

fattede mistanke om forsikringssvindel, fordi B havde godt og vel 150 meter 

gode oversigtforhold op til ulykkesstedet. Mistanken blev bekræftet, da det 

viste sig, at A var medejer af det firma, hvori B var ansat. Derudover viste 

tekniske undersøgelser, at B definitivt ikke havde været fastspændt med 

sele, og at en kollision uden at være fastspændt ville have medført betyde-

lig personskade. Retten fandt, at A ikke havde været i stand til at sandsyn-

liggøre, at sammenstødet skyldtes et uheld. A blev pålagt at betale sagens 

omkostninger, ligesom han blev afvist erstatning for sin totalskadede bil.

Retten i Odense, dom afsagt den 30. juni 2015
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Kilde: Forsikring & Pension og statistikbanken (FOLK1A).

Forsikringssvindelsager, tingskade, fordelt på geografiske områder, pct., 2016

Kilde: Forsikring & Pension.

Forsikringssvindelsager fordelt på, hvordan der er begået forsikringssvindel, pct., 2016
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De forsikrings- og pensionsselskaber, der har 

bidraget til denne rapport, er de selskaber, 

som har systematiske svindelundersøgelser, 

og som har mulighed for at udtrække de 

ønskede tal. Men der foregår også forsik-

ringssvindel over for selskaber, som ikke har 

bidraget til denne rapport. 

Det må antages, at disse selskaber – hvis de 

havde samme indsats over for forsikrings-

svindel som de medvirkende selskaber – ville 

opdage forsikringssvindel i samme størrel-

sesorden. Ved at bruge denne antagelse kan 

det udregnes, at der i 2016 potentielt kunne 

være opdaget forsikringssvindel for 837 mio. 

kr. fordelt på 4.240 sager. 

Forsikringssvindel, opregnet til 

markedsniveau, 2016

 Antal Erstatninger  
  inkl. hensæt- 
  telser i mio. kr.

Tingskader 3.689 244 

Personskader 581  593 

I alt                   4.270 837 

Kilde: Forsikring & Pension.

Dette er det bedste bud på omfanget af for-

sikringssvindel i Danmark, men vil dog stadig 

undervurdere det faktiske omfang, da selska-

berne ikke opdager al forsikringssvindel. 

Internationale undersøgelser, der forsøger at 

estimere det faktiske omfang af forsikrings-

svindel, peger på, at op mod 10 pct. af er-

statningsudbetalingerne skyldes forsikrings-

svindel. For skadeforsikringsbranchen i Dan-

mark lyder de årlige erstatningsudbetalinger 

på i omegnen af 40 mia. kr., hvormed et skøn 

af det faktiske omfang af forsikringssvindel 

er på op mod 4 mia. kr. om året.  Dette sva-

rer til 1.500 kr. mere i forsikringspræmie for 

hver af de 2,6 mio. husstande i Danmark. 

Det faktiske omfang af 
forsikringssvindel
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Nej - ingen særlig indsats
Ved ikke

Forsikrings- og pensionsselskaberne har en 

forpligtelse til at sikre sig, at der ikke ud-

betales erstatninger til personer, som ikke 

er berettiget til dem. Af hensyn til alle de 

ærlige forsikringskunder, vil det være stærkt 

kritisabelt, hvis forsikringsselskaberne ikke 

undersøgte mistanker om forsikringssvindel, 

ligesom det ville være stærkt kritisabelt, hvis 

kommunerne ikke kontrollerede, hvorvidt 

modtagere af sociale overførsler er beretti-

get til dem. Danskerne er da heller ikke i tvivl 

om, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe 

forsikringssvindel. Hele 91 pct. af danskerne 

svarede i 2014, at forsikringsselskaberne skal 

bekæmpe forsikringssvindel.

Forsikringsselskabernes undersøgelser 
i sager med mistanke om svindel

Kilde: Forsikring & Pension p.b.a. Userneed.

Udover, at selskaberne naturligvis følger den 

almindelige regulering i persondataloven, 

straffeloven, lov om finansiel virksomhed og 

TV-overvågningsloven, har branchen udarbej-

det et kodeks for, hvordan selskaberne skal 

håndtere sager med mistanke om forsikrings-

svindel. Heri fastslås bl.a., at selskaberne kun 

skal benytte sig af mere omfattende under-

søgelsesmetoder i de tilfælde, hvor der er 

bestyrket mistanke om svindel, og hvor andre 

undersøgelsesmetoder er udtømte uden 

resultat. 

Et eksempel på en mere omfattende under-

søgelsesmetode, som selskaberne kan be-

nytte, er foto- eller videoobservation. Foto- 

eller videoobservation kan være afgørende 

for retligt at kunne bevise, at kunden fx har 

et bedre funktionsniveau end det påstå-

ede. Metoden benyttes dog kun i ganske få 

tilfælde, hvor der er bestyrket mistanke om 

forsikringssvindel. Finanstilsynet offentlig-

gjorde i 2016 en redegørelse over selskaber-

nes håndtering i personskadesager, hvor der 

er mistanke om forsikringssvindel. Redegø-

relsen viser bl.a., at de adspurgte selskaber 

i perioden 2010-14 har undersøgt 892 sager 

nærmere pga. mistanke om forsikrings-

svindel (0,15 pct. af anmeldte personskader 

i perioden). I ca. 11 pct. af de 892 sager har 

selskabet brugt foto- eller video-observation 

– svarende til 0,017 pct. af de anmeldte per-

sonskader. Langt størstedelen af forsikrings-

svindelsagerne opklares altså uden brug af 

foto- eller videooptagelser. 

I hovedparten af forsikringssvindelsagerne 

vil det være sådan, at kunden trækker sit 

krav tilbage, når selskabet orienterer kun-

den om årsagerne til, at de ikke vil udbetale 

erstatning. I enkelte tilfælde vil kunden være 

uenig i selskabets afgørelse, og sådanne 

sager havner i første omgang hos Ankenæv-

net for Forsikring/Ankestyrelsen og herefter i 

retssystemet. 

Mener du, at forsikringsselskaberne skal 

bekæmpe forsikringssvindel? 2014

Forsikringsselskaberne undersøger allerede 

sagen fra den anmeldes. De skal fx sikre sig, 

at kunden rent faktisk er forsikret i selskabet, 

at kunden har betalt forsikringspræmien, og 

at den oplyste skade rent faktisk er dækket 

iflg. forsikringsvilkårene. I enkelte tilfælde 

kan der, i takt med at sagen oplyses, opstå 

tvivl om, hvorvidt erstatningskravet er beret-

tiget. I disse tilfælde vil sagen blive under-

søgt nærmere med henblik på at afklare, 

om det er forsøg på forsikringssvindel. Da 

udgangspunktet for en sådan undersøgelse 

er en mistanke, er det vigtigt, at selskaberne 

kun benytter undersøgelsesmetoder, der er 

rimelige ift. sagens omfang, og som i mindst 

muligt omfang påvirker kunden. 
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De forsikrings- og pensionsselskaber, der har 

bidraget til denne rapport, er de selskaber, 

der har en mere systematiseret tilgang til at 

undersøge forsikringssvindel, og som har 

haft mulighed for at udtrække de ønskede 

tal. 

Tingskader

Tallene over forsikringssvindel i tingskade-

sager stammer fra 77,1 pct. af skadeforsik-

ringsmarkedet. Forsikring & Pension har i en 

årrække indsamlet tal fra skadeforsikrings-

selskaberne over opdaget forsikringsvindel. 

I 2016 har skadeforsikringsselskaberne som 

noget nyt bidraget med mere detaljerede 

oplysninger om den opdagede forsikrings-

svindel, hvilket betyder, at der nu kan præ-

senteres opdaget forsikringssvindel fordelt 

på forsikringstype, køn, geografi og svindel-

metode.

Personskader

Både skadeforsikringsselskaberne og pen-

sionsselskaberne tegner forsikringer, der 

dækker personskade. Skadeforsikringssel-

skaberne dækker personskader via arbejds-

Hvor kommer tallene fra?

skade-, ulykke-, rejse- og ansvarsforsikringer. 

Pensionsselskaberne dækker personskader 

via de forsikringsordninger, der typisk er 

tilknyttet pensionsordninger. Inden for ar-

bejdsskadeforsikring og forsikringsordninger 

tilknyttet pensionsordninger, er der mulighed 

for at få erstatning for erhvervsevnetab. En 

erhvervsevnetabserstatning skal dække det 

indkomsttab, den tilskadekomne har som 

følge af ulykke/sygdom helt frem til pensi-

onsalderen. Det er derfor som oftest meget 

høje beløb, der forsøges svindlet med i disse 

sager. 

Tallene for personskader stammer dels fra de 

77,1 pct. af skadeforsikringsmarkedet, som 

har indberettet tingskader, dels fra 45 pct. 

af pensionsmarkedet, som for første gang 

også har bidraget med tal over opdaget 

forsikringssvindel i personskadesager. Dette 

muliggør, at der kan præsenteres tal over 

opdaget forsikringssvindel i personskade-

sager i både skadeforsikringsselskaber og 

pensionsselskaber.



Forsikringssvindel betyder hvert år, at danske forsikringskunder betaler 

mere i forsikringspræmier, end de havde behøvet, hvis der ikke blev be-

gået forsikringssvindel. Der er nemlig kun de ærlige forsikringskunder til at 

betale for de erstatninger, der udbetales til personer, som snyder. Dermed 

er der en direkte parallel mellem forsikringssvindel og socialt bedrageri: 

Hvis man snyder sig til forsikringserstatning eller sociale ydelser, som man 

ikke er berettiget til, går det ud over ganske almindelige mennesker. De må 

finde sig i højere forsikringspræmier og højere skattebetalinger end nød-

vendigt. Forsikring- og pensionsselskaberne har derfor en samfundsmæs-

sig forpligtelse til at sikre sig, at der ikke udbetales erstatninger til perso-

ner, som ikke er berettiget til det.

Forsikringsselskaberne opdagede i 2016 svindel for i alt 530 mio. kr. Der 

blev svindlet for 188 mio. kr. inden for tingskade (motor-, løsøre-, rejse- 

og bygningsforsikring), mens der blev svindlet for 342 mio. kr. inden for 

personskade (ulykkes-, motoransvars- og arbejdsskadeforsikring samt de 

invaliditetsforsikringer, der er tilknyttet pensionsordninger). Dette er endda 

kun den opdagede forsikringssvindel – det faktiske omfang af forsikrings-

svindel er betydeligt højere. 

Philip Heymans Allé 1

2900 Hellerup

Tlf. 41 91 91 91

fp@forsikringogpension.dk

www.forsikringogpension.dk


