
Responsum nr. 3428 af 12. november 2008 

 

Sagen vedrører forsikringsbetingelser om selvrisiko i en autoforsikring.   

 

Af forsikringsbetingelserne fremgår bl.a. følgende af punkt 9: 

 

C. "… Forsikringsselskab A lægger selvrisikobeløbet ud over for reparatør eller tredjemand og opkræver 

det hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres overfor en skadevoldet.   

 

I. Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko hvis 

… 

5. skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af 

erstatningsansvarslovens §§ 19 og 24." 

  

 

Spørgsmål 1:  

"Forsikring & Pension bedes oplyse, om de i sagen omhandlede vilkår i forsikringsbetingelserne 

vedrørende selvrisiko er sædvanlige.  

 

Det bedes ligeledes oplyst, om sådanne vilkår forekommer i samme eller tilsvarende udformning i andre 

selskabers autoforsikringsbetingelser." 

 

 

Spørgsmål 2:  

"Forsikring & Pension bedes oplyse, om de i sagen omhandlede vilkår i forsikringsbetingelserne 

vedrørende selvrisiko er udbredt, det vil sige, om de er hyppigt forekommende på "autoområdet"." 

 

Forsikring & Pensions svar på spørgsmål 1-2 

Vilkåret i forsikringsbetingelserne er efter Forsikring & Pensions opfattelse sædvanlige. I hvert fald et 

større selskab anvender ikke de omtalte vilkår.  

 

 

Spørgsmål 3:  

"Forsikring & Pension bedes oplyse, om der foreligger branchesædvaner / kutymer i relation til 

forståelsen af de beskrevne vilkår vedrørende selvrisiko, og i bekræftende fald bedes Forsikring & 

Pension redegøre herfor.  

 

Det bedes i tilknytning hertil oplyst, om det er sædvanligt, at selskabet lægger selvrisikobeløbet ud. 

 

Det bedes i tilknytning hertil oplyst, om det er sædvanligt, at selskabet opkræver selvrisikobeløbet hos 

forsikringstager i det omfang, kravet ikke kan gennemføres overfor skadevolder.  

 

Det bedes oplyst, om det er sædvanligt, at der ikke betales selvrisiko, hvis skaden er forvoldt af kendt 

skadevolder, hvis ansvar bortfalder i medfør af bl.a. EAL § 19." 

 

Forsikring & Pensions svar 

Det er sædvanligt, at forsikringsselskaber betaler den samlede regning for udbedringen af skaden og 

dermed lægger selvrisikobeløbet ud. Det er udgangspunktet, at selskabet derefter opkræver 

selvrisikobeløbet hos forsikringstager. 

 

Såfremt tilfældet er omfattet af Erstatningsansvarslovens § 19, stk. 1, opkræves selvrisikobeløbet 

sædvanligvis ikke hos forsikringstager, men hos skadevolder. 

 



Er der aftalt et forsikringsvilkår som det i sagen aktuelle (de fremlagte forsikringsbetingelsers pkt. 9,I,5), 

er der efter Forsikring & Pensions opfattelse ikke selvrisiko for forsikringstager. 


