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Responsum nr. 3187 af 30. maj 1997 

Forsikringsselskabet A stævnede forsikringstageren B på grund af manglende 

betaling af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Heroverfor gjorde B gældende, 

at B havde indbetalt for meget, hvorfor det overskydende beløb tilbagesøgtes.  

Der opstod mellem parterne uenighed om, hvorvidt forsikringsselskabet har ret 

til at opkræve det foregående års præmie med tillæg af 25%, når det sædvanli-

ge skema vedrørende antallet af ansatte hos forsikringstageren ikke er modta-

get i forsikringsselskabet.  

 

I anledning af den mellem parterne verserende retssag adspurgtes Assurandør-

Societetet således:  

 

1. Idet det lægges til grund, at forsikringsselskabet har koncession til at drive 

arbejdsskadeforsikring, anmodes Responsumudvalget om at oplyse, om forsik-

ringsselskabet er underlagt fællesordningen (Erhvervssygdomspoolen), og om 

det er denne erhvervssygdomspool, der er anført i lov om forsikringsvirksomhed 

(§ 210 G, stk. 2).  

 

2. Såfremt det lægges til grund, at forsikringsselskabet i forbindelse med den 

endelige regulering af præmiebetalingen ikke har modtaget oplysning om, hvor 

mange fuldtidsansatte der har været ansat i det forløbne år i en virksomhed, 

bedes Responsumudvalget oplyse, om det er sædvanlig praksis i forsikringssel-

skaberne at forhøje sidste års antal helårsarbejder med 25%.  

 

3. Efter § 5, stk. 5, i forsikringsselskabet A's forsikringsbetingelser, som ved-

lægges i kopi, skal forsikringsselskabet ved forsinkelse med præmiebetaling ef-

ter 2 uger fremsende påkrav og efterfølgende en skriftlig påmindelse til forsik-

ringstageren, idet påmindelsen skal indeholde oplysninger om retsvirkningen af 

fortsat undladelse af betalingen. Responsumudvalget bedes oplyse, om der ved 

manglende indberetning af det endeligt opgjorte antal fuldtidsansatte tilsvaren-

de antages at være en pligt for forsikringsselskabet til at meddele påkrav om, at 

forsikringspræmien vil blive fastsat skønsmæssigt, såfremt indberetningen ikke 

modtages inden for en fastsat frist.  

 

4. Responsumudvalget bedes oplyse, i hvilket omfang forsikringsselskabet har 
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pligt til at foretage omregulering efter at have modtaget meddelelse om det en-

delige antal fuldtidsansatte i perioden.  

 

5. Gælder dette også (som 4), såfremt forsikringen opsiges.  

 

6. Responsumudvalget bedes i øvrigt oplyse, om de forsikringsbetingelser, der 

knytter sig til en forsikringspolice omkring arbejdsskade, er godkendt og fastlagt 

af Finanstilsynet.  

  

Assurandør-Societetet udtalte følgende:  

 

ad 1. Begge spørgsmål kan besvares bekræftende.  

 

ad 2. Spørgsmålet kan besvares bekræftende.  

 

ad 3. Spørgsmålet kan besvares benægtende.  

 

ad 4. Forsikringsselskabet har ikke pligt til at foretage omregulering efter at ha-

ve modtaget meddelelse om det endelige antal fuldtidsansatte i perioden.  

 

ad 5. Spørgsmålet kan besvares bekræftende.  

 

ad 6. Det er et lovkrav, at forsikringsbetingelserne godkendes af Finanstilsynet, 

jf. tilsynslovens § 210b. Finanstilsynet har ikke fastlagt betingelserne. 


