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Meddelelse om bidrag til Garantifonden for
skadesforsikringsselskaber for 2020
I henhold til § 3, stk. 2, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber
skal Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) have en formue
på mindst 300 mio. kr.
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Ifølge Fondens årsrapport for 2018 havde Fonden pr. 31. december 2018 en
negativ formue på 742 mio. kr.
ERHVERVSMINISTERIET

I medfør af § 3, stk. 5, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber
meddeler Finanstilsynet hermed, at Fonden, til reetablering af Fondens formue på 300 mio. kr., skal opkræve et beløb på 40 kr. pr. police i 2020 hos de
forsikringsselskaber, der er nævnt i lovens § 3, stk. 1, for følgende forsikringer
som forsikringsselskaberne fra 1. januar 2020 nytegner eller fornyer i Danmark for risici i Danmark:








Motorforsikringer
Familieforsikringer
Husejerforsikringer
Sundhedsforsikringer
Ejerskifteforsikringer
Sælgeransvarsforsikringer
Byggeskadeforsikringer

Opkrævningen af bidraget skal ske i overensstemmelse med de regler, der
følger af bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Finanstilsynet har i beregningen af bidraget for 2020 foretaget et skøn over
de indtægter, som Fonden forventes at få ved engangsbidraget fra de nye
medlemmer, jf. lov nr. 375 af 1. maj 2018, og de løbende bidrag, som Fondens medlemmer forventes at have indbetalt til Fonden i løbet af 2019. End-
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videre har Finanstilsynet lagt Fondens skøn over udgifter, som Fonden forventes at skulle afholde som følge af Alpha Insurance A/S og Qudos Insurance A/S’ konkurser, som det fremgår af Fondens årsrapport for 2018, til
grund for beregningen. Endelig har Finanstilsynet tillagt det vægt, at Fonden
har indgået en kreditaftale med en trækningsret på 1 mia. kr., og at Fonden
vurderer, at Fonden med kreditaftalen sammenholdt med et bidrag på 40 kr.
pr. police forventer at have tilstrækkelig likviditet til at kunne dække Fondens
udgifter i 2020.

Med venlig hilsen

Ulrik Poulsen
vicekontorchef

