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GENERELT OM GEBYRER 

Vi er som forsikringsselskab pålagt en række lovbestemte gebyrer og afgifter, som vi opkræver på vegne af 
den danske stat. Herudover har vi øvrige gebyrer, som er forbundet med forsikringsaftalen. 
 
De aktuelle satser for de forskellige gebyrer kan du se nedenfor. 
 
Ved forhøjelse af eksisterende gebyrer eller indførsel af nye, vil vi varsle det via vores hjemmeside. Ved 
forhøjelse af et eksisterende gebyr vil dette ske med 1 måneds varsel til den første i en måned. Indførsel af 
nye gebyrer vil ligeledes ske med 1 måneds varsel til den første i en måned. 
 
 
LOVBESTEMTE AFGIFTER 
 
Skadeforsikringsafgift 
 
Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer 
med undtagelse af forsikringer, der allerede er pålagt statsafgift. Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af 
forsikringens pris, og hele beløbet sender vi videre til staten. 
 
Skadeforsikringsafgiften opkræves ved første betaling, efter forsikringen er tegnet, ved ændring af 
eksisterende forsikring og ellers hvert år ved betaling af forsikringen. 
 
 
ØVRIGE GEBYRER 
 
 Ved helårlig præmieopkrævning pr. girokort opkræver vi et gebyr 45 kr. Der opkræves ikke noget gebyr 

ved helårlig præmieopkrævning via BS (Nets). 
 
 Ved halvårlig præmieopkrævning pr. giro eller BS (Nets) tillægges gebyr på 5 % af præmien ekskl. afgifter. 

 
 Ved kvartårlig præmieopkrævning pr. giro eller BS (Nets) tillægges gebyr på 8 % af præmien ekskl. 

afgifter. 
 
(Du vælger selv, om du ønsker hel-, halv- eller kvartårlig præmieopkrævning). 
 

 Ved udsendelse af 1. rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kr. 
 

 Ved udsendelse af 2. rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kr. 
 

 Ved genoptagelse af forsikring efter sletning på grund af restance opkræver vi et gebyr på 150 kr. 
 

 Ved forkortet opsigelse af en forsikring, der har været i kraft i mindre end 1 år opkræver vi et gebyr på 
500 kr. 
 

 Ved forkortet opsigelse af en forsikring, der har været i kraft i mere end 1 år opkræver vi et gebyr på 50 kr. 


