
 
 

LOVBESTEMT AFGIFT OG SELSKABETS GEBYRER 2022 
 
I det følgende har vi angivet den afgift, vi er pålagt at opkræve af den danske stat og sel-
skabets egne gebyrer.  
 
Generelt om lovbestemt afgift 
Vi er som forsikringsselskab pålagt en lovbestemt afgift, som vi opkræver på vegne af den danske 
stat.  
 
Ændring af den lovbestemte afgift er generel og gælder for alle forsikringsselskaber i Danmark.         
 
Den aktuelle sats for afgiften kan du se nedenfor. 
 
Lovbestemt afgift 
 

Skadeforsikringsafgift: 
Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsik-
ringer 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. 
 
Generelt om selskabets gebyrer 
Selskabet har i dag gebyrer i relation til betaling og opkrævning samt opsigelse forbundet med for-
sikringsaftalen. Herudover har selskabet rykkergebyrer ved manglende betaling samt gebyr ved 
genoptagelse af forsikring efter sletning grundet manglende betaling.  
 
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 mindst 1 måneds varsel til den 1. i en 
måned. Indførsel af nye gebyrer vil ligeledes ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 
 
Vi forhøjer alene eksisterende gebyrer eller indfører nye gebyrer, såfremt der er forhold, der til-
skriver dette. Dette kan eksempelvis være for at dække direkte omkostninger til betalingsservice 
(Nets) eller til at dække øgede håndteringsomkostninger ved vores ekspedition af f.eks. opkrævning 
og betaling og opsigelser.    
 
De aktuelle satser for de forskellige gebyrer kan du se nedenfor. 
 
Selskabets gebyrer 
 

Betalingsgebyr til Betalingsservice (BS)/MobilePay: 
For præmiebetaling ved brug af betalingsservice (BS) via Nets eller ved betaling ved brug af MobilePay 
opkræver vi et betalingsgebyr på 10 kr. pr. betaling. Gebyret dækker omkostninger til Nets/MobilePay 
samt vores egne håndteringsomkostninger. Der betales ikke ekstra gebyr ved ønske om månedlig, 
kvartårlig eller halvårlig præmiebetaling. 
 
Opkrævningsgebyr ved indbetalingskort: 
Ved præmieopkrævning via indbetalingskort opkræver vi et gebyr på 60 kr. pr. indbetalingskort.  
 
 
  



 
 

Gebyr ved forkortet opsigelse: 
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. 
 
Rykkergebyr ved manglende betaling:  
Ved udsendelse af 1. rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kr. 
 
Ved udsendelse af 2. rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kr. 
 
Gebyr ved genoptagelse af forsikring:  
Ved genoptagelse af forsikring efter sletning på grund af restance opkræver vi et gebyr på 150 kr. 

 

 
 


