
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvidet metodebeskrivelse 
 

I det følgende beskrives i deltaljeret form, hvorledes testen af indbo- og 

ulykkesforsikringer som tegnes gennem en fagforening er blevet gennem-

ført.  

Udvælgelse af forsikringsselskaber  

Undersøgelsen er gennemført blandt de forsikringsselskaber, som har 

indgået en aftale med én eller flere af de største fagforeninger i Danmark 

(målt i medlemstal) om at tilbyde studerende fagforeningsmedlemmerne 

en forsikring på særligt fordelagtige vilkår. Oplysninger om medlemstal 

er dels indsamlet fra fagforeningernes egne hjemmesider, dels fra fagfor-

eningernes centralorganisationer. Derudover er Foreningen af Danske 

Lægestuderende (FADL) medtaget i undersøgelsen, da et stort antal stu-

derende er organiseret her.  

Informationsindsamling 

Forsikringsselskaberne er pr. brev blevet kontaktet af Penge- og Pensi-

onspanelet.  

 

I brevet er forsikringsselskaberne blevet bedt om at oplyse prisen for en 

forsikring, der tegnes ved at benytte en fagforeningsaftale samt at oplyse 

prisforskellen ved at tegne studieforsikringen herigennem frem for at teg-

ne en forsikring på almindelig vis. Endvidere er forsikringsselskaberne 

blevet bedt om at oplyse forsikringsbetingelserne for den fagforeningstil-

knyttede studieforsikring samt at udarbejde og medsende forsikringstil-

bud til den af Penge- og Pensionspanelet konstruerede fiktive kundepro-

fil. 

 

Forsikringsselskaberne er blevet anmodet om at oplyse priser for en kun-

de i følgende byer: 

 

- København K (postnummer 1100) 

- Odense C (postnummer 5000) 

- Esbjerg (postnummer 6700) 

- Århus C (postnummer 8000) 

- Aalborg (postnummer 9000)  

Penge- og Pensionspanelet 
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Selskaberne er i brevet blevet oplyst om, at informationsindsamlingen 

sker i forbindelse med en pristest. Informationsindsamlingen er foretaget 

i perioden 26. marts til 26. april 2010. 

Fiktiv kundeprofil 

I testen er anvendt en fiktiv kundeprofil, som er konstrueret af Penge- og 

Pensionspanelet. Anvendelse af en fiktiv kundeprofil er nødvendig, da 

flere forsikringsselskaber bl.a. baserer deres forsikringstilbud på oplys-

ninger om kundens alder, beskæftigelse og skadeshistorik. 

 

Forsikringsselskaberne fik følgende oplysninger om kunden og dennes 

ønsker til forsikring. 

 

Om kunden: 

Alder: 22 år 

Beskæftigelse: Studerende / under erhvervsfaglig uddannelse. Vedkom-

mende har ikke job ved siden af studiet. 

Bolig: Lejelejlighed på 50 kvadratmeter, beliggende på 1. sal. 

Kunden bor alene. 

Historik: Kunden har ingen alarm og har aldrig haft skader. Kunden 

har skiftet bopæl én gang inden for de seneste fem år. 

Kunden har ikke tidligere tegnet forsikring i eget navn. 

 

Minimumskrav til forsikringen: 

Forsikringstype Forsikringssum 

minimum 

Selvrisiko 

maksimalt 

Indbo, ansvar og retshjælp 200.000 kr. 2.000 kr. 

Cykelforsikring 5.000 kr. 2.000 kr. 

Heltids ulykkesforsikring 500.000 kr. (varige men*) 

0 kr. (død) 

 

* Méngrad på 5 procent og derover 

 

Bortset fra cykelforsikring ønsker kunden i øvrigt ingen ekstradækninger 

i form af fx rejseforsikring, glas- og kummeforsikring, el-skadeforsikring, 

elektronikforsikring eller andre tilvalgsforsikringer.  

Mikrotariffering 

Mindst ét af de testede forsikringsselskaber anvender mikrotariffering i 

forbindelse med udregningen af forsikringsprisen. Mikrotariffering bety-

der, at forsikringsselskabet anvender en risikobaseret prisstruktur, hvor 

mere detaljeret information indgår i præmieberegningen. Konkret betyder 

det, at der inden for et enkelt postnummer kan være betydelige prisfor-

skelle. Det har i den forbindelse været nødvendigt at oplyse en faktisk ek-

sisterende adresse, for at selskaberne har kunnet give et pristilbud. 

 

De selskaber der anvender mikrotariffering er blevet bedt om at anvende 

adressen Østergade 1 for postnumrene 1100, 5000, 6700 og 8000, og 

Nørregade 1 for postnummer 9000. 


