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Januar
► Tryg starter et heldigitalt mobilbasert forsikringsselskap i Danmark

► 11 banker leverer oppsigelse på avtalen med Eika

Februar
► Tryg kjøper Troll og Landkreditt kjøper seg opp i Landbruksforsikring

► 37 prosent av nordmenn byttet én eller flere av sine bank- og forsikringstjenester i 

løpet av fjoråret

Mars
► Gjensidige lanserer en felles forsikring for kjøper og selger som skal dekke 

ukjente feil og mangler ved boligen i forbindelse med eierskifte

► Gjensidige endrer bilbonusmodellen sin og tilbyr raskere bonusopptjening og 

maks ti prosent bonustap ved skade

April
► SpareBank 1 tester pilot på smart boligforsikring

► Gjensidige  lanserer nyheten Light, en app for unge mellom 18 og 34 år 

hvor man blant annet kan forsikre eiendeler

Mai
► En undersøkelse fra Finans Norge oppgir 16 prosent at de har byttet 

forsikringsselskap i løpet av det siste året

► SpareBank 1 ble bransjevinner i Norsk Kundebarometers måling av 

kundetilfredshet og lojalitet

Juni
► SpareBank 1 og DNB inngår intensjonsavtale om fusjon

► SpareBank 1 tar i bruk kunstig intelligens for å kontrollere glasskader 

og avdekke svindel

Juli
► Nordea kjøper Gjensidige Bank og inngår strategisk distribusjonssamarbeid med Gjensidige 

► En undersøkelse fra Finans Norge viser at 50 prosent av de spurte kjøpte forsikring gjennom 

dialog med en ansatt

August
► Tryg lanserer smart bilforsikring for unge sjåfører mellom 18-30 år

► Santander og If inngår samarbeid om å utvikle fremtidens bilhold

September
► Rema Forsikring legger ned driften

► SpareBank 1 og DNB signerer fusjonsavtalen

Oktober
► Gjensidige stenger åtte kontorer i Norge

► DNB og SpareBank 1 utforsker muligheten med talestyring

November
► Danske Bank inngår strategisk samarbeidsavtale med Tryg

► Gjensidige blir kåret til digital leder i forsikringsbransjen

Desember
► InsurTech-selskapet Lemonade kommer til Europa

► Forsikringsenhetene til DNB og SpareBank 1 fusjoneres i Q1 2019 under navner Fremtind
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Pris testkjøp hytteforsikring

Motorvogn (i MNOK), privat

7 823
Erstatning hittil i år

Skadestatistikk

Bygninger og innbo, privat 

29%
Endring i erstatning mellom Q3 2017 og Q3 2018

Billigst i 

flest 

testkjøp

DNBSpareBank 1

Dyrest i 

flest 

testkjøp



YS og Gjensidige forlenger 

forsikringsavtalen. Lemonade 

kommer til Europa.

• I vår prissammeligning av 

hytteforsikring med og uten innbo er 

SpareBank 1, Storebrand og Nemi 

billigst. 

• DNB er dyrest i flest testkjøp,  

deretter følger Tryg og Landkreditt.

• Protector trekker seg ut av markedet 

for boligselgerforsikring etter svake 

resultater.

SpareBank 1 er billigst i flest 

testkjøp for hytte, mens DNB er 

dyrest.

Marked Markedsføring

SpareBank 1 og DNB blir til Fremtind 

og Trygg Trafikk og If har laget en 

kampanje om trafikksikkerhet.

• YS og Gjensidige viderefører 

forsikringsavtalen.

• Lemonade satser på 

forsikringsmarkeder i Europa.

• Gjensidige inngår samarbeid med 

Kreftforeningen.

• Juristforbundet flytter sine 

medlemsforsikringer fra Storebrand til 

Tryg.

Kunde og regelverk

Skadestatistikken for 3. kvartal viser at 

skadene på bygning og innbo øker 

mye.

• Når SpareBank 1 og DNBs 

forsikringsenheter fusjoneres er det 

bestemt at navnet skal være Fremtind 

Forsikring. 

• Trygg Trafikk og If står bak Facebook-

kampanje som handler om 

trafikksikkerhet.

• KLP, Eika, Tryg og DNB er blant 

aktørene som har markedsført 

bilforsikring den siste måneden. 

• Skadestatistikken for 3. kvartal viser at 

erstatning på bygning og innbo øker 

kraftig, målt i kroner og antall skader.

• Forsikringsbransjen er bekymret over 

økningen i antall vannskader.

• Siden innføringen av gebyr for 

uforsikrede kjøretøy er tallet redusert 

med 73 000, og det er nå kun 38 000 

uforsikrede kjøretøy igjen. 

Pris og produkt
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Vi står midt opp i den digitale tidsalderen. Det 

innebærer at vi vil fortsette å se teknologitunge 

nyetableringer med mål om verdensherredømme.

Sett i sammenheng med at IT-gigantene vurderer 

sine muligheter i forsikringsmarkedet, kan vi raskt få 

en virkelighet hvor norske forsikringsaktørers 

verdikjeder blir angrepet fra alle mulige hold.

Hva blir avgjørende

Vi mener at avgjørende forhold i 2019 vil være å 

fortsette ferden mot en sømløs kundereise og 

personalisering. Norske forsikringsaktører vil måtte 

utnytte kraften bak de enorme datamengdene de 

besitter til å kunne personalisere forsikringstilbud på 

individnivå. 

Forsikring er fortsatt lavinteresse, og vi tror dette vil 

fortsette. Nøkkelen til suksess er kanskje ikke å gjøre 

forsikring heldigitalt, men mestre balansegangen 

mellom personlig kontakt når det trengs, og samtidig 

ha sømløse digitale løsninger hvor kundene kan 

være selvbetjente. På sikt tror vi at aktøren som 

makter å gjøre forsikring til noe man vet man har, 

men som man ikke må ta stilling til – vil vinne.
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«Samarbeide når vi kan, konkurrere når vi må»

Vi er ved veis ende i 2018 og et tilbakeblikk på året 

vitner om en bransje som har tatt nasjonale og 

internasjonale faresignaler på alvor. DNB og 

SpareBank 1 fusjonerte forsikringsenhetene sine, 

Nordea inngikk samarbeid med Gjensidige og 

Danske Bank skal selge Trygs forsikringer.

Foruten dette ser vi tjenester, som tidligere måtte 

kjøpes individuelt, bli pakketert på en måte som 

skaper nye distribusjonsmodeller for 

forsikringsselskapene. Nye former for bilhold og 

bildelingstjenester er eksempler på denne 

utviklingen. Dette representerer begynnelsen på 

det som på sikt kan gi konkurransefortrinn – en 

sømløs digital kundereise.

Hva vi tror kommer

Vi tror at 2019 vil bli preget av flere og større 

allianser. De store vil bli større, men også smartere. 

Samarbeidsformen kan variere, men vår prediksjon 

er at vi fort kan se allianser på tvers av bransje- og 

landegrenser. 

Vi mener også at forsikringsselskapene bør bli mer 

nysgjerrige på oppstartsmiljøer. Det ligger et 

uutnyttet potensiale i å samarbeide med smidige og 

innovative oppstarter som kan gi synergieffekter for 

begge parter. Dette har vi allerede sett flere 

eksempler på i bankbransjen.

2018 har vist en proaktiv 

bransje som tar konkurranse 

på alvor. Vil 2019 gi oss flere 

og større samarbeid?
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• For hytteforsikring er SpareBank 1 billigst i flest testkjøp og 

utmerker seg som billigste aktør også på høy standard, 

uavhengig av alderssegment og innbodekning. 

• DNB er dyreste aktør i flest testkjøp på hytteforsikring med 

og uten innbo, men kommer dårlig ut i ung- og 

seniorsegmentene.

• Uavhengig av alderssegment kommer Storebrand best ut 

på normal standard, mens Nemi er billigst på bedre 

standard.

• Landkreditt og Tryg er dyreste aktør på hytteforsikring for 

seniorsegmentet uten innbo og voksensegmentet uten 

innbo.



Sammenligning pris hytteforsikring

Hytte normal, bedre og høy standard 

Ung

• Storebrand er billigste aktør på 

normal standard, Nemi på bedre 

standard og SB1 på høy standard

• DNB er dyreste aktør på alle 

hyttestandardene, til tross for at de 

har nedjustert sine priser

• Tryg har nedjustert prisene sine på 

bedre og høy standard

• If, Gjensidige, Frende, KLP og Nemi 

har økt sine priser på alle 

hyttestandarder

Voksen Senior

Frende, Nemi og 

KLP har økt sine 

priser på alle 

hyttestandarder
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• SB1 er billigste aktør på normal og høy 

standard, Nemi på bedre standard

• DNB er dyreste aktør på normal og bedre 

standard, mens Landkreditt er dyrest på 

høy standard

• Gjensidige har nedjustert sine priser på 

normal og høy standard, mens DNB og 

SB1 har nedjustert på henholdsvis bedre 

og høy standard

• If, Tryg, Frende, Storebrand, KLP og 

Nemi har økt prisene sine på alle 

hyttestandarder

• Gjensidige er billigste aktør på normal 

standard, Nemi på bedre standard og 

SB1 på høy standard

• Landkreditt er dyrest på normal og høy 

standard, mens DNB er dyrest på bedre 

standard

• If har nedjustert sine priser på normal 

og høy standard, mens både Gjensidige 

og SB1 har nedjustert på bedre og høy 

standard

• Frende, KLP og Nemi har økt sine priser 

på alle hyttestandarder

TREND SIDEN 

FORRIGE MÅLING



Sammenligning pris hytteforsikring inkl. innbo

Hytte normal, bedre og høy standard 

Ung

• Storebrand er billigst på normal 

standard, Nemi på bedre standard 

og SB1 på høy standard

• DNB er dyreste aktør på bedre og 

høy standard, mens Tryg er dyrest 

på normal standard

• DNB har nedjustert sine priser på 

alle hyttestandarder

• Tryg, Gjensidige, Storebrand, KLP 

og Nemi har økt sine priser på alle 

hyttestandarder

Voksen Senior

KLP har økt sine 

priser, DNB har 

redusert sine 

priser 
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• Storebrand er billigste aktør på normal 

standard, If på bedre standard og SB1 på 

høy standard

• Tryg er dyreste aktør på normal og bedre 

standard, mens DNB er dyrest på høy 

standard

• DNB har nedjustert sine priser på alle 

hyttestandarder

• If, Tryg, Storebrand og KLP har økt sine 

priser på alle hyttestandarder

• Storebrand er billigst på normal 

standard, Nemi på bedre standard og 

SB1 på høy standard

• DNB er dyreste aktør på normal og 

bedre standard, mens Landkreditt er 

dyrest på høy standard

• Gjensidige har nedjustert sine priser på 

bedre og høy standard, mens If har 

nedjustert på normal og bedre standard

• Frende, KLP og Nemi har økt sine priser 

på alle hyttestandarder

TREND SIDEN 

FORRIGE MÅLING



Ung

28 år

Voksen

42 år

Senior

59 år
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1 623 1 769 1 823 1 866
2 296 2 339 2 386 2 568 2 849 2 880 3 060

SB1 Nemi Gjensidige Storebrand KLP Eika If Frende Landbruksf. Tryg DNB Codan

1 551 1 694 1 919
2 296 2 339 2 374

2 773 2 849 2 976 3 108 3 454

Storebrand SB1 Nemi KLP Eika Gjensidige If Landkreditt Tryg Frende DNB Codan

1 587 1 599 1 660 1 741
2 280 2 296 2 339 2 508 2 663 2 844 2 849

Gjensidige SB1 Nemi Storebrand Frende KLP Eika Tryg If DNB Landbruksf. Codan

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

123 %
Kr 1 903

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

89 %
Kr 1 437

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

80 %
Kr 1 262

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Landkreditt

Landkreditt

Hytte normal standard, 2480 Koppang, byggeår 1972, P-rom 71 kvm

N/A

N/A

N/A



Hytte normal standard innbo 300 000 kroner, 2480 Koppang, byggeår 1972, P-rom 71 kvm

Ung

28 år

Voksen

42 år

Senior

59 år
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2 349 2 539 2 656 2 792 2 832 3 151 3 201 3 247
3 936 4 233 4 332

Storebrand Nemi SB1 KLP Eika Gjensidige If Landkreditt Frende DNB Tryg Codan

2 115 2 225 2 278 2 338
2 792 2 832 2 904 3 012 3 135 3 247 3 624

Storebrand Nemi Gjensidige SB1 KLP Eika Frende Tryg If Landbruksf. DNB Codan

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

84 %
Kr 1 983

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

66 %
Kr 1 480

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

71 %
Kr 1 509

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

2 240 2 585 2 586 2 609 2 792 2 832 2 977 3 247 3 372 3 676 3 720

Storebrand KLP FrendeSB1 NemiGjensidige LandkredittIfEika DNB Tryg Codan

Landkreditt

N/A

N/A

N/A



Hytte bedre standard, 3614 Kongsberg, byggeår 1999, P-rom 84 kvm

Ung

28 år

Voksen

42 år

Senior

59 år
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3 235 3 636 3 958 3 990 4 006 4 503 4 788 4 789
5 425 5 448 5 839

Nemi SB1 If Eika KLP Gjensidige Frende Storebrand Landbruksf. Tryg DNB Codan

3 481 3 941 3 990 4 006
4 918 5 028 5 197 5 208 5 425 5 456

8 105

Nemi SB1 Eika KLP If Tryg Storebrand Frende Landbruksf. Gjensidige DNB Codan

3 056 3 421 3 444 3 733 3 990 4 006 4 308 4 356 4 530
5 425

7 116

Nemi Storebrand SB1 Gjensidige Eika KLP Tryg Frende If Landbruksf. DNB Codan

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

133 %
Kr 4 624

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

80 %
Kr 2 604

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

133 %
Kr 4 060

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Landkreditt

Landkreditt

Landkreditt

N/A

N/A

N/A



Hytte bedre standard innbo 500 000 kroner, 3614 Kongsberg, byggeår 1999, P-rom 84 kvm

Ung

28 år

Voksen

42 år

Senior

59 år
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4 640 4 718 5 104 5 151 5 399 5 753 5 756 6 372 6 912 7 439 7 632

If Nemi KLP Eika SB1 Storebrand Gjensidige Landbruksf. Frende DNB Tryg Codan

4 343 4 385 4 789 4 843 5 065 5 104 5 151 5 448
6 120 6 372

9 036

Nemi Storebrand SB1 Gjensidige If KLP Eika Tryg Frende Landbruksf. DNB Codan

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

101 %
Kr 5 041

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

64 %
Kr 2 992

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

108 %
Kr 4 693

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Landkreditt

Landkreditt

4 980 5 104 5 151 5 666 5 704 6 036 6 210 6 372 6 767

9 048 10 021

Nemi KLP Eika If SB1 Frende Storebrand Landbruksf. Gjensidige Tryg DNB CodanLandkreditt

N/A

N/A

N/A



Ung

28 år

Voksen

42 år

Senior

59 år
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3 115
4 986 5 536 5 616 5 953 6 084 6 508 6 724

7 544
9 039 9 178

SB1 Nemi Eika Tryg If Frende KLP Gjensidige Storebrand DNB Landbruksf. Codan

3 643
5 100 5 389 5 536

6 508 6 600 7 308 7 915 8 083
9 178 9 928

SB1 Tryg Nemi Eika KLP Frende If Storebrand Gjensidige Landbruksf. DNB Codan

3 308
4 500 4 696

5 536 5 556 5 711
6 508 7 024 7 397

8 424 9 178

SB1 Tryg Nemi Eika Frende Gjensidige KLP Storebrand If DNB Landbruksf. Codan

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

173 %
Kr 6 285

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

195 %
Kr 6 063

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

177 %
Kr 5 870

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Landkreditt

Landkreditt

Landkreditt

Hytte høy standard, 2646 Gålå, byggeår 2008, P-rom 140 kvm 

N/A

N/A

N/A



5 712
6 856 7 222 8 036 8 319 8 352 8 664 9 233 9 765 10 503 11 869

SB1 Nemi Eika KLP If Tryg Frende Gjensidige Storebrand Landbruksf. DNB Codan

Hytte høy standard innbo 1 000 000 kroner, 2646 Gålå, byggeår 2008, P-rom 140 kvm 

Ung

28 år

Voksen

42 år

Senior

59 år
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5 509
6 502 6 864 7 222 7 356 7 440 7 855 8 036

9 305
10 503 10 536

SB1 Nemi If Eika Tryg Frende Gjensidige KLP Storebrand Landbruksf. DNB Codan

4 903 5 412 5 956 6 605 7 222 7 356 8 036 8 111 8 785
10 368 10 503

SB1 Tryg Nemi Gjensidige Eika Frende KLP If Storebrand DNB Landbruksf. Codan

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

108 %
Kr 6 157

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

91 %
Kr 5 027

PRISFORSKJELL

BILLIGST / DYREST

114 %
Kr 5 600

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Landkreditt

Landkreditt

Landkreditt

N/A

N/A

N/A



1) Troll tilbyr ikke bilforsikring for Tesla

Segment

Normal 

standard 3 454 2 773 2 976 2 374 1 694 3 108 1 551 N/A 2 339 2 296 1 919 2 849

Bedre 

standard 8 105 4 918 5 028 5 456 3 941 5 208 5 197 N/A 3 990 4 006 3 481 5 425

Høy 

standard 9 928 7 308 5 100 8 083 3 643 6 600 7 915 N/A 5 536 6 508 5 389 9 178

Normal 

standard 3 060 2 386 2 880 1 823 1 623 2 568 1 866 N/A 2 339 2 296 1 769 2 849

Bedre 

standard 5 839 3 958 5 448 4 503 3 636 4 788 4 789 N/A 3 990 4 006 3 235 5 425

Høy 

standard 9 039 5 953 5 616 6 724 3 115 6 084 7 544 N/A 5 536 6 508 4 986 9 178

Normal 

standard 2 844 2 663 2 508 1 587 1 599 2 280 1 741 N/A 2 339 2 296 1 660 2 849

Bedre 

standard 7 116 4 530 4 308 3 733 3 444 4 356 3 421 N/A 3 990 4 006 3 056 5 425

Høy 

standard 8 424 7 397 4 500 5 711 3 308 5 556 7 024 N/A 5 536 6 508 4 696 9 178

Billigst Dyrest
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Ung

28 år

Voksen

42 år

Senior

59 år



1) Troll tilbyr ikke bilforsikring for Tesla

Segment

Normal 

standard 4 233 3 201 4 332 3 151 2 656 3 936 2 349 N/A 2 832 2 792 2 539 3 247

Bedre 

standard 10 021 5 666 9 048 6 767 5 704 6 036 6 210 N/A 5 151 5 104 4 980 6 372

Høy 

standard 11 869 8 319 8 352 9 233 5 712 8 664 9 765 N/A 7 222 8 036 6 856 10 503

Normal 

standard 3 676 2 977 3 720 2 586 2 585 3 372 2 240 N/A 2 832 2 792 2 609 3 247

Bedre 

standard 7 439 4 640 7 632 5 756 5 399 6 912 5 753 N/A 5 151 5 104 4 718 6 372

Høy 

standard 10 536 6 864 7 356 7 855 5 509 7 440 9 305 N/A 7 222 8 036 6 502 10 503

Normal 

standard 3 624 3 135 3 012 2 278 2 338 2 904 2 115 N/A 2 832 2 792 2 225 3 247

Bedre 

standard 9 036 5 065 5 448 4 843 4 789 6 120 4 385 N/A 5 151 5 104 4 343 6 372

Høy 

standard 10 368 8 111 5 412 6 605 4 903 7 356 8 785 N/A 7 222 8 036 5 956 10 503

Billigst Dyrest
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Ung

28 år

Voksen

42 år

Senior

59 år



• Protector Forsikring trekker seg ut av markedet for 

boligselgerforsikring etter svake resultater på området over 

flere år.
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Forsikringsselskapet Protector trekker seg ut av 

markedet for boligselgerforsikring etter svake 

resultater på området over flere år.

Selskapet varslet i oktober at økt forekomst av insektet skjeggkre i norske 

boliger påførte dem et tap pålydende 146 millioner kroner. 

- Bakgrunnen er produktets svake tekniske resultat de siste årene samt 

stor usikkerhet knyttet til produktets fremtidige premievolum og 

lønnsomhet. Styret er av den oppfatning at nøkkelressurser da kan 

brukes bedre på andre og mer fremtidsrettede områder, opplyses det om 

i en børsmelding fra Protector.

Nyheten om avvikling av boligselgerforsikring kommer bare halvannen 

uke etter at selskapet kunngjorde at de ville vurdere ulike strategier 

tilknyttet forsikringsformen. 
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• YS og Gjensidige forlenger forsikringsavtalen. Den nye 

avtalen har en tidshorisont på seks år og vil utgjøre 1,4 

milliarder kroner i årlig forsikringspremie.

• Gjensidige inngår hovedpartneravtale med Kreftforeningen.

• Arkitektbedriftene fortsetter samarbeidet med Tryg.

• Lemonade kunngjør at de vil ekspandere til Europa. Det er 

foreløpig uvisst hvilket marked de satser på først.



Den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2019 og løper i 

seks år. Avtalen utgjør 1,4 milliarder kroner i årlig 

forsikringspremie.

Etter en omfattende prosess med ulike leverandører står Gjensidige igjen 

som den foretrukne leverandøren og avtalen videreføres.

– Vi har hatt en omfattende prosess med ulike leverandører, og kommet 

frem til at Gjensidige har den beste pakken for oss. Nå ser vi frem til å ta 

fatt på en ny avtaleperiode, med enda bedre betingelser for medlemmene 

våre, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud på deres hjemmeside.

YS og Gjensidige har planer om å investere i nye, digitale 

betjeningsløsninger som skal forenkle medlemsopplevelsen. 
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Gjensidige og Kreftforeningen inngår en treårig 

hovedpartneravtale som innebærer strategisk 

samarbeid.

- Vi er veldig glade for at Kreftforeningen ønsker et partnerskap med oss, 

sier direktør for forretningsutvikling i Gjensidige, Jørgen Taalesen i en 

pressemelding.

Avtalen sikrer Gjensidige mulighet til å utvikle unike forebyggende 

tjenester sammen med Kreftforeningen, heriblant tilbud som bidrar til å 

forebygge kreft eller som kan lette situasjoner for berørte og pårørende. 

Samarbeidet, som er av en kommersiell art, betyr at Kreftforeningen skal 

stille med ressurser og kompetanse for produktutvikling i Gjensidige. De 

vil også ta for seg områder som markedsføring, kommunikasjon og 

sponsing. Avtalen trer i kraft fra 01.01.2019 og Gjensidige vil være 

eksklusiv samarbeidspartner fra forsikringsbransjen.
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Juristforbundet har besluttet å flytte sine 

medlemsforsikringer fra Storebrand til Tryg med 

virkning fra 1. januar 2019. Juristforbundet har i 

overkant av 21 000 medlemmer.

Leverandørbytte kommer som følge av en anbudsrunde hvor Tryg kunne 

skilte med en bedre avtale for Juristforbundets medlemmer. Dette 

innbefatter blant annet en prisgaranti til alle medlemmer med individuelle 

forsikringer som blir flyttet fra Storebrand til Tryg. 

Prisgarantien innebærer at Juristforbundets medlemmer ikke skal 

oppleve mer enn fem prosent prisøkning, inklusive indeksregulering. For 

kollektive forsikringer går flere priser ned, mens de få forsikringene som 

øker marginalt i pris skyldtes økt forsikringsdekning.

Juristforbundet uttaler at de med leverandørbytte i tillegg har oppnådd en 

rekke spennende produktforbedringer som vil utbroderes nærmere i 

2019.
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Arkitektbedriftene omtaler den nye forsikringsavtalen 

med Tryg som tidenes beste. Arkitektbedriftene 

består av 4 800 ansatte fordelt på 527 bedrifter. 

Etter nærmere ett år i forhandlinger med ulike forsikringsaktører velger 

Arkitektbedriftene å videreføre samarbeidet med Tryg. Medlemmene i 

bransjeorganisasjonen vil få følgende forbedringer, sett opp mot dagens 

avtale:

• Pris på gruppeliv redusert med 28 %, ulykke med 19 %, fritidsulykke 

med 17 %, yrkesskade med 25 % og behandlingsforsikring med 12 %

• Tryg Legehjelp vil nå inngå som en del av behandlingsforsikringen, 

hvilket innebærer tilgang til erfarne allmennleger og sykepleiere uten 

ventetid eller egenandel

• Yrkesskade- og/eller fritidsulykkeforsikringsdekning gir tilgang til 

tverrfaglig vurdering og oppfølging av medarbeidere etter ulykke

• Skadebehandling ved ansvarsskade fra Trygs advokater med 

kompetanse innen skadesaker i arkitektnæringen
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Cirka 930 000 LO-medlemmer har tilgang på fordeler på bank og forsikring i 

SpareBank 1. Blant annet gratis innboforsikring og toppforsikring på hus, 

hytte, bil og båt uten tillegg i prisen.

Cirka 250 000 medlemmer har tilgang på renter fra 2,19 prosent hos 

Storebrand uavhengig av lånebeløp. Unio har ikke en egen forsikringsavtale. 

Sykepleierforbundet som er en del av Unio har valgt å inngå egen avtale.

Cirka 219 000 YS-medlemmer har blant annet tilgang på 20 prosent 

YS-rabatt på individuelle skadeforsikringer.

Cirka 140 000 medlemmer i Akademikerne har tilgang på forsikringsfordeler 

hos Storebrand, Tekna og Krigskoleutdannede Offiserers Forbund står 

utenfor og har avtale med Gjensidige på forsikring.

Cirka 88 000 NITO-medlemmer får fra 1. januar 2019 tilgang på fordeler 

hos Tryg og Nordea som overtar avtalen fra Gjensidige.

Cirka 110 000 medlemmer i Sykepleierforbundet har tilgang på gunstig lån 

og forsikring hos DNB. På Sykepleierforbundets hjemmesider står det at 

«medlemmene får noen av markedets beste vilkår for lån og forsikring».
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2018 har vært året for tegning og 

reforhandling av forbundsavtaler. Er 

dette forsikringsaktørenes motsvar til 

innovative nyetableringer? Og vil det 

gjøre inntreden i markedet 

vanskeligere? 

Forbundsavtaler i vinden

Veldig mange nordmenn har tilgang på gunstige 

bank- og forsikringsavtaler gjennom medlemskap i 

forbund. 2018 har vært året hvor vi har sett de store 

mobilisere for å sikre seg forbundsavtaler på 

bekostning av sine konkurrenter.

Hvor stort konkurransefortrinn utgjør 

forbundsavtaler? Og vil det gjøre livet vanskeligere 

for håpefulle nyetableringer?

Hvorfor er forbundsavtaler så viktig?

Forbundsavtaler gir først og fremst tilgang til enorme 

medlemsmasser, som forsikringsaktører kan benytte 

som utgangspunkt for vekst og distribusjon.

Enkelte forbund er svært attraktive, da de taler på 

vegne av yrkesgrupper med utelukkende høy 

utdanning. Disse gruppene kan representere et 

lønnsomt segment og er således verdt å kjempe for. 

Et annet viktig aspekt med forbundsavtaler er 

byttekostnader. Prisbildet i markedet er uoversiktlig, 

og det kreves betydelig med egeninnsats fra den 

enkelte for å få oversikt over tilbyderne og deres 

ordninger. I sum kan dette fort ende opp med at 

forbrukere avstår fra å innhente tilbud fra flere 

forsikringsselskap.

Så hvem faller bak?

Når store deler av Norges befolkning har tilgang til 

gunstige avtaler, i et marked preget av lav 

transparens, så vil det være vanskeligere å kapre 

markedsandeler. Sett i sammenheng med det 

at de store forsikringsaktørene, gjennom 

forbundsavtaler, rensker markedet for de antatt mest 

attraktive kundegruppene, utgjør dette en 

etableringsbarriere for nye aktører.

Forbundsavtaler gir kun forsikringsaktører tilgang til 

enorme medlemsmasser – det å tilfredsstille deres 

behov er imidlertid noe helt annet.
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Lemonade, et av de heteste InsurTech-selskapene i 

USA, gjør seg klar for storinnrykk i Europa.

Det relativt ferske InsurTech-selskapet Lemonade utfordrer den 

tradisjonelle forsikringsmodellen gjennom å tilby et enkelt og heldigitalt 

forsikringskonsept. Bak seg har selskapet en kapital på 180 millioner 

dollar innsamlet over fem finansieringsrunder.

- [...] Vi er i ekstase over å kunne ekspandere til Europa og ser frem til å 

engasjere konsumenter på tvers av språk og landegrenser, skriver Daniel 

Schreiber, administrerende direktør i Lemonade på selskapets blogg.

Lemonade tilbyr en mobilapp, utstyrt med tidsriktig design og AI-chatbots

i salgs- og oppgjørsprosessen. Lemonade har også åpnet sine APIer slik 

at eiendomsmeglere, låneformidlere og andre aktører kan integrere 

forsikringstjenestene i sine løsninger og applikasjoner.
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Lemonade reklamerer i USA med at de 

skal rette opp i interessekonflikten 

mellom forsikringstaker og 

forsikringsgiver. Er dette egentlig en 

omstridt konflikt i Norge?

Er morgendagen heldigital?

Lemonade har klart å posisjonere seg som den mest 

spennende utfordreren i forsikringslandskapet. Deres 

spådom og suksess hviler på en heldigital 

forsikringsfremtid, men ønsker folk flest å tegne 

forsikringer gjennom en app og treffer de egentlig 

med sitt verdiforslag?

Forsikring i Norge

Lemonade har differensiert seg ved å være raske, 

rimelige og problemfrie. Vi mener at de har gode 

forutsetninger for å lyktes i Norge på de to første 

punktene, men vil få problemer med å vinne over 

norske forbrukere på det siste. Nordmenn foretrekker 

å kjøpe forsikring via en personlig rådgiver og de 

ønsker å kommunisere med et menneske ved større 

skadesaker. I tillegg kommer tillit, som nordmenn 

verdsetter høyt. Er vi klare til å stole på en 

amerikansk leverandør som satser tungt på digital 

selvbetjening via en chatbot? Om vi skal forsikre 

mobilen, kanskje. Om huset brenner ned, neppe. 

I USA markedsføres Lemonade med at kunder bør 

glemme alt de vet om forsikring. De sier at de skal 

rette opp i interessekonflikten mellom 

forsikringstaker og forsikringsgiver samt bransjens 

hensynsløshet. 

Norske forsikringskunder som har hatt en skadesak 

er mer fornøyde enn de som aldri har hatt det, viser 

EPSI-målingen for 2018. Videre er det kjent at 

norske forsikringsaktører nyter høy tillit blant 

kundene sine. Lemonade bør derfor vurdere å 

justere budskapet før de ekspanderer til nye 

markeder. 

Dagens forsikringsaktører kan sove trygt

Ved siden av å kunne skille seg ut på pris, tilbys en 

digital løsning med tidsriktig design og en AI-chatbot 

– hvilket ikke er noe nytt for Norden. Vi stiller oss 

derfor spørrende til hvorvidt Lemonade har et 

verdiforslag som treffer.

Vår oppfatning er at penetrasjon i det norske 

markedet vil bli en vanskelig oppgave for Lemonade. 

Vi mener imidlertid at norske forsikringsaktører burde 

se til Lemonade for deres imponerende 

innovasjonsevne. Selskapet er langt framme i 

teknologiutnyttelsen, og utforsker API-tilnærminger 

knyttet til det som kan bli «Open Insurance». Norske 

aktører vil sannsynligvis ikke miste nattesøvnen over 

en ny konkurrent enda - men Lemonade vil gjøre sitt 

ytterste for å prøve.
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Norwegian Broker AS, Bafo Forsikringsmegling AS og 

Bafo Forsikring AS er noen av virksomhetene som nå 

samles under navnet Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners er Nordens største selskap innen 

forsikringsmegling og forsikringsrådgivning. Konsernet har i dag 1 800 

medarbeidere fordelt på cirka 70 kontorer spredt rundt i Europa. 

Navneendringen gjelder blant annet følgende virksomheter:

• Norwegian Broker AS

• Bafo Forsikringsmegling AS og Bafo Forsikring AS

• Garde AS

• Quality Broker AS

- Den største endringen som skjer nå er at navnet og utseendet endrer 

seg. [...] Vi er de samme menneskene i de samme lokalene – men fra nå 

av jobber vi alle som en enhet i Norge, under merkevaren Söderberg & 

Partners, sier Jon Gisvold, administrerende direktør i Norwegian Broker i 

en pressemelding. 
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Det danske Finanstilsynet opplyser at Qudos 

Insurance A/S, som har solgt forsikringer i Norge, er 

under avvikling.

Qudos meddelte overfor det danske Finanstilsynet den 26. november at 

de ikke lenger overholdt minimumskapitalkravet. På bakgrunn av 

meddelsen ble Qudos beordret til å fremlegge en finansiell plan for 

selskapet innen en måned. Dagen etter kunngjorde selskapet at de var 

gjenstand for en solvent likvidasjonsprosess, i håp om å bli avviklet uten 

tap for kreditorer. 

Likvidatorene jobber nå med å samle inn relevant informasjon om 

selskapet, hvilket innebærer at selskapet inntil videre ikke foretar 

skadeutbetalinger. 

Det danske Finanstilsynet hevder i sin umiddelbare vurdering, at det er 

betydelig risiko for at Qudos ikke vil være i stand til å overholde alle 

forpliktelsene sine. 
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Startupen Tillit Forsikring gikk til topps i Santander 

Banks pitchekonkurranse og planlegger lansering i 

februar 2019.

Pitchekonkurransen ble avholdt på Slush-konferansen i Helsinki og 

bestod av 12 nordiske deltakere som hadde blitt valgt ut fra 50 søkere. 

- Vi får en time til å møte sjefen for Santander InnoVenture. Så da handlet 

det om å pitche, samtale og presentere, og finne ut hva vi eventuelt kan 

gjøre sammen. Vårt fulle navn er Tillit Forsikring, så vi driver naturligvis 

med forsikring også, men ikke bare det, sier Anders Schnell, CTO i Tillit

til Shifter.

Tillit forbereder i disse dager en prelansering av sitt forsikringskonsept 

som innebærer forsikring av verdisaker som telefon, laptop og 

sportsutstyr. De tar også sikte på en landsomspennende utrulling av 

forsikringsprodukter i februar 2019.

- [...] vi har bygget et nettverk av reparasjonsverksteder i Oslo, så hvis du 

har forsikret telefonen hos oss og knuser skjermen, så kan du melde om 

en skade i appen og så kan du gå direkte til det nærmeste verkstedet vi 

har, og få reparert telefonen på et kvarter, sier Schnell til Shifter.

31Cicero Markedsrapport Skadeforsikring 12/18



32Cicero Markedsrapport Skadeforsikring 12/18

• Når forsikringsenhetene SpareBank 1 og DNB fusjonerer vil 

de gjøre det under navnet Fremtind. 

• Trygg Trafikk og If står bak Facebook-kampanje som går 

under navnet «#voksenpoeng» og handler om 

trafikksikkerhet.



Når forsikringsenhetene til SpareBank 1 og DNB 

fusjonerer vil de gjøre det under navnet Fremtind. 

- Frem handler om vår satsing på datadrevet innovasjon og 

morgendagens kundeløsninger. Ordet tind handler om vår erfaring og 

grunnfjellet vi står på, bygget opp av to solide aktører, og med høyde nok 

til å ha perspektiv og kunne sikte langt. Fremtind skal kjennetegnes av 

innovasjon, fornyelse, bærekraft og partnersamarbeid, forklarer Turid 

Grotmoll, som blir administrerende direktør for Fremtind.

Navnet er utviklet i samarbeid med byrået Volum2 og de ansatte i 

respektive selskaper. Selskapet skal nå utarbeide en visuell profil i 

samarbeid med Scandinavian Design Group. 

Det nye selskapet har som mål å bli landets ledende forsikringsaktør, og 

vil være operativt under navnet Fremtind i løpet av Q1 2019, forutsatt at 

Finanstilsynet godkjenner sammenslåingen. 
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Trygg Trafikk og If står bak Facebook-kampanje som 

går under navnet «#voksenpoeng» og handler om 

trafikksikkerhet.

Videoen er foreløpig sett 273 000 ganger på Trygg Trafikks Facebook-

side. Nucleus står bak idé og konsept, mens Go Elctra står for regi og 

produksjon. 

Videoen handler om en småbarnsfars møte med alle kampene han møter 

i hverdagen, hvor han ofte velger å gi etter for datterens ønsker. Én kamp 

nektet han imidlertid å gi seg på, når datteren til slutt må sette seg i 

barnesetet.

En undersøkelse utført av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og If viser 

at 67 prosent av norske bilstolkjøpere mangler grunnleggende kunnskap 

om hvordan de skal sikre barn i bilen

Filmen kan du se her.
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• Skadestatistikken for 3. kvartal 2018 viser en økning i antall 

meldte skader og erstatningsutbetalinger mot 3. kvartal 

2017. Skader på bygning og innbo øker mye.

• Tall fra Finans Norge viser at privatpersoner får utbetalt 

nesten 3 milliarder kroner i forbindelse med vannskader i år.

• En undersøkelse utført på vegne av Gjensidige viser at hver 

tredje bilist tror at de kan ha promillekjørt.
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Kilde: Finans Norges skadestatistikk for Q3 2018

Erstatninger privatmarkedet (hittil i år)

Motorvogn Private bygninger og innbo Reise

Erstatning i MNOK 

(endring fra Q3 2017)
7 823 (3,6 %) 6 749 (29 %) 1 739 (6,2 %)

Antall meldte skader 

(endring fra Q3 2017)
526 198 (3,9 %) 301 505 (28,4 %) 261 928 (4,3 %)
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Nye prognoser fra Finans Norge viser at private vil få 

utbetalt nesten 3 milliarder kroner etter vannskader i 

år – den nest høyeste totalsummen på 18 år.

Før man har innregnet flommene på Vestlandet og Oppland i oktober 

viser tall fra Finans Norge at vannskadeerstatninger er på mer enn 2,2 

milliarder kroner etter tredje kvartal. Dette gir en økning på 27 prosent i 

forhold til samme tid i fjor, noe forsikringsbransjen finner urovekkende. 

- Vi i bransjen er bekymret over utviklingen. Det oppstår stadig mer 

skader og det går mer erstatningspenger til denne, sier Ole Irgens, 

kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring til P4.

Som en følge av utviklingen i vannskader vil forbrukeren, etter all 

sannsynlighet, måtte belage seg på dyrere forsikringer i tiden fremover 

- Når denne type skader øker må også innbetalingene øke, sier Irgens.
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Erstatningstallene for bolig, bil og reise 

fortsetter å øke. Selskapene vil nok 

svare med at prisene skal opp, kanskje 

bør fokuset rettes mot effektivisering og 

skadeforebygging?

Skadeeksplosjon

Skadestatistikken for Q3 viser igjen en negativ 

utvikling. Sammenlignet med samme kvartal for fjoråret 

har skadetallene økt betraktelig for private bygninger 

og innbo, mens motorvogn og reise har hatt moderat 

skadevekst. Et par høststormer kan tilskrives noe 

skyld, men ekstremvær syntes å være den nye normen 

– og et helt år uten ekstraordinære hendelser som fører 

til skader virker å være en fjern drøm for 

forsikringsselskapene. 

Inntoget av kostbare el-biler, hus som skal bygges etter 

TEK-17 standard og smarttelefoner som har blitt 

allemannseie gjør sitt til at når skadene først oppstår, 

så er erstatningene desto høye. Det argumenteres for 

at teknologien bak moderne el-biler gjør at de kolliderer 

mindre, men her har blant annet Gjensidige vært 

tydelige på at de priser forsikringene sine på slike biler 

høyere. Dette fordi at når el-biler først er involvert i 

kollisjoner, så er skadene på bilene større. Teknologien 

har altså ikke innhentet oss helt enda.

Combined ratio 

I følge tall fra SSB har combined ratio for norske 

forsikringsselskaper i perioden 2014-2017 vært 

stigende og økt med rundt tre prosentpoeng – til 87,6 

prosent. Variasjonene er imidlertid store. En av 

vekstvinnerne i bransjen, Frende, hadde en combined

ratio på 96,2 prosent i 2017. Et klart bevis på at vekst 

koster. Gjensidiges combined ratio lå på ratio 85,6 

prosent i samme periode. En av de beste i klassen er 

Eika med 81 prosent, hvilket taler for at lokal 

distribusjon der rådgivere kjenner kunden er en viktig 

faktor. Dette er likevel en kostnadskrevende måte å 

drive forretning på, der mye vedlikehold av porteføljen 

skjer manuelt.

Er det kun prisen de kan endre?

Hvordan vil så bildet se ut fremover? Vi tror at 

erstatningsutbetalingene vil fortsette å øke og at det er 

selskapene som evner å gjøre en god jobb med 

kundeselektering som vil ha et fortrinn i markedet. På 

sikt vil teknologi bli en enda mer sentral del av kjøp og 

skadeutbetaling, men også skadeforebyggende arbeid. 

Det finnes et mulighetsrom i skjæringspunktet mellom 

skadeforebygging og prediktiv teknologi som helt klart 

vil kunne male aktørenes bunnlinje med grønne tall, 

men også komme samfunnet og sluttbrukerne til gode. 
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En undersøkelse utført på vegne av Gjensidige viser 

av hver tredje bilist tror at de kan ha promillekjørt.

Undersøkelsen, gjennomført av Ipsos, viser også at hver tiende bilist av 

og til kan konsumere alkohol noen timer før bilkjøring, og beregner når de 

tilsynelatende er i kjørbar tilstand. I Oslo Vest, Asker og Bærum er 

andelen dobbelt så høy som i resten av landet, her beregner én av fem 

når de er under promillegrensen.

- Drikker du alkohol, lar du bilen stå. Må du kjøre hjem, holder du deg til 

alkoholfri drikke. Så enkelt er det. Legg inn god margin før du skal ut å 

kjøre etter en fest, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige i 

en pressemelding.

Menn kommer ut som verstingene i undersøkelsen, ved å være mer 

tilbøyelige til å kombinere bilkjøring med alkohol og ha en klart større 

andel respondenter som tror de kan ha kjørt i påvirket tilstand. 
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Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.
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• Innføringen av straffegebyr på 150 kroner for uforsikrede 

kjøretøy har ført til 73 000 færre uforsikrede kjøretøy. 

Fremdeles finnes det cirka 38 000 uforsikrede kjøretøy i 

Norge. 

• Stresstestresultater for europeiske forsikringsgrupper 

publisert – med Gjensidige og Storebrand som deltakere på 

gruppenivå. 



Innføring av et daglig straffegebyr på 150 kroner har 

gitt resultater – 73 000 færre uforsikrede kjøretøy er å 

finne på norske veier. Det er fortsatt 38 000 

uforsikrede kjøretøy. 

Gebyrets størrelsesorden er satt med den hensikt å skulle motivere 

bilførere til å tegne den lovpålagte forsikringen. Selv om innføringen av 

straffegebyret har virket skjerpende på mange bileiere er det fremdeles 

38 000 kjøretøy uten forsikring i Norge. 

- Jeg forstår ikke at noen tør å kjøre uten forsikring. Ved en personskade 

kommer man fort opp i millionbeløp. Man risikerer å måtte betale resten 

av livet, sier Roger Stenseth, leder i Trafikkforsikringsforeningen til NRK.

Hittil viser tall at usikrede kjøretøy har vært involvert i nærmere 600 

ulykker eller trafikkuhell. Dette gir et snitt på to ulykker om dagen. I slike 

tilfeller blir bilføreren holdt økonomisk ansvarlig for skader på både 

kjøretøy og personer. 

45Cicero Markedsrapport Skadeforsikring 12/18 45



Resultater fra stresstester for europeiske 

forsikringsgrupper er nå publisert – med Gjensidige 

og Storebrand som deltakere på gruppenivå.

Stresstestene, arrangert av den europeiske tilsynsmyndigheten for 

forsikring og tjenstepensjon (EIOPA), ble gjennomført i 2018.

Formålet med stresstesten har vært å vurdere håndterbarheten til 

den europeiske forsikringssektoren på spesifikke uheldige 

scenarioer som potensielt har negative implikasjoner for stabiliteten 

til europeiske finansielle markeder og realøkonomien.

Hele rapporten finner du her.
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Pris Hytteforsikring ung

Prisene er innhentet via aktørenes nettsider i 

perioden 05.12.2018 - 14.12.2018 og viser 

ordinære priser inklusive eventuelle nettrabatter og 

administrasjonsgebyrer (grunnpriser). Kunde er 

født i 1990 ved alle type forsikringsobjekt.

Forsikringsobjekt normal standard: 

Fritidsbolig, 2480 Koppang, 71 kvm (p-rom 71 kvm, 

s-rom 0 kvm), uisolert uthus 9 kvm, byggeår 1972, 

normal standard, byggemåte tre, ikke innlagt 

vann/strøm, standarddekning, egenandel 4.000 kr. 

Forsikringssum innbo er 300 000 kr.

Forsikringsobjekt bedre standard: 

Fritidsbolig, 3614 Kongsberg, 90 kvm (p-rom 84 

kvm, s-rom 6 kvm), byggeår 1999, bedre standard, 

byggemåte tre, overspenningsvern, rør i rør, ikke 

brann- eller tyverialarm, toppdekning, egenandel 

4.000 kr. Forsikringssum innbo er 500 000 kr.

Forsikringsobjekt høy standard: 

Fritidsbolig, 2646 Gålå, 150 kvm (p-rom 140 kvm, 

s-rom 10 kvm), uisolert garasje 20 kvm, byggeår 

2008, høy standard, byggemåte tre, 

overspenningsvern, rør i rør, vannstopp, brann- og 

tyverialarm med varsling til sentral, toppdekning, 

egenandel 4.000 kr. Forsikringssum innbo er 1 000 

000 kr.

Spesifikasjoner og avvik:

1. Priser inneholder eventuelle tilleggsdekninger for 

hussopp eller sopp og råte og ulykke/uhell for hyttene 

med toppdekning.

2. Codan: Tilbyr ikke kjøpsløsning av hytteforsikring på 

nett.

3. KLP: egenandel 3 000 kr (ikke mulig å velge 4 000 

kr).

4. DNB: Innbo egenandel 3 000 kr for toppdekning (ikke 

mulig å velge 4 000 kr). 

5. SB1: Kun mulig å tegne toppdekning på 

innboforsikring.

Pris Hytteforsikring voksen

Prisene er innhentet via aktørenes nettsider i 

perioden 05.12.2018 - 14.12.2018 og viser 

ordinære priser inklusive eventuelle nettrabatter og 

administrasjonsgebyrer (grunnpriser). Kunde er 

født i 1976 ved alle type forsikringsobjekt. 

Forsikringsobjekt normal standard: 

Fritidsbolig, 2480 Koppang, 71 kvm (p-rom 71 kvm, 

s-rom 0 kvm), uisolert uthus 9 kvm, byggeår 1972, 

normal standard, byggemåte tre, ikke innlagt 

vann/strøm, standarddekning, egenandel 4.000 kr. 

Forsikringssum innbo er 300 000 kr.

Forsikringsobjekt bedre standard: 

Fritidsbolig, 3614 Kongsberg, 90 kvm (p-rom 84 

kvm, s-rom 6 kvm), byggeår 1999, bedre standard, 

byggemåte tre, overspenningsvern, rør i rør, ikke 

brann- eller tyverialarm, toppdekning, egenandel 

4.000 kr. Forsikringssum innbo er 500 000 kr.

Forsikringsobjekt høy standard: 

Fritidsbolig, 2646 Gålå, 150 (p-rom 140 kvm, s-rom 

10 kvm), uisolert garasje 20 kvm, byggeår 2008, 

høy standard, byggemåte tre, overspenningsvern, 

rør i rør, vannstopp, brann- og tyverialarm med 

varsling til sentral, toppdekning, egenandel 4.000 

kr. Forsikringssum innbo er 1 000 000 kr.

Spesifikasjoner og avvik:

1. Priser inneholder eventuelle tilleggsdekninger for 

hussopp eller sopp og råte og ulykke/uhell for hyttene 

med toppdekning.

2. Codan: Tilbyr ikke kjøpsløsning av hytteforsikring på 

nett.

3. KLP: egenandel 3 000 kr (ikke mulig å velge 4 000 

kr).

4. DNB: Innbo egenandel 3 000 kr for toppdekning (ikke 

mulig å velge 4 000 kr). 

5. SB1: Kun mulig å tegne toppdekning på 

innboforsikring.

Pris Hytteforsikring senior

Prisene er innhentet via aktørenes nettsider i 

perioden 05.12.2018 - 14.12.2018 og viser 

ordinære priser inklusive eventuelle nettrabatter og 

administrasjonsgebyrer (grunnpriser). Kunde er 

født i 1959 ved alle type forsikringsobjekt.

Forsikringsobjekt normal standard: 

Fritidsbolig, 2480 Koppang, 71 kvm (p-rom 71 kvm, 

s-rom 0 kvm), uisolert uthus 9 kvm, byggeår 1972, 

normal standard, byggemåte tre, ikke innlagt 

vann/strøm, standarddekning, egenandel 4.000 kr. 

Forsikringssum innbo er 300 000 kr.

Forsikringsobjekt bedre standard: 

Fritidsbolig, 3614 Kongsberg, 90 kvm  (p-rom 84 

kvm, s-rom 6 kvm), byggeår 1999, bedre standard, 

byggemåte tre, overspenningsvern, rør i rør, ikke 

brann- eller tyverialarm, toppdekning, egenandel 

4.000 kr. Forsikringssum innbo er 500 000 kr.

Forsikringsobjekt høy standard: 

Fritidsbolig, 2646 Gålå, p-rom 150 kvm (140 kvm, 

s-rom 10 kvm), uisolert garsje 20 kvm, byggeår 

2008, høy standard, byggemåte tre, 

overspenningsvern, rør i rør, vannstopp, brann- og 

tyverialarm med varsling til sentral, toppdekning, 

egenandel 4.000 kr. Forsikringssum innbo er 1 000 

000 kr.

Spesifikasjoner og avvik:

1. Priser inneholder eventuelle tilleggsdekninger for 

hussopp eller sopp og råte og ulykke/uhell for hyttene 

med toppdekning.

2. Codan: Tilbyr ikke kjøpsløsning av hytteforsikring på 

nett.

3. KLP: egenandel 3 000 kr (ikke mulig å velge 4 000 

kr).

4. DNB: Innbo egenandel 3 000 kr for toppdekning (ikke 

mulig å velge 4 000 kr). 

5. SB1: Kun mulig å tegne toppdekning på 

innboforsikring.
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Kunde Skadestatistikk 3. kvartal

Tallene er innhentet fra Finans Norge sin side for 

skadestatistikk for landbasert forsikring.

1) Erstatninger privatmarkedet, statistikk over antall 

meldte skader og totalt anslåtte erstatninger

2) Valgt ut bransjene motorvogn, brann-kombinert 

og reise for fremvisning

3) Antall meldte skader og anslått erstatning hittil i 

år etter bransje



Rapporten utgis 12 ganger i året av Cicero Consulting.

Kildene i rapporten er, om ikke annet er oppgitt, hentet fra 

aktørenes hjemmesider, nyheter fra norske aviser og 

nettaviser, pressemeldinger, børsmeldinger, 

kvartalsrapporter mm. 

Ciceros egne betraktninger 

er markert med «Cicero Mener».

Har du spørsmål om rapporten? 

Kontakt oss: marthe.amdal@cicero.no
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Visste du at vi også leverer Cicero 

Markedsrapport Bank og skreddersydde 

analyseoppdrag? 

Kontakt oss for mer info:

stefan.astroza@cicero.no
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Cicero Consulting AS er et norsk produkt- og 

analyseselskap med spesialkompetanse innen 

bank- og finanssektoren. Vi leverer markedsinnsikt 

og teknologiske rådgivningsløsninger til ledende 

aktører og nisjespillere i finansnæringen.

Les mer om oss her

Kontakt oss:

stefan.astroza@cicero.no

Tlf: +47 470 30 553

Nydalsveien 28 

Pb. 4814 Nydalen

0422 Oslo
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