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Mai 2020
Prissammenligning av priser på
husforsikring med og uten innbo

Markedsandeler landbasert forsikring

Kåringer

Dyrest

Fremtind

Gjensidige
Beste forsikringsselskap i
Norsk Kundebarometer 2020

0,4

Billigst

Størst økning fra
Q1 2019 målt i
prosentpoeng
Storebrand

Landkreditt

Frende
Vinner Kundeserviceprisen
2020 i kategorien
skadeforsikring

SpareBank 1
Best omdømme blant bank
og forsikringsselskap i
RepTrak 2020 fra Apeland
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Pris og produkt

Marked

Markedsføring

Kunde og regelverk

Vår sammenligning av aktørenes
innboforsikringspriser viser at
Storebrand er billigst i flest kjøp

KLP og Storebrand har hatt vekst i
bestandspremie i 1. kvartal, men de
«øvriges» markedsandel går noe ned

Flere aktører har vært synlige med
bannerannonser på nett

Rekord i antall reiseskader, mens
antall skader og erstatninger på
bilforsikring går noe ned

•

•

•

•

Storebrand er billigst i 11 av 15

Storebrand inngår en partneravtale

•

med boligalarmselskapet Homely om å

Tryg er blant aktørene som er synlige

kvartal viser en nær dobling av antall

alle testkjøp

selge deres alarmprodukter til sine

med bannerannonser for bilforsikring

skader og erstatninger på reiseforsikring

kunder

denne måneden. KLP reklamerer for at

Landkreditt er dyrest i flest testkjøp.

kunder slipper å prute hos dem
•

Vi har kartlagt et utvalg aktørers

samarbeid med Sensor Innovation

sentrale vilkår på innboforsikring.
Den viser blant annet at If har høyest
dekningssum ved tyveri av sykkel

Blant de største selskapene kan
Fremtind vise til størst vekst i

•

Codan reklamerer for sine

kategorien skadeforsikring

samlerabatter. Storebrand er synlig
•

omdømmeundersøkelsen RepTrak

at de gir 10 prosent nettrabatt

Norge 2020 fra Apeland

forsikring i første kvartal
•

«Eika Pluss» som samler de mest
grunnleggende forsikringene i ett

SpareBank 1 kommer best ut blant
bank- og forsikringsselskapene i

deres barneforsikring er best i test og

markedsandel innen landbasert
Eika har lansert forsikringspakken

Gjensidige stikker av med seieren i
Norsk Kundebarometer 2020 i

med bannerannonser som viser at
•

•

Gjensidige tester sensorer som skal
identifisere vann- og fuktskader i

•

Finans Norges skadestatistikk for første

testkjøp. For voksen er de billigst i

De er dyrest i 5 av 15 testkjøp
•

If, Storebrand, Frende, Codan, If og

•

KLP og Storebrand kan vise til høyest

Frende vinner kundeserviceprisen 2020
i kategorien forsikring

vekst i bestandspremie for privat

•

If tilbyr nå AV1-roboten til syke
skolebarn uten egenandel

skadeforsikring i første kvartal.

•

Storebrand trekker forslaget om utbytte
for 2019
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De fire store vinner fortsatt
markedsandeler og Fremtind inntar
posisjonen som den nest største innen
privat skadeforsikring. Selskapene kan
vise til en nær dobling av det tekniske
resultatet for første kvartal
sammenlignet med samme periode i
fjor, i en periode med prisøkninger og
få nyetableringer.

Fremtind rykker frem
Premiestatistikken fra Finans Norge for første kvartal viser
at de største selskapene vinner markedsandeleri innen
landbasert forsikring for privatmarkedet sammenlignet med
samme periode i fjor. Fremtind har størst økning med 0,4
prosentpoeng i perioden. I følge premiestatistikken er
Gjensidige fortsatt markedsleder med 23,9 prosent av
markedet, mens Fremtind har rykket forbi If og inntar
andreplassen målt etter bestandspremie innen landbasert
forsikring privat. De «øvriges» samlede markedsandel har
hatt et fall på 0,9 prosentpoeng. Det er likevel verdt å merke
seg at KLP, Storebrand og Landkreditt Forsikring har hatt
størst vekst i bestandspremie i perioden, mens Codan og
Insr taper og er med på å trekke ned de «øvriges» samlede
markedsandel.
Skjer det en konsolidering i markedet?
Koronaeffekten begynner å vise seg. Tallene
forsikringsselskapene har rapportert inn til Finans Norge for
første kvartal i år viser en dobling av antall skader og
erstatninger på reiseforsikring i første kvartal, som følge av
at mange har måttet avlyse sine ferieplaner på grunn av
koronautbruddet. Forsikringsselskapene oppfordrer fortsatt
kunder til å vente med å kontakte dem til etter dato for
planlagt avreise. Dermed er det mye som tyder på at
selskapene har mye tap på reiseforsikring i vente.

premieinntekter i perioden stammer fra både nysalg og økte
priser. Høy skadeinflasjonen får skylden for prisøkningen.
Det er ikke kun de store som har sett seg nødt til å heve
prisene. I et forsøk på å snu de negative tallene har Insr skrudd
opp bilforsikringspremien med rundt 10 prosent. De hevder at
gjennomsnittspremien hos dem fortsatt er lavere enn hos de store
aktørene. Likevel er de den store taperen målt etter endring i
bestandspremie innen bilforsikring i perioden.

Koronaeffekten rammer de mindre hardest
"Det har alltid vært vanskelig å være en liten aktør, men jeg vet
ikke om det er blitt noe vanskeligere". Dette uttalte Espen
Husstad, konsernsjef i Insr til Finansavisen nylig. En
sammenstilling av utvalgte selskapers combined ratio for første
kvartal kan derimot tyde på at koronakrisen har truffet de mindre
selskapene hardest. Mens Gjensidige kan vise til nest høyest
vekst i markedsandel blant de største selskapene for
privatmarkedet, så rapporterer de også om den laveste combined
Til tross for økte reiseerstatninger, så kan SSB melde om at ratioen i utvalget på 83,9. Landkreditt Forsikring, som kan vise til
god vekst i bestandspremie, har den høyeste combined ratioen
bransjen økte sitt tekniske resultat med 42,5 prosent
med 113,2. Forsikringsselskapene kan ikke gardere seg mot de
sammenlignet med første kvartal i fjor. Premieinntektene
står for nær 10 prosent av økningen. Kan noe av økningen høye skadetallene på reiseforsikring. Derimot kan tallene tyde på
at selskaper som bruker tid og ressurser på porteføljen sin, og
tilskrives mangelen på konkurranse i markedet?
aktivt priser ut kunder med høy skadeprosent, høster av dette nå.
Konsernsjef i If, Morten Thorsrud, uttalte nylig til
Finansavisen at de store slår ned de små med vekst. Han
De største tapene forsikringsselskapene har lidd under
mener det er riktig å si at det pågår en konsolidering i det
koronakrisen knyttes likevel til verdiendringer på aksjer og
norske markedet etter en periode med veldig mange
andeler. SSBs resultater for forsikringsbransjen viser nemlig et
etableringer. Mindre aktører får stadig større utfordringer
med å møte sine finansielle mål og få nye aktører etablerer samlet ordinært resultat på minus 3,4 milliarder kroner i første
kvartal. Selv om reiseforbudet oppheves, så kan det derfor ta
seg i markedet fordi det er kapitalkrevende å starte et
lenger tid før forsikringsselskapene tjener gode penger igjen.
forsikringsselskap. If viser til at deres økning i

•

Storebrand er billigst i flest testkjøp i vår sammenligning
av innboforsikring. De er billigst i 11 av 15 testkjøp. For
voksen er de billigste aktør i alle testkjøp

•

Landkreditt er dyrest i flest testkjøp. De er dyrest i 5 av
15 testkjøp

•

Vår prissammenligning viser store variasjoner i hvordan
enkelte aktører priser de ulike segmentene for tilnærmet
lik bolig. For leiligheten i Tromsø er eksempelvis If
dyrest for ung, mens de er tredje billigst for senior
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Sammenligning pris innboforsikring for leilighet
Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Lillestrøm (rekkehus)

Ung

Voksen

Senior

•

Storebrand er billigst i fire av fem
testkjøp. Eika og Storebrand er
blant de to billigste i alle testkjøp

•

Storebrand er billigst i alle testkjøp
for vår ung-kunde. i Bergen. SB1 er
billigst for de to øvrige boligene

•

•

If er dyrest i tre av fem testkjøp.
Boligene det gjelder er Oslo,
Tromsø og Lillestrøm. If havner
også blant de tre dyreste i alle fem
testkjøp

•

Eika er nest billigst for bolig i Oslo,
Bergen og Trondheim. De utmerker
seg som konkurransedyktige på pris
i selskap med KLP.

Storebrand er billigste aktør i Oslo
og Bergen, mens If er billigst for bolig
i Trondheim. SB1 er billigst for de to
øvrige boligene

•

Storebrand havner blant de tre
billigste i alle fem testkjøp

•

Landkreditt er dyrest i tre av fem
testkjøp. Boligene det gjelder er
Bergen, Trondheim og Tromsø

•

Codan er dyrest for bolig i Oslo og
på Lillestrøm.

•

Codan havner blant de tre dyreste i
alle fem testkjøp

•

•

Landkreditt er dyrest for bolig i
Trondheim, mens SpareBank 1 er
dyrest for bolig i Bergen
•

Gjensidige er dyrest i Oslo og
Tromsø. Landkreditt er dyrest i
Bergen og Trondheim, mens Tryg er
dyrest for bolig på Lillestrøm.
Gjensidige havner blant de tre
dyreste i alle testkjøp
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Oslo (0481), leilighet

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 25 år
750 000 kroner

3 773

141 %
Kr 2 207

1 566

1 620

1 686

1 756

2 225

2 256

2 523

2 784

2 885
Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

Eika

Landkreditt

KLP

Codan

Frende

SB1

Tryg

Gjensidige

If

2 145

2 822

2 832

3 216

3 855

2 368

2 816

3 605

2 347

DNB

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 42 år
1 250 000 kroner

104 %
Kr 1 965

1 890

Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

Eika

KLP

Landkreditt

Codan

SB1

Frende

Tryg

If

Gjensidige

2 368

2 643

1 848

2 352

2 642

2 957

2 289

2 710

2 128

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Senior 61 år
1 500 000 kroner

72 %

1 717

DNB

Kr 1 240
Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

Tryg

SB1

Eika

Frende

If

Gjensidige

KLP

Landkreditt

Codan

DNB
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Bergen (5033), leilighet

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 25 år
750 000 kroner

146 %
Kr 1 463

1 004

1 396

1 431

1 728

1 812

1 983

2 051

2 268

2 328

2 467

Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

Eika

KLP

Frende

Tryg

Gjensidige

Codan

Landkreditt

If

2 561

2 775

SB1

DNB

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 42 år
1 250 000 kroner

3 945

223 %
Kr 2 725

1 220

1 838

1 857

2 064

2 088

2 132

2 554

Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

Eika

KLP

Tryg

Frende

If

Codan

Gjensidige

SB1

Landkreditt

DNB

4 602
PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Senior 61 år
1 500 000 kroner

314 %
Kr 3 490

1 112

1 425

1 764

1 835

1 848

1 961

2 070

2 086

2 676

Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

If

Frende

Gjensidige

Tryg

Eika

KLP

SB1

Codan

Landkreditt

DNB
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Trondheim (7014), leilighet

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 25 år
750 000 kroner

89 %
Kr 1 237

1 396

1 404

1 711

1 764

2 212

2 227

2 249

2 310

2 484

2 633

Pris oppgis
ikke på nett

Eika

Storebrand

KLP

Frende

SB1

Codan

Gjensidige

If

Tryg

2 454

2 819

2 892

3 033

Landkreditt

DNB

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 42 år
1 250 000 kroner

3 945

133 %
Kr 2 249

1 696

1 838

2 089

2 136

2 279

Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

Eika

If

Frende

KLP

SB1

Codan

Tryg

Gjensidige Landkreditt

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Senior 61 år
1 500 000 kroner

4 602

229 %
Kr 3 205

DNB

1 397

1 544

1 800

1 861

1 909

1 961

2 508

2 564

2 960
Pris oppgis
ikke på nett

If

Storebrand

Frende

SB1

Gjensidige

Eika

Tryg

KLP

Codan

Landkreditt

DNB
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Tromsø (9008), leilighet

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 25 år
750 000 kroner

109 %
Kr 1 594

1 458

1 620

1 622

1 731

1 848

1 899

1 980

2 225

2 440

3 052
Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

Eika

KLP

SB1

Frende

Landkreditt

Tryg

2 145

2 280

2 376

2 698

1 895

2 144

Codan

Gjensidige

If

2 816

3 216

DNB

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 42 år
1 250 000 kroner

83 %
Kr 1 456

1 760

2 722

Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

SB1

KLP

Eika

Tryg

Frende

If

Landkreditt

2 289

2 406

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Senior 61 år
1 500 000 kroner

116 %
Kr 1 685

1 450

1 598

1 793

1 896

2 016

2 247

Codan

Gjensidige

2 957

3 135

DNB

Pris oppgis
ikke på nett

SB1

Storebrand

If

Frende

Tryg

Gjensidige

Eika

KLP

Codan

Landkreditt

DNB
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Lillestrøm (2019), rekkehus

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 25 år
750 000 kroner

2 964

190 %
Kr 2 279

1 199

1 438

1 581

1 588

1 603

1 788

2 117

2 228
Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

Eika

Landkreditt

KLP

SB1

Frende

Codan

Gjensidige

Tryg

If

2 816

2 851

3 132

3 291

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 42 år
1 250 000 kroner

126 %
Kr 1 833

1 458

1 624

1 895

2 093

2 160

2 193

SB1

Eika

KLP

Frende

Landkreditt

1 824

2 022

2 050

2 145

Codan

Gjensidige

Tryg

If

2 500

2 724

2 783

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

1 500 000 kroner

DNB

Pris oppgis
ikke på nett

Storebrand

Senior 61 år

3 478

122 %
Kr 1 532

1 251

1 318

2 347

DNB

Pris oppgis
ikke på nett

SB1

Storebrand

Frende

Eika

Gjensidige

If

KLP

Landkreditt

Tryg

Codan

DNB
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Billigst

Dyrest

Segment
Ung
25 år

Voksen
42 år

Senior
61 år

Oslo

N/A

3 773

2 784

2 885

2 523

2 256

1 566

2 225

1 620

1 756

1 686

Bergen

N/A

2 328

1 812

1 983

2 467

1 728

1 004

2 051

1 396

1 431

2 268

Trondheim

N/A

2 310

2 484

2 249

2 212

1 764

1 404

2 227

1 396

1 711

2 633

Tromsø

N/A

3 052

1 980

2 440

1 731

1 848

1 458

2 225

1 620

1 622

1 899

Lillestrøm

N/A

3 478

2 964

2 228

1 603

1 788

1 199

2 117

1 438

1 588

1 581

Oslo

N/A

3 605

3 216

3 855

2 822

2 832

1 890

2 816

2 145

2 347

2 368

Bergen

N/A

2 132

2 064

2 561

2 775

2 088

1 220

2 554

1 838

1 857

3 945

Trondheim

N/A

2 089

2 892

3 033

2 454

2 136

1 696

2 819

1 838

2 279

3 945

Tromsø

N/A

2 698

2 280

3 216

1 895

2 376

1 760

2 816

2 145

2 144

2 722

Lillestrøm

N/A

3 291

3 132

2 851

1 624

2 160

1 458

2 816

1 895

2 093

2 193

Oslo

N/A

2 368

2 760

2 642

2 128

2 352

1 717

2 957

2 289

2 643

2 710

Bergen

N/A

1 425

1 848

1 835

2 086

1 764

1 112

2 676

1 961

2 070

4 602

Trondheim

N/A

1 397

2 508

1 909

1 861

1 800

1 544

2 960

1 961

2 564

4 602

Tromsø

N/A

1 793

2 016

2 247

1 450

1 896

1 598

2 957

2 289

2 406

3 135

Lillestrøm

N/A

2 145

2 724

2 050

1 251

1 824

1 318

2 783

2 022

2 347

2 500

1) Troll tilbyr ikke bilforsikring for Tesla
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•

Vi har kartlagt utvalgte aktørers sentrale vilkår på
innboforsikring. Den viser blant annet at If har høyest
dekningssum ved tyveri av sykkel

•

Eika har lansert forsikringspakken «Eika Pluss» som
samler de mest grunnleggende forsikringene i ett

•

If inkluderer AV1-roboten i sin barneforsikring og tilbyr
den nå til syke skolebarn uten egenandel i tre måneder

•

Forsikringsselskapene har satt avbestillingsfrister i tråd
med UDs reiseråd. Europeiske og Gjensidige skiller seg
ut her. Europeiske gir ytterligere syv dager for at
kundene skal få litt ekstra tid på seg, mens Gjensidige
foreløpig kun dekker avbestilling av reiser frem til 15.
juni.
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Forutsetninger finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Toppdekning
DNB

If

Tryg

Gjensidige SpareBank 1 Frende

Navn

Topp innbo

Super Innbo Innbo Ekstra Innbo Pluss

Topp Innbo

Kontanter og verdipapirer

30 000

10 000

20 000

20 000

Juridisk bistand

1 000 000

1 000 000

100 000

Hjelp ved ID-tyveri

Ubegrenset

1 000 000

Veskenapping

30 000

Tyveri av sykkel

Eika

KLP

Landkreditt

Standard Uhell Innbo Super Innbo Pluss

Innbo Pluss

Innbo Maks

Standard +
Utvidet

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000

100 000

1 000 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

N/A

250 000

100 000

Ubegrenset

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

N/A

30 000

20 000

30 000

30 000

20 000

40 000

30 000

30 000

20 000

15 000

30 000

40 000

20 000

30 000

30 000

10 000

25 000

25 000

30 000

N/A

5 000

Bekjempelse av skadedyr

50 000

100 000

100 000

50 000

50 000

100 000

50 000

100 000

100 000

N/A

50 000

Innbo under flytting

Ubegrenset

1 000 000

100 000

Ubegrenset

Ubegrenset

100 000

Ubegrenset

100 000

100 000

100 000

100 000

Utgifter ved opphold utenfor
hjemmet

Ubegrenset

100 000

Ubegrenset Ubegrenset

Ubegrenset

N/A

Ubegrenset

Ubegrenset

100 000

Ubegrenset

Ubegrenset

Vilkårsgaranti

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Standard egenandel

4 000

4 000

4 000

2 000

4 000

2 000

4 000

4 000

2 000

3 000

4 000

Vi har tatt utgangspunkt i standardsummer oppgitt i aktørenes vilkår, flere aktører tilbyr kundene utvidede dekninger til et tillegg i prisen

Storebrand Codan
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Eika har lansert forsikringspakken «Eika Pluss» som
samler de mest grunnleggende forsikringene i ett.
- Eika Pluss følger deg og ditt livsløp. Du slipper å følge med på
forsikringssummer etter hvert som familien vokser eller verdiene i
hjemmet ditt øker. Du trenger faktisk ikke å oppdatere
forsikringssummen for innboet ditt ettersom innboforsikringen i Eika
Pluss-pakken gir deg ubegrenset forsikringssum, står det på Eikas
hjemmesider.
Eika Pluss består av Eikas plussdekninger på innbo-, helse-, ulykke-,
verdigjenstand- og onlineforsikring.
For en voksen er prisen 499 kroner i måneden, mens for to voksne blir
prisen 759 kroner i måneden.

I tillegg opplyses det om at barn er dekket under foreldrenes forsikring
inntil fylte 20 år (gjelder ikke helseforsikring). Kjøp av Eika Pluss gir i
tillegg inntil 25 prosent rabatt på bil- og husforsikringen.

Kilde: Selskapenes nettsider 28.04.2020
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If tilbyr nå skoleroboten som del av sin
barneforsikring. Kunder, som har barn som ikke kan
møte opp på skolen grunnet smittefare, tilbys nå
roboten i tre måneder uten egenandel.
Gjennom samarbeidet med No Isolation vil If la barn med underliggende
sykdommer ta del i skolehverdagen hjemmefra ved hjelp av avansert
robotteknologi. Ideen kom i forbindelse med arbeidet med å tilby AV1roboten til andre langtidssyke barn som en del av Ifs barneforsikring.
- Når barna ikke får gått på skolen og møtt vennene sine på grunn av
korona, fikk vi en tanke om at vi heller kan ta skolen hjem til dem, sier
Malin Kvamme Diesen, produktsjef for barneforsikring hos If, i en
pressemelding.
Tilbudet gis til barn som har en av diagnosene listet opp på Norsk
barnelegeforenings nettsider, og dermed er dekket av barneforsikringen.
No Isolation leverer og setter opp AV1-roboten i løpet av en uke
Gjensidige tilbyr også AV1-roboten som del av sin barneforsikring. Den
tilbys gratis i inntil 12 måneder til barn som har vært borte 30 dager
sammenhengende fra skolen. En ny forskningsrapport, som OsloMet har
gjort på oppdrag for Gjensidigestiftelsen, viser at roboten kan motvirke
sosial isolasjon.
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Selskap

Avbestillingsfrist

Dekker del-/restbeløp
frem mot avreise*

Gjensidige

Foreløpig dekkes reiser til utlandet, som ikke
kan gjennomføres, med avreise tom. 15. juni.

Ja

Tryg

Reiser i Norden med avreisedato frem til 15.
juni. For Europa og resten av verden gjelder
hhv. 20. juli og 20. august.

Ja

Europeiske
(If)

Fra 12. mars og frem til reiserådet opphører for
alle utenlandsreiser. Hvis UD opphever
reiserådet gis det ytterligere 7 dager etter
opphevelse

Nei, dekker ikke beløp
innbetalt etter 14. mars

Innen 15. juni vil UD vurdere om det kan åpnes for reiser til Norden og
innen 20. juli for reiser til nærliggende europeiske land.
Forsikringsselskapene har satt avbestillingsfrister i tråd med UDs
reiseråd. Europeiske og Gjensidige skiller seg ut her. Europeiske gir
ytterligere syv dager for at kundene skal få litt ekstra tid på seg, mens
Gjensidige foreløpig kun dekker avbestilling av reiser frem til 15. juni.

Fremtind

Dekker avbestilling av reiser til alle land (unntatt
Norge) der reisen skulle skjedd fram til 20.
august 2020. Reisen må være bestilt før 12.
mars.

Ja

Frende

Fra 12 mars og så lenge reiserådet gjelder for
alle utenlandsreiser

Ja

Europeiske er det eneste selskapet som ikke dekker tap på eventuelle
utlegg (restbeløp, delbeløp, avdrag) kunder har frem mot sommeren på
det som er bestilt før 12-14. mars, selv om kunden oppfordres til å vente
så lenge som mulig med å avbestille reisen i håp om at reiserådet
opphører. Dette viser en kartlegging vi har gjort av et utvalg selskaper.

Eika

Dekker utgifter til avbestilling av reiser til
utlandet så lenge det er et gyldig reiseråd på
avreisetidspunktet.

Ja

Storebrand

Fra 12 mars og så lenge reiserådet gjelder for
alle utenlandsreiser

Ja

KLP

Fra 12 mars og så lenge reiserådet gjelder for
alle utenlandsreiser

Ja

Codan

Dekker avbestilling for utenlandsreiser fom. 12.
mars og så lenge reiserådet gjelder

Ja

Utenriksdepartementets (UD) reiseråd av 14. mars,
som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige
til alle land, gjelder nå til 20. august.

De øvrige selskapene i utvalget bekrefter til oss på epost at de dekker
alle innbetalinger frem mot avreise, så sant reisen var bestilt før UDs
reiseråd tredde i kraft. Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i
Frende, opplyser til oss at dette er spesielt relevant for kunder som har
bestilt feriehus/leilighet i utlandet der delbetaling kommer for eksempel
30 eller 60 dager før avreise. Cruise er et annet eksempel der
sluttbetaling som oftest vil være ca. 60 dager før avreise.

Kilde: Selskapenes nettsider 28.05.2020, samt informasjon på epost.
*Innbetaling av del-/restbeløp gjelder kun tap reisearrangør ikke dekker og dersom reisen ble bestilt før reiserådet
tredde i kraft
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Flere land vil åpne opp grensene, mens
forsikringsbransjen advarer nordmenn mot å reise så
lenge reiserådet fra UD er gjeldende.

Magasinet På reisefot melder at Gjensidige er det
eneste norske forsikringsselskapet som gir dekning på
utenlandsreiser for hendelser ikke relatert til Covid 19.

I Europa begynner stadig flere land å lette på tiltakene. EU anbefaler å
begynne med å åpne mellom land med tilnærmet lik smittesituasjon.
Tyskland har sagt at landet vil åpne for reisende fra flere land innen 15.
juni. Hellas' statsminister ønsker turistene tilbake fra 1. juli, mens Sicilia
frister med å betale halve flybilletten, og tilbyr gratis hotellnetter og
kulturaktiviteter, som et ledd i å få turismen på fote igjen.

- Våre reiseforsikringer dekker deg på vanlig måte om du er på reise i
utlandet, med unntak av hendelser relatert til Covid-19. Vi vil ikke råde folk
til å reise nå. Situasjonen er mange steder kaotisk både med tanke på
kommunikasjon og helsestell. Men, ja, må du ut å reise kan du få dekket alt
annet som normalt om det ikke er relatert til Covid-19, skriver Gjensidige
selv på sin Facebook side.

– Dersom man kjøper en reise i perioden når reiserådet fra UD står, vil
man ikke få dekket avbestilling dersom dette rådet fortsatt er gjeldende
ved avreisedato. Reiseforsikringen vil heller ikke dekke skader, sykdom
eller andre hendelser som skjer dersom man velger å reise, sier
kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland, i Europeiske
Reiseforsikring, i en pressemelding.

På reisefot skriver i et innlegg at har de har vært i kontakt med Gjensidige,
Tryg og Europeiske, samt sjekket DNB, Fremtind og flere andre selskaper
sine nettsider. De skriver at de andre selskapene er klare på at
reiseforsikringen ikke gjelder i de landene UD fraråder å reise til.

– Vi har fått noen henvendelser som kan tyde på at noen reiseglade
nordmenn spekulerer i å «betale med» et par uker i hjemmekarantene,
så lenge de får seg en etterlengtet utenlandstur, sier Simen Rudi,
kommunikasjonssjef i Fremtind til NRK.

I en kommentar skriver redaksjonen i magasinet at pandemien har påført
forsikringsselskapene store ekstra utgifter, men også store besparelser. I
følge magasinet betaler en stor andel av den norske befolkning for en
nesten verdiløs reiseforsikring, samtidig som selskapene skor seg på at det
er innført et tilnærmet reiseforbud.- I år har selskapene siden grensene ble
stengt tjent 500 til 700 millioner kroner på premier fra forsikringer som har
liten reell verdi for forsikringstakerne, skriver de i kommentaren.
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• Storebrand inngår en partneravtale med
boligalarmselskapet Homely om å selge deres
alarmprodukter til Storebrands kunder

• Sensor Innovation satser på sensorer som skal
identifisere vann- og fuktskader, og skal nå sammen
med Gjensidige teste sensorene i et pilotprosjekt
• Blant de største selskapene er det Fremtind som kan
vise til størst vekst i markedsandel innen landbasert
forsikring i første kvartal. De «øvriges» markedsandel
går ned med 0,9 prosentpoeng i perioden
• KLP og Storebrand kan vise til høyest vekst i
bestandspremie for privat skadeforsikring i første kvartal.
KLP har høyest vekst innen brann-kombinert (hus, hjem
og hytte), mens Storebrand har høyest vekst innen
bilforsikring
• Gjensidige kan vise til lavest combined ratio på 83,9
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Storebrand inngår en partneravtale med
boligalarmselskapet Homely om å selge deres
alarmprodukter til Storebrands kunder.
Gjennom samarbeidet skal Storebrands kunder få fordelaktige priser og
rabatt på forsikringer hvis de har alarm fra Homely. I tillegg skal kundene
få lavere pris på Homelys alarmpakke.
– Samarbeidet med Homely er en god match med strategien vår. Tiltak
som sikrer liv og eiendeler, og som kan hjelpe med å unngå innbrudd-,
brann- og vannskader er bra for kunden, bra for oss – og for miljøet, sier
Heidi Skaare, konserndirektør for personmarked i Storebrand, til Shifter.
Homely baserer seg på sin egen teknologiplattform og selger
smarthjem-alarmer. Selskapet har kuttet et par ledd i verdikjeden og kan
derfor, etter eget utsagn, selge systemene billigere enn konkurrentene.
Ifølge grunnlegger Nabir Nalbant skal rabatten man får på
forsikringspremien alene kompensere for investeringen i alarmen.
På sikt skal Homely videreutvikle sin teknologiplattform til å inkludere
flere smarthus-tjenester for sikkerhet og trygghet, som fjernstenging av
vann ved lekkasje.
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Sensor Innovation satser på sensorer som skal
identifisere vann- og fuktskader, og skal nå sammen
med Gjensidige teste sensorene i et pilotprosjekt.
Selskapet installerer sensorteknologi i bygningskonstruksjonen.
Ettersom fukt varierer gjennom årstidene, og ut fra det ytre klimaet, så
har Sensor Innovation utviklet en programvare som bruker kunstig
intelligens for å vurderer og lære når det blir for mye fukt i
konstruksjonen.
De har utviklet en sensor for bruk på taket og er i ferd med å tilby det for
vegger. De har også utviklet en ny sensor som ivaretar tilbakeslag fra
drenering og sluk. Sensorene kan i tillegg plasseres i for eksempel
kjøkkenbenken eller på tekniske rom.
– Vi skal ut sammen med Gjensidige og teste hos noen pilotkunder. Da
legger vi dem i kritiske punkter i bygningskonstruksjonen – typisk
tekniske rom, kjøkken, bad og kjølerom. Så har vi kommunikasjon til
hovedstoppekranen. Ryker oppvaskmaskinen eller isbitmaskinen, så
stopper vanntilførselen og det går en alarm, sier Tor Ove Nesset,
forretningsutvikler og styreleder i Sensor Innovation til NemiTek.
I tillegg til Gjensidige, så samarbeider selskapet med blant andre Sintef,
Tine, Forsvarsbygg og Innovasjon Norge.
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Kilde: Finans Norges premiestatistikk for Q1 2020

Markedsandeler skadeforsikring privatmarkedet, landbasert forsikring
Øvrige selskaper

24,4
23,6

Gjensidige

24,1

Fremtind*

24,2
23,8

Tryg

If

24,3
23,6

23,9
23,3

Fremtind
19,7
19,3

19,8
19,3

20,2

20,4

18,9

18,7

20,8
18,9

13,0

12,7

12,9

13,0

13,1

Q1 2016

Q1 2017

Q1 2018

Q1 2019

Q1 2020

*SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring slo seg sammen til Fremtind med virkning fra 01.01.20. Fremtind rapporterer om tall for både Fremtind
Livsforsikring og Fremtind Skadeforsikring, men disse er slått sammen for tallene som her presenteres for 2019 og 2020. 2019 tallene inkluderer også
DNB Livsforsikring

0,4
Størst økning fra Q1
2019 målt i
prosentpoeng
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Kilde: Finans Norges premiestatistikk for Q1 2020

Prosentvis endring i bestandspremie i privatmarkedet siste 12 mnd.
Storebrand
KLP
Landkreditt
Fremtind
Tryg
If
Gjensidige
Jbf
Eika
Codan
-0,6

Totalt Landbasert Privat
KLP

15,3

Storebrand

14,3

Landkreditt

12,3

Fremtind

7,6

Jbf

-10,9
-15,6

7,0

Tryg

6,6

Gjensidige

6,6

If

6,6

Eika

2,7

Frende

2,6

-19,9

KLP
Storebrand
Landkreditt
Jbf
Gjensidige
Fremtind
If
Frende
Eika
Tryg
-4,5

Codan
Insr

-10,8

16,3
13,0
12,0
9,9
8,6
5,0
4,9
4,4

Motorvogn

1,6
1,1
Frende
Insr

16,4
16,1
13,4
13,0
8,9
7,5
5,3
4,7
3,9
0,0
Codan
Insr

Brann-kombinert

Cicero Markedsrapport Skadeforsikring 05/20 24

Combined ratio Q1 2020

Gjensidige kan vise til lavest
combined ratio på 83,9 blant et utvalg
forsikringsselskaper i Norge.
Gjensidige hadde en skadeprosent på 68,9 og en
kostnadsprosent på 15. Eika følger etter med en
skadeprosent og kostnadsprosent på henholdsvis
70 og 20,7 prosent, som gir en combined ratio på
90,7 prosent.

97,1
90,7

15

103

14,5

83,9

Av selskapene i oversikten har Tryg den lavest
kostnadsprosenten med 14,5 prosent, mens
Gjensidige har den laveste skadeprosenten med
68,9 prosent.
Landkreditt Forsikring er aktøren i utvalget med
høyest combined ratio på 113,2 prosent. Selskapet
opplyser at skadeprosenten i 1. kvartal er påvirket
av høy skadeprosent på reise, og motor viser også
en høy sesongjustert skadeprosent. Det har også
vært noen større person- ansvar- og
transportskader enn normalt.

101,4

22

105,7

15,8

18,9

24,8

87,9

86,8

82,8

Jbf

KLP

Insr

111,3

113,2

26,5

26,6

84,8

86,6

20,7

86,9

68,9

70

Gjensidige

Eika

If (i Norge)

Tryg (i
Norge)

81

Storebrand

Skadeprosent
Kilde: aktørenes kvartalsrapporter. If oppgir ikke tall nedbrutt per
skade- og kostnadsprosent for det norske markedet

103,7

107,6

Fremtind Landkreditt
Forsikring

Kostnadsprosent
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Premieinntekter og teknisk resultat

Tall fra SSB viser en økning på 42,5 prosent i teknisk
resultat for skadeforsikringsforetak i 1. kvartal 2020
sammenlignet med 1. kvartal 2019.

80 000

14 000

70 000

12 000

60 000

10 000

50 000

Teknisk resultat for 1. kvartal i år endte på 630 millioner kroner mot 442
millioner kroner i samme periode i fjor. Skadeforsikringsselskapenes
resultat av ordinær virksomhet gikk ned med 10,1 milliarder kroner og
endte på minus 3,4 milliarder kroner. Hovedårsaken er en nedgang i
netto verdiendringer på aksjer og andeler.

8 000
40 000
6 000
30 000
4 000

20 000

Premieinntektene for skadeforsikring var på 19 milliarder kroner, som er
en økning på 9,8 prosent i forhold til 1 kvartal 2019 da det samme tallet
lå på 17,3 millioner kroner.

2 000

10 000
-

-

Q1 2015

Q1 2016

Q1 2017

Q1 2018

Q1 2019

Q1 2020

Premieinntekter (venstre akse, tall i MNOK)
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring (høyre akse, tall i
MNOK)
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Kommuner i Nord-Gudbransdalen har satt i gang et
prosjekt for å utvikle et flomsvarslingssystem som skal
være klart innen to år.
Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen har vært hardt rammet av flom.
Flommen i oktober 2018 kostet Skjåk, med et innbyggertall på 2 200, flere
titalls millioner kroner. Det som skjedde i Skjåk var en av grunnene til at
seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen startet å utforske muligheten for å
varsle om flom lokalt.
Flere kommuner som har vært rammet av flom mener varslene fra NVE i
dag gjelder for litt for store områder.

Ida Amble Ruge, prosjektleder, til NRK

Et forprosjekt ble satt i gang i 2019. Det har endt med åtte millioner kroner
fra Norges forskningsråd for å utvikle dette, og NTNU, NVE,
Fylkesmannen og Statens vegvesen er koblet på prosjektet for å bidra
med sin kompetanse. 10. juni har snart 40 teknologileverandører,
kommuner og mulige oppfinnere meldt seg på en samling for å starte det
konkrete arbeidet.
– Vi har satt i gang et såkalt førkommersielt anskaffelsesprosjekt. I stedet
for å si hva slags løsning vi vil ha, sier vi hva slags behov vi har. Så er det
opp til leverandørmarkedet å komme med forslag som de får midler til
gjennom prosjektet til å utvikle, sier prosjektleder Ida Amble Ruge.
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Samarbeidet handler om hvordan NAV og
livsforsikringsselskapene kan dele data digitalt om
personer som søker ulike ytelser hos NAV og som har
rett på uføreutbetaling i sin forsikringsavtale.
DSOP (digital samhandling offentlig privat), som er et samarbeid mellom
finansnæringen og en rekke offentlige etater, står bak prosjektet. De første
erfaringene fra Storebrand, som har testet løsningen lengst, viser at
gjennomsnittlig behandlingstid har gått ned fra 128 dager til 10 dager.
Utvekslingen av data er basert på samtykke fra forsikringstakerne som
søker om uføreytelser. Bruker logger seg på forsikringsselskapets
nettsider og melder inn et krav om forsikringsdekninger. Brukeren gir
gjennom sitt samtykke i portalen forsikringsselskapet en fullmakt til å
hente den informasjonen som selskapet trenger fra NAV.

Marita Kørra Grande, direktør kundeoppgjør i DNB Liv

Når forsikringsselskapene skal utbetale penger, legger de NAVs
vurderinger om uførhet til grunn. I og med at informasjonen i slike saker er
basert på enkeltpersoners helsesituasjon, så har man inntil nå måttet
utveksle denne informasjon manuelt og per post.
Foreløpig har Storebrand, DNB og KLP koblet seg på løsningen, og den
store gevinsten med prosjektet er spart behandlingstid for kundene.
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• If, Storebrand, Frende, Codan, If og Tryg er blant
aktørene som er synlige med bannerannonser for
bilforsikring denne måneden. KLP reklamerer for at
kunder slipper å prute hos dem
• Codan reklamerer for sine samlerabatter. Storebrand er
synlig med bannerannonser som viser at deres
barneforsikring er best i test og at de gir 10 prosent
nettrabatt
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• Finans Norges skadestatistikk for første kvartal viser en
nær dobling av antall skader og erstatninger på
reiseforsikring. Motorvogn har hatt en nedgang både i
antall skader og erstatninger som følge av færre biler på
veiene. Vannskadeerstatningene økte med 5 prosent
• Gjensidige stikker av med seieren i Norsk
Kundebarometer 2020 i kategorien skadeforsikring,
etterfulgt av Fremtind.
• Gjensidige kåres til den mest bærekraftige merkevaren i
kategorien forsikring og pensjon av Sustainable Brand
Index 2020.
• SpareBank 1 kommer best ut blant bank- og
forsikringsselskapene i omdømmeundersøkelsen
RepTrak Norge 2020 fra Apeland
• Frende vinner kundeserviceprisen 2020 i kategorien
forsikring
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Kilde: Finans Norges skadestatistikk for Q1 2020

Skadestatistikk 1. kvartal 2020
Motorvogn

Erstatning i MNOK
(endring fra Q1 2019)

4 453

Antall meldte skader
(endring fra Q1 2019)

245 163

(

Private bygninger og innbo

2 238

- 2,1 %)

(

(

105 875

- 1,2 %)

Erstatninger motorvogn Q1 (MNOK)

Reise

1 302

16,7 %)

(

161 886

11,6 %)

Erstatninger private bygninger og innbo Q1 (MNOK)

762

2 169

703

(

97,7%)

(

94,3 %)

Erstatninger reiseforsikring Q1 (MNOK)

578
386
343
247

670
427 414

259 242 201

91
26

24

20

145
69

13

7

99

94

4
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Gjensidige stikker av med seieren i Norsk
Kundebarometer 2020 i kategorien skadeforsikring,
etterfulgt av Fremtind.
Årets undersøkelse omfatter til sammen 153 virksomheter fra rundt 30
bransjer. Totalt rangeres Gjensidige på 9. plass. De havner i selskap
med de 11 bedriftene som oppnår over 80 poeng og 5-stjerner.
Norges mest fornøyde kunder tilhører Vinmonopolet. De har figurert i
toppen av Norsk Kundebarometer de siste 15 årene og oppnår en
kundetilfredshet på hele 85 poeng. Målt etter kundetilfredshet følger
OneCall (83,6), Finn.no (83,2), Toyota (82,6), Sbanken (82) og BMW
(81,2).

Norsk Kundebarometer 2020 Skadeforsikring
Plass Selskap

Stjerner

Tilfredshet

Lojalitet

1.

Gjensidige

80,4

83,8

2.

Fremtind

76,9

85,8

3.

If

76,7

79,7

4.

Tryg

74,8

75,8

Undersøkelsen er gjennomført av Barcode Intelligence og Norstat Norge
i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Mer enn 6 300 forbrukere har
avlagt nesten 16 000 vurderinger av de ulike bedriftene som måles. I
undersøkelsen måles kundetilfredshet og lojalitet på en skala fra 0 til
100, der 0 er dårligst og 100 er best. Årets intervjuperiode var fra 15.
januar til 12. mars.
Les om undersøkelsen her.
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Mest bærekraftige selskaper innen forsikring og pensjon

Gjensidige kåres til mest bærekraftige merkevaren i
kategorien forsikring og pensjon av Sustainable
Brand Index 2020.

(tallet i parentes viser rangering totalt)

1.

Gjensidige (23)

Gjensidige havner totalt sett på 23. plass og klatrer dermed opp tretten
plasser fra fjorårets 36. plass.

2.

KLP (31)

Dette er den beste rangeringen til et finansselskap. SpareBank 1 kåres
til vinner innen kategorien bank. De havner på 52. plass totalt, men
havner bak både Gjensidige, KLP og Storebrand dersom vi ser
finansselskapene under ett.

3.

Storebrand (46)

4.

Tryg (64)

Bransjevinneren i årets undersøkelse er dagligvarebransjen, mens
forsikring og pensjon havner på en 8. plass av totalt 23 bransjer.

5.

If (70)

På førsteplass i den totale rankingen i årets norske kåring finner vi Kiwi,
etterfulgt av IKEA og Tine. De som klatrer mest sammenlignet med
fjorårets undersøkelse er Zalando (+63), St1 (+54) and Storebrand
(+52).

6.

Eika (84)

7.

Frende (162)

8.

Codan (224)

Sustainable Brand Index utfører Europas største uavhengige
merkevareundersøkelse innen bærekraft. 247 norske merkevarer er
med i den årlige undersøkelsen til Sustainable Brand Index, som også
utføres i Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Baltikum. Til sammen
har 58 757 respondenter tatt stilling til 1 373 merkevarer fra de ulike
landene. Se hele oversikten her.

Cicero Markedsrapport Skadeforsikring 05/20 35

RepTrak 2020
2020

2019

Tine

85,7

88,6

IKEA

85,7

85,6

Hurtigruten

85,6

85,6

Finn.no

85,4

86,2

Q-meieriene

84,5

82,2

Kiwi

83,9

84,2

Coop

82,0

83,0

Fretex

81,5

-

SpareBank 1

81,1

77,8

Meny

81,1

79,3

Felleskjøpet

81,0

-

Sbanken

80,4

80,3

Gjensidige

79,8

76,1

Storebrand

76,3

72,8

If

75,4

65,7

DNB

74,5

74,3

Nordea

70,6

72,4

Selskap

SpareBank 1 kommer best ut blant bank- og
forsikringsselskapene i omdømmeundersøkelsen
RepTrak Norge 2020 fra Apeland. De havner på en 9.
plass blant de totalt 50 bedriftene som har deltatt i
kåringen.
SpareBank 1 er blant de 12 bedriftene som får en omdømmescore over 80
og benevnelsen «fremragende omdømme» i omdømmemålingen.
Gjensidige havner på en 13. plass

21.

-25.

--

Av bank- og forsikringsselskapene så er det If som har størst økning
sammenlignet med fjoråret.

--

– De beste har hatt et fremragende omdømme gjennom flere år. De er gode
til å lytte og tilpasse seg til samfunnets forventinger, og skaper gode følelser
gjennom god kommunikasjon, sier Ole Christian Apeland, administrerende
direktør i Apeland.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

32.

--

Omdømmeundersøkelsen viser at TINE og IKEA er bedriftene som er best
likt i Norge med en score på 85,7. Etter TINE og IKEA følger Hurtigruten
(85,6), Finn.no (85,4) og Q-meieriene (84,5). Fem av ti selskaper som troner
øverst på omdømmemålingen er i dagligvarebransjen. Videre viser
undersøkelsen at Fretex oppfattes som best på samfunnsansvar og klima,
mens Vy faller mest sammenlignet med i fjor. Se hele oversikten her.

39.

RepTrak Norge analyserer omdømmet til 50 synlige bedrifter, som er valgt ut gjennom
en nominasjonsmåling i befolkningen. Det er 17. gang Apeland gjennomfører
målingen, sammen med The RepTrak Company. Datainnsamlingen ble gjort fra januar
til april.
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Frende vinner Kundeserviceprisen 2020 for fjerde gang i
løpet av de siste fem årene.
- Veldig god kundeopplevelse. Har en veldig fin samtale med
kundebehandleren som er serviceinnstilt, positiv og kunnskapsrik. Får masse
tilleggsinfo som appellerer til meg og hjelper så jeg blir overbevist om å
gjennomføre et kjøp, sier en av mystery shopperne.
Samlet havner Frende på en 11 plass. Ice Mobil fikk totalt sett best score med
en score på 92,1 etterfulgt av Tussa og Falck. Forsikringsselskapene i utvalget
fikk et gjennomsnitt på 68,3, noe som gir forsikring en samlet 10. plass av
totalt 23 bransjer i undersøkelsen
Kundeserviceprisen er et samarbeidsprosjekt mellom SeeYou og Confex.
Totalt er det 23 bransjer og 181 kundesentre som har blitt målt.
Kundesentrene kontaktes 25 ganger av 25 ulike mystery shoppere i inntil tre
ulike kontaktflater. Rollespillene tilpasses bransjen og benytter shopperens
egen situasjon. Målingen fokuserer på mottak og velkomst,
kundebehandlerens løsning av problemet og totalinntrykk. Basert på dette gis
en poengscore.
På grunn av korona-viruset, ble undersøkelsen avsluttet 10. mars etter at 95
prosent av henvendelsene var gjennomført. Prisene vil deles ut under Call
Center dagene som er blitt utsatt til 29. og 30. oktober. Se hele oversikten her.

Kundeserviceprisen 2020

1
2
3
4
5
6
7
8

Forsikring

Score

Frende

82,6

Gjensidige

79,1

Tryg

78,6

If

73,8

Storebrand

72,1

Codan

63,4

SpareBank 1 Forsikring

61,8

Nemi

35,2
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Norges mest attraktive arbeidsgivere 2020

1.

Google

1. Oslo Kommune

1.

Politiet

2.

Equinor

2.

Microsoft

2. NRK

2.

Wikborg Rein

3.

Norges Bank

3.

Equinor

3.

3.

Utenriksdepartementet

4.

SpareBank 1

…

DNB

35. DNB

10. DNB

…
5.

Barne-likestillings
og inkl.dep

26 Nordea

…

…

…

23. SpareBank 1

47. SpareBank 1

32. Gjensidige

32. Danske Bank

…
36. Gjensidige

41. Gjensidige

…
41. Nordea

…

DNB og SpareBank er de eneste bankene- og forsikringsselskapene å finne
på listen over de mest attraktive arbeidsgiverne for humaniora-studentene.
Her havner DNB på 35. plass og Sparebank 1 på 47. pass. DNB er også å
finne på 10. plass på listen over attraktive arbeidsgivere for juss-studenter, i
selskap med Gjensidige som havner på en 32. plass. Se hele oversikten her.

Juridisk

DNB

…

- Mange har fått med seg den transformasjonen bank og finans er i, og
også forsikring. Både Gjensidige og Storebrand scorer bedre enn for noen år
siden og er en bransje som har blitt mer attraktiv, sier Carlo Duraturo,
Norgessjef i Universum., til Finanswatch.

Humaniora

…

Blant IT-studenter er Google mest populære, etterfulgt av Microsoft og
Equinor, og vi må litt lenger ned på listen for å finne bankene og
forsikringsselskapene. Derimot så er det på listen over de mest attraktive
arbeidsgivere for IT-studenter vi finner flest banker og forsikringsselskaper.
DNB får en 5. plass, mens SpareBank 1 rangeres på en 23. plass av ITstudentene. Lenger ned på listen finner vi Nordea og Danske Bank på
henholdsvis 41. og 48. plass.

IT

1.

…

Blant banker og forsikringsselskaper finner vi også SpareBank 1 som rangeres
på en 4. plass av økonomistudentene. Av andre finansselskap finner vi
Nordea, Danske Bank og Gjensidige på henholdsvis 26., 32. og 41. plass.

Økonomi

…

DNB er drømmearbeidsgiveren til økonomistudentene,
viser Universums årlige undersøkelse, som har spurt 13
166 studenter hvor de kan tenke seg å jobbe når
studiene er over.

48. Danske Bank
Kilde: Universum Global
Oversikten viser de tre selskapene på topp innen hvert fag, samt banker- og forsikringsselskapenes rangering, Det var
ingen banker eller forsikringsselskaper på listene «ingeniør/naturvitenskap» og «helse/medisin» og er derfor ikke
inkludert i oversikten
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World Insurance Report fra Capgemini og Efma viser
at digitale generasjonsskiller er i ferd med å viskes ut.
I rapporten for 2020 ser Capgemini og Efma nærmere på hvordan
brukere av forsikringstjenester opplever at forsikringsprodukter svarer på
deres behov. Grunnlaget for funnene er undersøkelser gjort blant
forsikringsaktører og kunder i 32 markeder, inkludert det norske.
Et av funnene i rapporten er at eldre forbrukere har passert den såkalte
«millenials-generasjonen» i kjøp på nett. For millennials (de født etter
1980) er det 62 prosent som oppgir at de foretar transaksjoner på nett
eller via mobilapp. Tallet for de som er født i 1980 eller tidligere (gen x) er
64 prosent.
Videre peker rapporten på at online undersøkelser (reviews og ratings)
og anbefalinger fra venner i sosiale medier har gjort dagens kunder i
bedre stand til å ta selvstendige kjøpsbeslutninger.
I tillegg viser kundene en økt villighet til å kjøpe forsikring fra mer
utradisjonelle aktører som Bigtechs og produktleverandører (som for
eksempel Tesla). Samtidig svarer 40 prosent av kundene at de er villige
til å betale mer for en kjent merkevare, mens 60 prosent svarer at de er
ønsker å få mer verdi for pengene ved å kjøpe fra en mindre kjent
merkevare.
Hele rapporten finner du her.
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Er det en myte at eldre kunder
ikke behersker digitale tjenester?
I hvertfall bekrefter Capgeminis
siste World Insurance Report at
det digitale skillet mellom yngre
og eldre generasjoner er i ferd
med å viskes ut.

Digital modenhet har ingen alder
«World Insurance Report 2020» viser flere interessante
utviklingstrekk. Rapporten avdekker at det digitale skillet
mellom yngre og eldre generasjoner er i ferd med å viskes
ut. Videre fastslås det at digital modenhet ikke lenger er
aldersbestemt og at alle aldersgrupper har begynt å
adoptere et "millennials mindset". Kunder i alle aldre søker
informasjon, kjøper forsikring og betjenes via digitale
kanaler.Samtidig svarer færre enn 30 prosent av
forsikringstoppene som er intervjuet i rapporten at de anser
nettsiden og mobil applikasjoner som viktige salgsdrivere.
Dette viser at en stor andel fortsatt anser tradisjonelle
kanaler, som rådgiver og agenter, som de viktigste
salgskanalene. Forsikringsaktørene må ta det innover seg
at tradisjonelle kanaler ikke lenger er de eneste kanalene
kundene bruker for å søke informasjon og kjøpe forsikring,
i en stadig mer digitalisert verden der kunder er bedre
rustet til å ta mer selvstendige kjøpsbeslutninger.
One size fits all må byttes ut med personalisering
I rapporten oppgir hele 36 prosent at de er villige til å
vurdere å kjøpe forsikring fra et BigTech-selskap eller en
produsent. Dette knyttes til den økte etterspørselen etter
mer bruksbaserte og persontilpassede produkter der
kunder er villige til å gi fra seg personlig data, forutsatt at
man selv har kontroll på hvordan den lagres og brukes, i
bytte mot personlig tilpassede produkter og tjenester. Mer
enn halvparten av kundene etterspør brukerbaserte
forsikringer og etterspørselen viser seg på tvers av de fire
segmentene definert i rapporten. Selv om markedet
etterspør mer persontilpassede produkter, så svarer
derimot over halvparten av forsikringstoppene intervjuet at
de ikke anser "product fit" som avgjørende for å skape økt

kundeengasjement. I dag har datadrevne
forsikringsprodukter i det norske markedet i hovedsak
begrenset seg til smart bilforsikring. Vi mener
eksperimentering og utforskning av smarte- og
bruksbaserte forsikringsløsninger foregår i alt for liten skala
blant norske forsikringsselskaper. Som også rapporten
konkluderer med, så kan norske forsikringsselskapers sene
respons på datadrevne forsikringstjenester gi BigTech
aktørene et stort konkurransefortrinn på deres
hjemmebane dersom de for alvor gjør sin inntreden i
forsikringsverdenen.
Mer verdi for pengene viktigere enn kjent merkevare
Rapporten viser også at dagens forbrukere viser høyere
villighet til å kjøpe forsikring fra mindre kjente merkevarer.
Hele 60 prosent svarer at de er ønsker å få mer verdi for
pengene ved å kjøpe fra en mindre kjent merkevare. Vi tror
denne dynamikken er noe annerledes i det norske
markedet, hvor godt etablerte forsikringsselskaper nyter
svært godt av sin merkevareposisjon. Men med
kundepreferanser i endring er det viktig at selskapene
bruker tid på å forstå sine kunder og hva som gir dem
verdi. Bruk av data kan gi verdi begge veier.
Forsikringsselskapene må henge med på digitaliseringen,
som også forventes å tvinges frem raskere på mange
områder som følge av Covid-19 krisen. I tillegg må
forsikringsselskapene våge å teste ut nye brukerbaserte og
behovstilpassede forsikringsprodukter alene eller sammen
med andre i nye økosystemer. Kundene ønsker mer
persontilpassede produkter, og at disse kommuniseres til
dem når de trenger dem i kanalene de selv foretrekker.

En ny undersøkelse fra Codan viser at personer i 30-årene
er mest negative til at deres kjøreatferd overvåkes mot at
de får billigere forsikring. Dette viser en ny undersøkelse
Norstat har gjort på vegne av Codan.
45 prosent av de i 30-årene er uenig i at det er greit at kjøreatferden
overvåkes hvis de får billigere forsikring, viser undersøkelsen.
Samlet sett er menn mer negative enn kvinner. Mens 31 prosent av
kvinnene er. negative, er hele 42 prosent av mennene negative. De som
tar mest risiko i trafikken er sannsynligvis mest negative til overvåkning,
mener forsikringsselskapet.
– Vi vet at menn er innblandet i flere ulykker enn kvinner, blant annet som
følge av at mange menn tar større risiko i trafikken enn kvinner, sier
Andrea Lervik Lystad, skadesjef motor i Codan Forsikring.
Undersøkelsen viser at personer over 60 år er mest positive til overvåkning
av kjøreatferd for å få billigere forsikring. 54 prosent i denne aldersgruppen
er positiv til det.
Blant de i 20-, 30-, 40- og 50-årene er rundt 40 prosent positive til slik
overvåkning.
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Det at mange nå er tvunget til å legge sommeren til
Norge kan gi økning i hytteskader.
Fire av ti planlegger mer bruk av hytta, i følge en undersøkelse YouGov har
gjort for Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring. Det tilsvarer
økt bruk av nær 500 000 hytter og fritidsboliger i Norge. Undersøkelsen
viser også at mange er på hytta uten å vite om røykvarsleren virker eller
ikke.
– På grunn av koronakrisen går vi trolig mot en markant økning i bruken av
hytte i sommer. Det betyr også fare for at antall hyttebranner vil øke, noe
som bekymrer oss. Mange hytter i Norge ligger uten nær tilknytning til
naboer, og det kan være utfordrende for det lokale brannvesenet å komme
frem i tide (…), sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg
Forsikring.

Fire av ti vil bruke båten mer i år enn tidligere, viser
en spørreundersøkelse Tryg har fått utført. Nå frykter
bransjen rekord i antall båtskader i sommer.
- Når man slipper ut mange urutinerte folk på sjøen, øker risikoen for
ulykker betydelig. Det blir dessuten trangere, med mange båter og få
steder å være. Det krever at man kan det man gjør, samtidig som man er
edru, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg.
Interessen for fritidsbåt har gått kraftig opp i kjølvannet av koronakrisen.
Finn.no melder om enorm økning i trafikk og salg av båt.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble solgt 2 700 fritidsboliger i
1. kvartal 2020. Dette er en økning på 10,8 prosent sammenlignet med 1.
kvartal 2019.

- Fra 1. mai og til og med 12. mai hadde vi like mange signerte digitale
kontrakter på båter som vi hadde i hele mai i fjor. I april var det en vekst
på 106 prosent i antall signerte kjøpekontrakter sammenlignet med
samme måned i fjor, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler
Motor i Finn.no, til Nettavisen. Ryhjell viser til at Redningsselskapet i april
opplevde 50 prosent vekst i antall innmeldinger og 34 prosent vekst i
registrerte båter,

I tillegg melder Gjensidige at de er spent på om koronasituasjonen vil føre til
enda flere nabokrangler. Tidligere beregninger fra Gjensidige viser at
forsikringsbransjen hvert år betaler ut rundt 30 millioner kroner i rettshjelp
knyttet til nabokrangling.

2018 var det nest verste året for skadeutbetalinger for fritidsbåt
noensinne, med 552 millioner kroner utbetalt, i følge tall fra Finans Norge.
I 2017 var tilsvarende tall 492 millioner, mens i 2019 lå tallet på 507
millioner.
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Tryg spår storflom på grunn av store snømengder i
fjellet. Finans Norge uttaler at forsikringsselskapene og
Norsk Naturskadepool er godt forberedt.
Tryg uttaler at årets flom kan bli en av de største på mange år.
Kommunikasjonssjef Ole Irgens sier de forventer at skadene kan komme
opp i en halv milliard kroner.
– Mange steder i landet er det varslet mildere vær i neste uke. Dette
kombinert med store snømengder i fjellet, gjør at vi følger ekstra nøye med
på utviklingen. Flommen er riktignok ventet noe senere, sier Stine
Neverdal, kommunikasjonssjef Finans Norge, som samtidig viser til at en
rekke kommuner har gjort gode forberedelser for å forebygge og bistå
dersom skade skulle oppstå.
NVE har beregnet snømengder for hele landet basert på nedbør- og
temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958. På landsbasis er
dette året så langt det mest snørike året siden 1958.
NVEs prognoser viste at det er 95 prosent sannsynlighet for stor vårflom i
Nord-Norge, mens det i Trøndelag er flere vassdrag med 90 prosent
sannsynlighet for stor vårflom. I Sør-Norge er det 75 prosent sannsynlighet
for stor flom i utvalgte vassdrag. 28. mai avblåste NVE derimot faren for
storflom på bakgrunn av værprognosene for de neste sju til ti døgnene,
som tyder på at smeltingen av de store snømengdene i fjellet vil gå
gradvis.
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• Storebrand trekker forslaget om utbytte for 2019, og
støtter seg med det til EIOPIAs anmodning om å holde
tilbake utbytte til den økonomiske usikkerheten er
redusert
• Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å
utarbeide forslag til gjennomføring av nytt EU-regelverk
om bærekraftig finans
• Naturskadeforsikringsordning sikrer bred tilgang til
forsikring uavhengig av risiko, men mangler insentiver til
å forebygge. Dette skriver fagsjef i Finans Norge, Mia
Ebeltoft, i et innlegg
• Økokrim har lagt fram nye indikatorer på hvitvasking og
terrorfinansiering som følge av at koronasituasjonen har
endret trusselbildet
• Flere saker relevant for forsikring i revidert
nasjonalbudsjett
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Storebrand støtter seg til EIOPIAs anmodning og
holder tilbake utbetaling av utbytte til usikkerheten
om den økonomiske utviklingen er redusert.
- […] Styret opprettholder sitt syn om at selskapets likviditet, solvens og
resultatprognoser støtter ordinært utbytte for 2019 og planlegger ordinært
utbytte neste år, meldte selskapet da de la frem tallene for første kvartal.
Konsernsjef, Odd Arild Grefstad, sier de kan vurdere å åpne opp for noe
tilbakekjøp eller utbytter dersom situasjonen normaliserer seg, men
understreker at det ikke er utgangspunktet.
Storebrand hadde i tillegg varslet 10 milliarder kroner ekstra i utbytter i
utbytte og tilbakekjøp i perioden 2021–2028 ved solvensgrad på over 180
prosent. Ved utgangen av fjerde kvartal var solvensgraden 176 prosent.
Ved utgangen av første kvartal var den fortsatt 172 prosent etter
overgangsregler, tross sterkt negative effekter av lavere renter, økte
kredittspreader og lavere aksjekurser. Før overgangsregler faller
Storebrands solvens fra 174 prosent til 155 prosent i kvartalet.
For å vurdere om Storebrand er overkapitalisert, og dermed kan betale ut
ekstra til aksjonærene, er det nødvendig å se på både underliggende
solvens og solvens etter overgangsreglene, ifølge konsernsjefen.
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Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å
utarbeide forslag til gjennomføring av nytt EUregelverk om bærekraftig finans.
I EU ble det i november 2019 vedtatt en forordning om
bærekraftsrelatert rapportering i finanssektoren. Forordningen pålegger
blant annet en rekke finansaktører, som tilbyr finansielle tjenester, å
være åpne om hvordan de de integrerer bærekraftrisiko i sine
risikovurderinger. De fleste av kravene i forordningen vil gjelde i EU fra
10. mars 2021.
I tillegg til forordningen om bærekraftsrelatert rapportering i
finanssektoren, så er det enighet om å utarbeide et
klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet (taksonomi).
Dette er ventet endelig vedtatt i løpet av første halvår 2020.
Forordningen innebærer også enkelte endringer i forordningen om
bærekraftsrelatert rapportering.
Forordningene er EØS-relevante og forventes tatt inn i EØS-avtalen.
Regjeringen har stilt seg bak målene i handlingsplanen, og sluttet seg i
mars 2020 til EUs internasjonale nettverk for bærekraftig finans.
Finansdepartementet ber Finanstilsynet oversende utkast til regler og et
høringsnotat utarbeidet i samsvar med utredningsinstruksen innen 15.
desember 2020.

Cicero Markedsrapport Skadeforsikring 05/20 46

Naturskadeforsikringsordning sikrer bred tilgang til
forsikring uavhengig av risiko, men mangler
insentiver til å forebygge.
Fagsjef i Finans Norge, Mia Ebeltoft skriver i et innlegg at erfaringer fra
skadeutbetalinger viser at samme geografiske områder ofte rammes
gjentatte ganger av naturskadehendelser, og at det utbetales erstatning
hver gang skader oppstår.– Har vi bygd oss sårbare for
klimaendringene og virker dagens kompensasjonsordninger slik de bør?
spør Ebeltoft i innlegget.

Ebel

Finans Norge skal følge opp arbeidet til klimarisikoutvalget
(NOU2018:17) , som mener tiden er inne for å vurdere om
naturskadeforsikringsordningen er hensiktsmessig innrettet og om den
bør revurderes for å gi sterkere insentiver til å investere i
skadeforebyggende tiltak.
I samarbeid med Sintef og Klima2050 ble det i fjor initiert et
forskningsprosjekt med mål om å få fram helhetsbildet og
kompleksiteten i egen ordning og samtidig se om man kan hente
lærdom fra andre lands naturskadeordninger.
Rapporten vil inngå i arbeidet og dialogen Finans Norge har etablert
med Naturfareforum, myndighetenes tverrsektorielle nettverk bestående
av ti etater og KS.
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Koronasituasjonen har endret trusselbildet. I den
forbindelse har Økokrim lagt fram nye indikatorer på
hvitvasking og terrorfinansiering.
- […] Som påpekt av Økokrim i deres nyeste trusselvurdering har
pandemien skapt et handlingsrom for kriminelle til å utnytte den sårbare
situasjonen som samfunnet befinner seg i, heter det i en pressemelding
fra Finans Norge.
De nye indikatorene er:
• Investeringsbedrageri knyttes til muligheten til å investere for å få
med seg oppgangen, samt å investere i selskaper som kan knyttes til
selskaper som skal tjene på koronapandemien.
• Bedrageri knyttet til smittevernsutstyr.
• Kriminelle utnytter økt sårbarhet i næringslivet på grunn av
hjemmekontor til å begå direktørbedrageri.
• Tyveri av personinformasjon fra nettsider som eksempelvis gir seg ut
for å være knyttet til støtte- og refusjonsordninger i forbindelse med
koronapandemien og salg av falskt smittevernutstyr.
Økokrim påpeker i sin trusselvurdering, som ble presentert 16. april
2020, at det også er økt sannsynlighet for at svindel med dagpenger og
økt konkurskriminalitet vil øke. De peker samtidig på risiko for misbruk
av kompensasjonsordningen. Les hele trusselvurderingen her.
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I revidert nasjonalbudsjett foreslås det at staten
etablerer en låneordning for pakkereiseselskapene for
å sikre refusjon av nordmenns avbestilte ferier.

Flere saker i revidert nasjonalbudsjett med betydning
for forsikringsbransjen og finansnæringen forøvrig, i
følge Finans Norge.

En ny ordning skal gi statlig subsidierte lån for inntil 80 prosent av
pakkereisearrangørers lovpålagte refusjoner av pakkereiser og
sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni
2020. Ordningen skal administreres av Innovasjon Norge og den foreslåtte
utlånsrammen for ordningen er totalt 2 milliarder kroner, med en
tapsavsetning på 1 milliard kroner.

Styrking av forbrukervernet: Det foreslås å øke Forbrukertilsynets
driftsbevilgning med 7,1 millioner kroner og Sekretariatet for
Markedsrådets driftsbevilgning med 1 million kroner.

Hvert enkelt lån vil ha en løpetid på seks år, med en rente på 1,79 prosent
for hele perioden. Det vil også være et risikopåslag avhengig av selskapets
størrelse. Pakkereisearrangører, som har vært i økonomiske vanskeligheter
per 31. desember 2019, kvalifiserer ikke for lånegarantien.
Pakkereiser skal refunderes av reisearrangøren dersom
Utenriksdepartementets reiseråd gjelder ditt reisemål og din reiseperiode.
TUI, Ving og Apollo har eksempelvis kansellert alle reiser frem til 20.
august, og de vil refundere innbetalte beløp for disse reisene. Det kan ta litt
tid, da myndighetene har vedtatt en midlertidig forskrift som sier at
reisearrangør må tilbakebetale innen tre måneder for avbestillinger som
gjøres fram til 14. juni.
EU-kommisjonen har også åpnet for at flyselskapene kan tilby
verdikuponger i stedet for tilbakebetaling, men de er også tydelig på at
kunden fremdeles kan kreve tilbakebetaling.

Tiltak for bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet: Regjeringen
foreslår å bevilge 500 millioner til 4 000 nye studieplasser og 1 000 nye
fagskoleplasser for å møte den økte etterspørselen etter studietilbud som
har oppstått i koronasituasjonen fra blant annet permitterte og
arbeidsledige Finans Norge sier bevilgningen vil kunne bidra til et viktig
kompetanseløft for økt digitalisering og det grønne skiftet.
I tillegg foreslås det en grønn omstillingspakke, med økte midler til
forskning, utvikling og innovasjon. Hensikten er å utvikle og beholde
verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den
grønne omstillingen.
I innlegget til Finans Norge fremheves også forslaget om at
permitteringsreglene under koronakrisen forlenges ut oktober og at
forfallstidspunktet for arbeidsgiveravgift for tredje kvartal fra 15. juli til 15.
oktober.
Les hele innlegget fra Finans Norges her.
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Sverige

Sverige

Danmark

Trustly i samarbeid med Folksam

Konsumentverket gransker reiseselskapene
for sen tilbakebetaling

Gjensidige tester nytt IT-kjernesystem først
i Danmark

Folksam har inngått et samarbeid med det svenske
fintechselskapet Trustly om bruk av deres autogiroløsning for å gjøre forsikringsselskapets nye heldigitale
studentforsikring mer brukervennlig. Dette skal gjøre
det mulig for kunden å betale med et klikk direkte hos
Folksam, og samtidig få utbetalt eventuelle
forsikringskrav direkte til sin bankkonto.

Konsumentverket, tilsvarende det norske
forbrukertilsynet, har startet gransking av fire store
reiseselskaper fordi de ikke tilbakebetaler penger
til kunder for kansellerte flyturer raskt nok. Dette
melder svenske SVT.

Gjensidige skal teste nytt IT-kjernesystem i
Danmark, melder Finanswatch. Dette fremkommer
også i Gjensidiges årsrapport for 2019.

- Folksam har lenge vært et av Sveriges mest
fremtredende forsikringsselskaper, og vi er stolte av å
kunne hjelpe dem med å adressere et digitalt modent
segment med en intuitiv og heldigital premiebetaling og skadeutbetalingsprosess. Trustlys
betalingsprodukter er svært optimaliserte for mobil, noe
som gjør løsningen vår til en perfekt match for
Folksams behov, sier Johan Nord, salgssjef på Trustly i
en pressemelding.
Det svenske fintechselskapet slo seg i fjor sammen
med amerikanske Paywithmybank for å skape det
første transatlantiske nettverket for konto-til-kontobetalinger. Autogiroløsningen, som ble lansert i fjor, er
et alternativ til kortbetaling og lar leverandøren beholde
kontrollen på kunden gjennom hele kjøpet. Kunden blir
ikke sendt videre til en annen app eller site for å
sluttføre transaksjonen.

I april og så langt i mai har Konsumentverket
mottatt mer enn ti ganger så mange klager om
pakkereiser sammenlignet med samme periode i
fjor. Mange av varslene kommer fra forbrukere
som har måttet vente betydelig lenger enn
lovfestet periode på erstatning.
De fire selskapene som granskes er SAS, Tui,
Norwegian og Ving. Ifølge SVT sier selskapene at
de mangler penger til tilbakebetaling.
– Vi har hatt en viss forståelse så langt, men det er
fortsatt slik at pengene ikke skal komme fra
forbrukere her. Det er regler for å beskytte
forbrukerne, og de er veldig tydelige, sier Maja
Lindstrand, advokat ved det svenske
forbrukertilsynet.

- Fortsatt investering i teknologi og data er
avgjørende for å redusere kostnader og oppnå økt
funksjonalitet og fleksibilitet. Dette er nødvendig
for å åpne for en mer fleksibel partnerintegrasjon
og produktmodularitet. Lanseringen av neste
generasjons tariffer og CRM og investeringer i et
nytt kjernesystem og IT-infrastruktur er viktige
forutsetninger for å bli et analysedrevet selskap.
Dette vil gi bedre kundeopplevelser og mer effektiv
drift og frigjøre tilstrekkelig innovasjonskraft.
Gjensidige har begynt prosessen med å utvikle og
konfigurere et nytt kjernesystem. Investeringen
forventes å håndteres innenfor det nåværende
kostnadsandelsmålet. Systemet vil bli innført steg
for steg, først i Danmark.
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Danmark

Danmark

Finland

Topdanmark forventer at Covid-19 vil
koste dem inntil 100 millioner

TrygghetsGruppen vil ikke blande seg
inn i Trygs “skjulte prisstigninger

Finske forsikringsselskaper opplevde en
økning i erstatninger på 5 prosent i 2019

De danske forsikringsselskapene kommer forslåtte ut
av første kvartal. De har tapt på både erstatninger og
investeringer, men det er langt fra over ennå forutser
de. Selskapene venter flere tap på reise- og
lønnsforsikringer, også etter første kvartal. Dette melder
det danske mediet finans.dk basert på meldinger fra
store selskaper som Topdanmark, Tryg og Codan.

TryghetsGruppens medlemmer er blant de som
har blitt rammet av Trygs uvarslede
prisstigninhger. Foreningen, som eier 60 prosent
av forsikringsselskaper, vil likevel ikke blande seg
inn i saken som nå granskes av
Forbrukerombudsmannen. Hvis Tryg taper saken
kan de risikere å måtte tilbakebetale de ekstra
priemieinntektene, fremgår det i et brev fra
Forbrugerombudsmanden.

I følge Finance Finland utgjorde erstatningene
utbetalt av forsikringsselskapene 3,4 milliarder
euro i Finland i 2019, noe som representerer en
økning på mer enn 5 prosent fra året før. Totale
premieinntekter økte med 11 prosent til 26,1
milliarder euro. Gjennomsnittlig avkastning på
investeringer foretatt av forsikringsselskaper
endte på 11 prosent i 2019.

- Jeg tror på ingen måte at dette er over. Vi vurderer at
covid-19 netto vil koste oss 50-100 millioner kroner i år
– i tillegg kommer effektene på de finansielle
markedene, sier Peter Hermann, adm. direktør i
Topdanmark til finans.dk.
I første kvartal opplevde selskapet økte erstatninger
innen reise- og inntekstforsikring, mens færre skader på
bil- og innbo forsikring trakk den andre veien. Samlet
sett opplevde selskapet et tap på 14 millioner danske
kroner i første kvartal.

- Vi er orientert om saken, som nå vurderes av
Forbrukerombudet. Som hovedeier deltar vi i de
strategiske diskusjonene i Tryg, men vi blander
oss ikke inn i driften av Tryg, skriver Rie Odsbjerg
Werner, adm. direktør i TryghedsGruppen, i en epost til Finanswatch.
Saken, som nå ligger hos Forbrukerombudsmannen, handler om at Tryg har hevet
prisene med inntil 5 prosent utover lønnsindeksen
uten å varsle kundene om det. Tryg mener på sin
side at de ikke har gjort noe galt og at
prisøkningen faller innunder kategorien
”uvesentlige endringer”. Etter dette har Tryg likevel
valgt å endre sin praksis, slik at kunder nå vil
varsles om alle fremtidige prisstigninger utover
lønnsindeks.

Ved utgangen av 2019 opererte totalt 47 finske
pensjons- og forsikringsselskaper i Finland. Av
dem var 33 skadeforsikringsselskaper, 10
livsforsikringsselskaper og 4
pensjonsforsikringsselskaper. Selskapene
sysselsatte totalt 9 823 personer i Finland I 2019.
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Pris Innboforsikring ung

Pris Innboforsikring voksen

Pris Innboforsikring senior

Produkt Vilkårssammenligning innbo

Prisene er innhentet via aktørenes nettsider i
perioden 18.05.2020 – 20.05.2020 og viser
ordinære priser hensyntatt fordelsrabatter
(fjernet) nettrabatter (inkludert) og
administrasjonsgebyrer (inkludert).

Prisene er innhentet via aktørenes nettsider i
perioden 18.05.2020 – 20.05.2020 og viser
ordinære priser hensyntatt fordelsrabatter
(fjernet) nettrabatter (inkludert) og
administrasjonsgebyrer (inkludert).

Prisene er innhentet via aktørenes nettsider i
perioden 18.05.2020 – 20.05.2020 og viser
ordinære priser hensyntatt fordelsrabatter
(fjernet) nettrabatter (inkludert) og
administrasjonsgebyrer (inkludert).

Sammenlikningen baserer seg på vilkår for
innboforsikring med toppdekning fra utvalgte
aktører.

Innboforsikring leilighet: Innbodekning kr 750
000, p-rom 60 kvm, 3 rom (inkl. kjøkken), 2
personer i husstanden, byggemateriale mur,
brann- og innbruddsvarsling til sentral,
overspenningsvern, automatsikringer, rør i rør,
vannstopp, ikke komfyrvakt, ingen skader,
toppdekning, egenandel kr 4 000. Kunde født
1994.

Innboforsikring leilighet: Innbodekning kr 1 250
000, p-rom 80 kvm, 5 rom (inkl. kjøkken), 4
personer i husstanden, byggemateriale mur,
brann- og innbruddsvarsling til sentral,
overspenningsvern, automatsikringer, rør i rør,
vannstopp, ikke komfyrvakt, ingen skader,
toppdekning, egenandel kr 4 000. Kunde født
1978.

Innboforsikring leilighet: Innbodekning kr 1 500
000, p-rom 80 kvm, 5 rom (inkl. kjøkken), 2
personer i husstanden, byggemateriale mur,
brann- og innbruddsvarsling til sentral,
overspenningsvern, automatsikringer, rør i rør,
vannstopp, ikke komfyrvakt, ingen skader,
toppdekning, egenandel kr 4 000. Kunde født
1959.

Innboforsikring rekkehus: Innbodekning
kr 750 000, p-rom 100 kvm, 5 rom (inkl. kjøkken),
2 personer i husstanden, byggemateriale tre,
brann- og innbruddsvarsling til sentral,
overspenningsvern, automatsikringer, rør i rør,
vannstopp, ikke komfyrvakt, ingen skader,
toppdekning, egenandel kr 4 000.
Kunde født 1994.

Innboforsikring rekkehus: Innbodekning
kr 1 250 000, p-rom 100 kvm, 5 rom (inkl.
kjøkken), 4 personer i husstanden,
byggemateriale tre, brann- og innbruddsvarsling
til sentral, overspenningsvern, automatsikringer,
rør i rør, vannstopp, ikke komfyrvakt, ingen
skader, toppdekning, egenandel kr 4 000.
Kunde født 1978.

Innboforsikring rekkehus: Innbodekning
kr 1 500 000, p-rom 100 kvm, 5 rom (inkl.
kjøkken), 2 personer i husstanden,
byggemateriale tre, brann- og innbruddsvarsling
til sentral, overspenningsvern, rør i rør,
automatsikringer, vannstopp, ikke komfyrvakt,
ingen skader, toppdekning, egenandel kr 4 000.
Kunde født 1959.

1)

1)

1)

2)
3)
4)

5)

Gjensidige: Egenandel kr 2 000. KLP:
Egenandel kr 3 000
Eika: Inneholder ikke sikkerhetsrabatt for
lekkasjealarm
Det er ikke valgt utvidet mobildekning
Ingen priser inneholder utvidet dekning for
sykkel eller registrering av sykkel hos Falck
eller Bikemember
SB1s innboforsikring inkluderer ubegrenset
forsikringssum

2)
3)
4)

5)

Gjensidige: Egenandel kr 2 000. KLP:
egenandel kr 3 000
Eika: Inneholder ikke sikkerhetsrabatt for
lekkasjealarm
Det er ikke valgt utvidet mobildekning
Ingen priser inneholder utvidet dekning for
sykkel eller registrering av sykkel hos Falck
eller Bikemember
SB1s innboforsikring inkluderer ubegrenset
forsikringssum

2)
3)
4)

5)

Kartleggingen er basert på tilgjengelige vilkår på
aktørenes nettsider. Vilkårene er innhentet i
perioden 18.05.2019 – 26.05.2020

1)
2)

3)

DNB og SpareBank 1 har fått felles vilkår
for sine reiseforsikringer gjennom Fremtind
If har vilkårsgaranti fra det selskapet
kunden hadde før, dekker de det, gjør også
If det.
Codan har vilkårsgaranti fra det selskapet
kunden hadde før, dekker de det, gjør også
Codan det.

Gjensidige: Egenandel kr 2 000. KLP:
egenandel kr 3 000
Eika: Inneholder ikke sikkerhetsrabatt for
lekkasjealarm
Det er ikke valgt utvidet mobildekning
Ingen priser inneholder utvidet dekning for
sykkel eller registrering av sykkel hos Falck
eller Bikemember
SB1s innboforsikring inkluderer ubegrenset
forsikringssum
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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».
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innestå for at informasjonen er
presis eller fullstendig. Våre
analyser reflekterer Cicero
Consulting AS’ opplysninger og
vurderinger på det tidspunkt
analysene ble utarbeidet, og
Cicero Consulting AS forbeholder
seg retten til å endre våre analyser,
vurderinger og konklusjoner uten
varsel.
Cicero Consulting AS påtar seg
intet ansvar for verken direkte eller
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Har du spørsmål om rapporten?
Kontakt oss: elisabeth.solberg@cicero.no
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Våre tjenester

Vi som jobber i Cicero Consulting er lidenskapelig opptatt av fremtidens bankog forsikringsbransje. Som foredragsholdere gir vi våre faglige og ufiltrerte
perspektiver på hvordan vi ser markedet utvikle seg.
Vi har lang erfaring med å holde foredrag for både store og små forsamlinger.
Våre fokusområder ligger på trender, konkurranselandskapet og kundeadferd
i bank- og forsikringsmarkedet.
Vil du vite mer? Ta kontakt med Stefan Astroza for en prat:
stefan.astroza@cicero.no
Tlf +47 470 30 553

Cicero Consulting AS er et norsk produkt- og
analyseselskap med spesialkompetanse innen
bank- og finanssektoren. Vi tilbyr markedsinnsikt,
konsulenttjenester og teknologiske
rådgivningsløsninger til ledende aktører og
nisjespillere i finansnæringen.

Cicero Consulting er et heleid datterselskap av
Itera.
www.cicero.no
Kontakt oss:
stefan.astroza@cicero.no
Følg oss på LinkedIn
Tlf: +47 470 30 553
Nydalsveien 28
Pb. 4814 Nydalen
0422 Oslo

