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Mai 2021

Prissammenligning – innboforsikring

Markedsandel i prosent landbasert forsikring
privatmarked

Norsk Kundebarometer 2021
Skadeforsikring

Dyrest

Billigst

23,8%
20,5%

Fremtind

18,8%

Selskap

Tilfredshet

Lojalitet

1. Gjensidige

79,5

84,8

2.

If

77,6

82,2

3.

Fremtind

77,3

84,1

4.

Tryg

74,8

78,1

Codan/If
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Forsikringssvindel (svik) er et stort
problem for forsikringsselskapene,
som må bruke store ressurser på
å avdekke og etterforske, for
kundene gjennom høyere premier
og for samfunnet ved at det
undergraver den kollektive tilliten
som all forsikring er avhengig av.
En gruppe aktører samarbeider nå
om å bekjempe dette problemet
ved hjelp av kunstig intelligens.

Smarte maskinlæringsmodeller krever data
Forsikringsselskapene har gjennom flere år
utarbeidet maskinlæringsmodeller og trent dem
opp på egne data, med mål om å øke
prediksjonskraften for detektering av svik. Store
datamengder og enorm prosesseringskraft har gitt
gode resultater allerede, men suksessen
begrenses av at algoritmene trenger mer data enn
hvert selskap har tilgjengelig.

Det var dette som ga noen av medlemmene i den
norske fintech-klyngen NCE Finance Innovation
ideen om å samarbeide. Tryg og Frende etablerte
prosjektet og etter hvert sluttet Fremtind seg til.
Formålet med prosjektet er å øke
prediksjonskraften til modellene, ved at de trenes
opp på den samlede datamengden som
selskapene sitter på. Gjennom samarbeid lykkes
man med å realisere en større del av potensialet
som ligger i modellene som selskapene allerede
har.
Men utfordringene har stått i kø. Klarer
konkurrenter å bygge opp tilstrekkelig tillit til å
samarbeide? Er det forretningsmessig fornuftig?
Kan vi gjennomføre et prosjekt uten å bryte lover
og regler? To år senere viser det seg at svaret er
«ja».

Løsningen viste seg å være samarbeid
Prosjektet har valgt å utarbeide en pilot gjennom å
fokusere på bilskade. Etter utallige timer, hvor
selskapene har utforsket problemstillingene og
mulige løsninger sammen med forskere fra
akademia, jurister fra Advokatfirmaet PWC,
teknologer fra Webstep og innovatører fra NCE
Finance Innovation, foreligger det nå en løsning.
Kjernen i løsningen er at maskinlærings-modellene
får tilgang til å trene på alle tilgjengelig data på
tvers av selskapene, uten at de kan røpe sensitiv
informasjon. Man kan gjerne si at modellene er
konkurrenter i tippeligaen, men at de samarbeider
på fintech-landslaget. Dette resulterer i at de
sentralt blir mye smartere, mye raskere og at
gevinsten realiseres av selskapene når modellene
igjen blir satt i arbeid lokalt.

Vil utnytte skalafordeler
De samarbeidende partene har investert mye tid
og ressurser for å lykkes med piloten. Neste steg
blir å realisere gevinster gjennom å gi flere
forsikringsselskaper mulighet til å delta i
økosystemet, samt å anvende modellen for andre
forsikringsprodukter.

Atle Sivertsen
Daglig leder i NCE Finance Innovation
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Pris og produkt

Marked

Markedsføring

Kunde og regelverk

Fremtind er billigst i flest testkjøp av
innboforsikring og Gjensidige overtar
Vegamots Autopass-kunder

If kan vise til lavest combined ratio,
mens Gjensidige fremdeles er størst for
private skadeforsikringer

If brukte mest på markedsføring blant
aktørutvalget i april, etterfulgt av
Storebrand og Gjensidige

Gjensidige topper både Norsk
kundebaromter og Norsk
Bærekraftsbarometer 2021

• Fremtind er billigst i flest testkjøp i vår
sammenligning av innboforsikring. De
er billigst i 6 av 15 testkjøp. For senior
er de billigst i 4 av 5 testkjøp

• Vi omtaler Trov, Getsafe og Slice, tre
aktører som utfordrer tradisjonelle
forretningsmodeller innen ondemand forsikring

• If brukte mest penger blant vårt
aktørutvalg på markedsføring i april
med 1,8 millioner kroner

• For andre år på rad har Gjensidige de
mest tilfredse og lojale kundene i sin
bransje, i følge BIs Norsk
Kundebarometer 2021

• Gjensidige overtar Vegamots
Autopass-kunder og vil gjøre det
enklere for kunder å eie og bruke bil

• If Skadeforsikring kan vise til lavest
combined ratio for årets første
kvartal blant et utvalg av de største
forsikringsselskaper i Norge

• Fremtind Service har inngått avtale om
kjøp av Vegfinans’ om lag 400 000
autopass-kunder
• Gjensidige tester nå sensorteknologi i
boliger på utvalgte boligeiere med
Tekna-medlemskap
• Tryg inngår samarbeid med Avara om
å tilby fuktsensor, samt andre
sikkerhetsalarmer, til bruk i bobiler og
campingvogner

• Gjensidige er fremdeles det støreste
forsikringsselskapet i Norge målt i
markedsandel, men en andel på 23,8
prosent innen private landbaserte
forsikringer
• Teknisk resultat for skadeforsikring
viste en økning på 97 prosent
sammenlignet med 1. kvartal i fjor og
endte på 1,3 milliarder kroner, ifølge
tall fra SSB

• På de neste plassene følger
Storebrand med et forbruk på 766 000
kroner og Gjensidige med et forbruk på
584 000 kroner
• Totalt brukte de ni aktørene 3,3
millioner kroner på markedsføring i
april, mot 2,7 millioner kroner i mars

• Gjensidige kåres til mest bærekraftige
merkevaren i kategorien skadeforsikring
av BIs Norsk Bærekraftsbarometer 2021
• JBF topper Barcode-listen, en
parallellmåling til Norsk kundebarometer
for bedrifter som ikke er store nok til å
være med i Norsk Kundebarometer
• Gjensidige mottok i slutten av april
kundeserviceprisen innen forsikring
• Etter nesten et år med arbeid ble det 18.
mai innført nye og strengere lover for
bruk av elektriske sparkesykler
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Forsikring som en del av noe større
I dag er det forsikringsselskapene som krever inn
statens trafikkforsikringsavgift fra kundene, så dette
kan sees på som ledd i en utvikling som allerede er i
gang der bileiere ikke må forholde seg til mange
ulike tjenestetilbydere. Helge Baastad, konsernsjef i
Gjensidige, uttaler at de tror at bileiere vil være tjent
med å samle flere tjenester hos en leverandør og at
de ønsker å ta den rollen.

Gjensidige gjør som Fremtind. De
kjøper utstedervirksomheten til et
bompengeselskap og oppretter en
egen virksomhet for å administrere
Autopass-avtaler for bompasseringer.
Samtidig utvider Fremtind Service
antall autopasskunder til over 1,1
million gjennom oppkjøpet av
Vegfinans. Hvilken rolle er det egentlig
Fremtind og Gjensidige tar gjennom
disse oppkjøpene?

Selv om det sies å være en videreføring av det
arbeidet de allerede gjør gjennom innkreving av
trafikkforsikringsavgiften for staten, er det også et
viktig ledd i arbeidet med å tilpasse seg
konkurransen fra nye aktører og fremveksten av nye
økosystemer innen mobilitet. Med økt
bransjeglidning har det lenge vært mye snakk om
hvilke bransjer som vil gå inn i forsikring, men nå er
det vel så interessant å snakke om hvilke bransjer
forsikring bør gå inn i.
Økosystemer er den viktigste trenden innen
forsikring i 2021
Fremveksten av økosystemer innen forsikring har
gjort Open Insurance til et fenomen.
Open Insurance forklares som et fenomen der nye
økosystemer vokser frem med utgangspunkt i
kundenes verdikjede, og som legger til rette for økt
bransjeglidning og erstatter den klassiske
industrioppdelingen. EUs forsikringsmyndighet,
EIOPA, har nylig gjennomført en høring der de
utforsket spørsmålet om hvor langt verdikjeder
innen markedet skal 'åpnes’ gjennom deling av
forsikringsrelatert data mellom forsikringsselskaper
og selskaper i andre næringer.

Målet er å beskytte forsikringstakers rettigheter og å
tillate innovasjon innen produkter og tjenester.
Unngå å bli en utskiftbar leverandør
Forsikringsselskapene har to valg i en slik ny
økonomi slik vi ser det; 1) de kan la andre bygge
økosystemer der forsikring blir et biprodukt, eller 2)
de kan bygge og eie økosystemene selv og beholde
kontroll over kunden og kundedialogen.
I det første alternativet som skisseres er det andre
som bygger økosystemer der flere tjenester pakkes
sammen og der forsikring inngår som et biprodukt.
Dette bør ikke være et ønskelig scenario for de
største forsikringsselskapene. I et slikt scenario er
det ikke lenger sluttbrukeren som blir
forsikringsselskapenes kunde, men de som eier
disse økosystemene. Forsikringsselskapene vil ikke
lenger eie kundedialogen og kan risikere å bli en
utskiftbar leverandør. For forsikringsbransjen vil
dette kunne føre til et redusert premievolum
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ved at det blir et ekstra ledd mellom dem og sluttbrukeren.
Vil eie økosystemene selv
I det andre alternativet er det forsikringsselskapene som gjør
oppkjøp eller inngår allianser for å etablere nye, datadrevne
økosystemer. Det er dette vi ser at Gjensidige og Fremtind prøver
på når de kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskaper.
Her kan også Ifs oppkjøp av Viking redningstjeneste og
Gjensidiges nylig lanserte bilabonnement trekkes frem.
Det kan tolkes som et tydelig signal om at de store
forsikringsselskapene ikke kun nøyer seg med å ta del i nye
verdikjeder, de vil eie dem og kontrollere dem selv. Med andre
ord; de vil selv sitte i førersetet og eie økosystemene som vokser
frem innen mobilitet.

kjøpe forsikring ved kjøp av et produkt eller tjeneste, er kjøp av
avbestillingsforsikring når kunden booker en reise eller et
hotellopphold via en reiselivsaktør eller kjøp av en
trygghetsavtale når kunden kjøper seg en ny PC eller mobil hos
Elkjøp.

Bilforsikring trues av nye trender innen mobilitet
Når vi snakker om nye økosystemer er det ofte nye økosystemer
innen mobilitet som trekkes frem. Bildelingsplattformer vokser
frem og det at færre vil eie bil i fremtiden vil utvilsomt forårsake
radikale endringer for forsikringsbransjen i tiden fremover. Dette
har gitt grobunn for samarbeid der bilforsikring blir en del av nye
verdikjeder og økosystemer der forsikring leveres som en del av
en "pakke" bestående av ulike tjenester innen bilhold.

Innen bil er bilprodusenten kanskje i en enda mer relevant
situasjon til å tilby forsikring enn både bilforhandleren og aktører
innen billeasing og bildeling. Bilprodusenter er i en posisjon der
de kan levere alt bileieren trenger til bilen og på veien. Flere store
bilprodusenter har signalisert et ønske om å tilby både
bilabonnement og satse mer på direktesalg av nye biler. For
eksempel så tilbyr Volvo bilabonnement gjennom sin Care by
Volvo der forsikring fra If er inkludert. I tillegg sa de nylig opp sin
avtale med Bilia, som forhandler Volvo, fordi de ønsker å satse
på direktesalg og ha mer direkte kundekontakt. Tesla har lansert
bilforsikring i USA, og det spås en utvikling der store
bilprodusenter forsikrer sine bilflåter gjennom en stor
forsikringsaktør. Dette vil potensielt føre til at noen få, store
selskaper vil låse inn markedet for bilforsikring. Dette er nå blitt
aktualisert gjennom at Volvo har inngått avtale med Folksam i
Sverige om å levere en treårig forsikringsavtale som selges som

Fra et kundeperspektiv kan det nok oppleves som like relevant å
kjøpe bilforsikring når kunden er i en situasjon der
vedkommende skal inngå en avtale om å lease, leie eller kjøpe
bil, som å kjøpe det direkte fra forsikringsselskapet selv. Med
andre ord kan det være like relevant for kunden å kjøpe
forsikring fra aktøren som selger dem objektet som skal
forsikres. Andre eksempler der det i dag kan være relevant å
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en del av en pakke når man kjøper en ny elbil fra Volvo.
Levere bedre helse og tryggere hjem
Når man retter fokus mot nye, fremvoksende økosystemene er
det mobilitet som vanligvis trekkes frem. Økosystemtankegangen er likevel svært relevant innenfor både helse og
smarte hjem. Forsikring kan inngå som en del av et bredere
tjenestetilbud der verdien som leveres til kunden er bedre helse
eller tryggere hjem.
I forbindelse med offentliggjøringen av Gjensidiges oppkjøp av
Vegamots autopasskunder, så uttalte konserndirektør for privat i
Gjensidige, René Fløystøl, at dette er én brikke i en større satsing
på å hjelpe kundene på en bredere måte og at de ønsker å gjøre
det samme med bolig og helse også, enten gjennom utvikling,
oppkjøp, eller partnerskap. Kort tid etter uttalelsen ble det kjent
at Gjensidige nå tester sensorteknologi i boliger på utvalgte
boligeiere. Tjenesten skal gi mer enn sikkerhetsrabatt på
forsikringen. Den skal blant annet varsle boligeier via en app og
sende ut en rørlegger når systemer varsler at det har oppstått en
vannlekkasje uten at kunden trenger å løfte en finger.
Ledende forsikringsselskaper som går i front når det kommer til
å bygge økosystemer tror vi vil bevare sin posisjon som
markedsledere i fremtiden, men det krever at de investerer i sine
teknologiske og organisatoriske kapabiliteter. Skal man lykkes
med å bygge økosystemer gjennom partnerskap og allianser må
det bygges en moderne IT arkitektur med åpne API-er.

I denne utgaven av markedsrapporten omtaler vi hvordan
insurtech-aktører som Trov og Slice har gått fra å levere ondemand forsikringer til forbrukere, til å bygge
forsikringsplattformer som gjør det mulig for andre aktører å
tilby fleksible forsikringsløsninger gjennom deres API'er. Med
andre ord så dukker det nå opp insurtechs som muliggjør at
aktører fra andre bransjer enkelt kan tilby spesialtilpassede
forsikringer i sine digitale løsninger. Dette er aktører som
kanskje er i ennå mer relevant kontektst og posisjon til å tilby
forsikring, enn forsikringsselskapene selv.
Vi tror det er stort potensiale for forsikringsselskapene å utvide
sin kjernevirksomhet, og bygge flere verdiskapende tjenester
rundt selve forsikringsproduktet. Vi tror også at det blir viktig at
de griper mulighetene før noen andre gjør dem til en utskiftbar
leverandør i et økosystem eid og kontrollert av aktører fra andre
bransjer.
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•

Fremtind er billigst i flest testkjøp i vår sammenligning
av innboforsikring. De er billigst i 6 av 15 testkjøp. For
senior er de billigst i 4 av 5 testkjøp

•

For ung er Gjensidige billigst i Oslo og Tromsø, mens
Eika er billigst i Trondheim. Storebrand er billigst for de
to øvrige boligene i henholdsvis Bergen og på Lillestrøm

•

For voksen er Eika billigste aktør i Oslo og Trondheim,
mens Storebrand er billigst i Bergen. Fremtind tilbyr
lavest pris i Tromsø og på Lillestrøm

•

For senior er Fremtind billigst i fire av fem testkjøp.
Storebrand tilbyr lavest pris i Bergen

Cicero Markedsrapport Skadeforsikring 05/21
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Sammenligning pris innboforsikring
Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Lillestrøm

Ung
•

•
•

Gjensidige er billigst i Oslo og
Tromsø, mens Eika er billigst i
Trondheim. Storebrand er billigst
for de to øvrige boligene i
henholdsvis Bergen og på
Lillestrøm
Eika er blant de tre billigste
aktørene i alle testkjøp for ung
If er dyrest i Oslo, Bergen og
Tromsø, Lillestrøm, mens Tryg
utpeker seg som dyrest i
Trondheim og på Lillestrøm

Voksen
•

•

Eika er billigste aktør i Oslo og
Trondheim, mens Storebrand er
billigst i Bergen. Fremtind tilbyr
lavest pris i Tromsø og på Lillestrøm.
Storebrand skiller seg ut ved å være
blant de tre billigste i alle kjøp for vår
testkunde

•

If tilbyr høyest pris i Oslo og på
Lillestrøm. Tryg er dyrest i
Trondheim, mens Gjensidige er
dyrest i Bergen og Tromsø

•

Gjensidige havner blant de tre
dyreste i alle testkjøp for voksen

Senior
•

Fremtind er billigst i fire av fem
testkjøp for vår senior-kunde.
Storebrand tilbyr lavest pris i Bergen

•

Fremtind og Storebrand havner blant
de tre billigste i alle fem testkjøp

•

Codan er dyrest i alle testkjøp

•

KLP havner blant de tre dyreste i fire
av fem testkjøp for senior
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Oslo (0481), leilighet

Gjensidige
tilbyr kun
500 000 i
innbosum
for ung
PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 26 år
750 000 kroner

131 %
Kr 1 961

1 500

1 609

1 829

1 860

Gjensidige

Eika

KLP

Storebrand

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 43 år
1 250 000 kroner

61 %

1 500 000 kroner

3 461

2 280

2 460

Codan

Frende

Fremtind

Tryg

If

3 324

3 348

3 355

3 431

2 882

2 126

2 196

2 340

2 434

Eika

Storebrand

Fremtind

KLP

Codan

Tryg

Frende

Gjensidige

If

2 328

2 594

2 664

2 737

2 856

1 844

2 289

3 036

2 028

Fremtind

Storebrand

Eika

Gjensidige

If

Frende

KLP

Tryg

Codan

Kr 1 305

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Senior 62 år

2 916

2 328

65 %
Kr 1 192
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Bergen (5033), leilighet

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 26 år
750 000 kroner

100 %
Kr 1 185

1 250 000 kroner

99 %
Kr 1397

1 896

2 100

2 174

2 373

1 188

1 386

1 500

Storebrand

Eika

Gjensidige

KLP

Frende

Tryg

Codan

Fremtind

If

2 073

2 136

2 185

2 412

2 615

2 813

1 823

2 038

Eika

KLP

Fremtind

Tryg

If

Frende

Codan

Gjensidige

1 654

1 908

1 944

1 961

2 004

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 43 år

1 776

1 567

1 416

Storebrand
PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Senior 62 år
1 500 000 kroner

108 %
Kr 1 428

1 320

1 632

2 748

Pris ikke
tilgjengelig

Storebrand

Fremtind

If

Tryg

Frende

Eika

Gjensidige

Codan

KLP
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Trondheim (7014), leilighet

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 26 år
750 000 kroner

88 %
Kr 1 218

2 077

2 280

2 326

1 386

1 500

1 668

1 788

1 812

Eika

Gjensidige

Storebrand

KLP

Frende

Fremtind

Codan

If

Tryg

2 460

2 706

1 823

2 372

3 000

1 968

2 121

2 885

1 965

Eika

Fremtind

Storebrand

If

KLP

Frende

Gjensidige

Codan

Tryg

2 604

2 665

Tryg

KLP

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 43 år
1 250 000 kroner

65 %
Kr 1 177

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Senior 62 år
1 500 000 kroner

96 %
Kr 1 492

2 604

1 556

1 613

1 824

1 884

1 961

1 992

Fremtind

If

Storebrand

Gjensidige

Eika

Frende

3 048

Codan
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Tromsø (9008), leilighet

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 26 år
750 000 kroner

78 %

1 250 000 kroner

1 567

1 609

1 728

1 796

1 896

Gjensidige

KLP

Eika

Storebrand

Fremtind

Frende

Tryg

Codan

If

2 469

2 616

2 882

3 107

Gjensidige

Kr 1 176

84 %
Kr 1 418

1 689

2 038

2 040

2 126

2 292

Fremtind

KLP

Storebrand

Eika

Tryg

If

Frende

Codan

1 884

1 920

2 028

2 100

2 196

2 274

2 289

Storebrand

If

Tryg

Frende

Gjensidige

KLP

Eika

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Senior 62 år
1 500 000 kroner

2 676

1 500

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 43 år

2 280

2 016

126 %
Kr 1 690

1 346

Fremtind

3 036

Codan
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Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Lillestrøm (2019), rekkehus

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Ung 26 år
750 000 kroner

128 %
Kr 1 704

2 245

2 348

1 332

1 427

1 581

1 622

1 788

Storebrand

Eika

Landkreditt

KLP

Frende

Codan

Fremtind

Gjensidige

Tryg

2 508

2 716

2 788

2 976

3 124

Codan

Gjensidige

Tryg

If

2 348

2 431

2 844

2 856

If

KLP

Tryg

Codan

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Voksen 43 år
1 250 000 kroner

116 %
Kr 1 681

1 443

1 680

1 879

2 171

Fremtind

Storebrand

Eika

KLP

Frende

1 992

2 016

2 022

Gjensidige

Frende

Eika

PRISFORSKJELL
BILLIGST / DYREST

Senior 62 år
1 500 000 kroner

147 %
Kr 1 701

3 036

2 106

1 155

Fremtind

1 560

Storebrand
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Billigst

Dyrest

Forutsetningene for prisinnhentingen finner du i fotnoter bakerst i rapporten

Segment

Ung
26 år

Voksen
42 år

Senior
61 år

Oslo

3 461

2 916

1 500

2 460

2 328

1 860

2 280

1 609

1 829

Bergen

2 373

1 896

1 500

2 174

1 776

1 188

2 100

1 386

1 567

Trondheim

2 326

2 604

1 500

2 077

1 812

1 668

2 280

1 386

1 788

Tromsø

2 676

2 016

1 500

1 796

1 896

1 728

2 280

1 609

1 567

Lillestrøm

3 184

3 120

1 500

1 651

1 836

1 284

2 160

1 427

1 655

Oslo

3 431

3 324

3 355

2 340

3 348

2 196

2 882

2 126

2 434

Bergen

2 185

2 136

2 813

2 073

2 412

1 416

2 615

1 823

2 038

Trondheim

2 121

3 000

2 706

1 965

2 460

1 968

2 885

1 823

2 372

Tromsø

2 469

2 292

3 107

1 689

2 616

2 040

2 882

2 126

2 038

Lillestrøm

3 124

2 976

2 788

1 443

2 508

1 680

2 716

1 879

2 171

Oslo

2 594

2 856

2 328

1 844

2 664

2 028

3 036

2 289

2 737

Bergen

1 654

1 908

2 004

1 632

1 944

1 320

2 748

1 961

N/A

Trondheim

1 613

2 604

1 884

1 556

1 992

1 824

3 048

1 961

2 665

Tromsø

1 920

2 028

2 196

1 346

2 100

1 884

3 036

2 289

2 274

Lillestrøm

2 348

2 844

1 992

1 155

2 016

1 560

2 856

2 022

2 431
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•

Gjensidige overtar Vegamots Autopass-kunder og vil
med det gjøre det enklere for kunder å eie og bruke bil

•

Fremtind Service har inngått avtale om kjøp av
Vegfinans’ om lag 400 000 autopass-kunder

•

Gjensidige tester nå sensorteknologi i boliger på
utvalgte boligeiere med Tekna-medlemskap

•

Tryg inngår samarbeid med Avara om å tilby
fuktsensor, samt andre sikkerhetsalarmer for brann,
gass og tyveri, til bruk i bobiler og campingvogner

•

If og Vipps skal sammen levere en bedre
kundeopplevelse til kunder som må levere eller hente
bilen på verksted i forbindelse med skade
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Gjensidige overtar Vegamots Autopass-kunder og vil
gjøre det enklere for kunder å eie og bruke bil.
Vegamot er det regionale bompengeselskapet for Trøndelag og Møre og
Romsdal og har i dag Autopass-avtale med over 226.000 kunder. Kjøpet
innebærer at Gjensidige vil opprette et selskap som skal administrere
Autopass-avtaler med bileiere, levere bombrikker til kundene, og kreve
inn betaling for bompasseringer.
- I dag må bileiere forholde seg til mange ulike tjenestetilbydere. Vi tror
at de vil være tjent med å samle flere tjenester hos én leverandør, sier
Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige i en felles pressemelding,
og legger til at det på sikt kan det åpne seg muligheter for nye tjenester.

Salget er i tråd med bompengereformen, der det er vedtatt at
utstedervirksomheten skal skilles ut fra bompengeselskapene og
håndteres av kommersielle aktører. Vegamot vil fortsette som et
regionalt bompengeselskap, og finansiering av veiprosjekter fortsetter
som før.
Endelig gjennomføring av kjøpet forutsetter godkjenning fra Statens
Vegvesen og Finanstilsynet. Partene har ikke offentliggjort
kjøpesummen.
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Fremtind Service har inngått avtale om kjøp av
Vegfinans’ om lag 400 000 autopass-kunder.
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av
fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. Kjøpet betyr at
innkreving av bompenger for avtalekunder blir overført fra Vegfinans til
Fremtind Service, som allerede håndterer 750 000 kunder etter kjøpet av
Fjellinjen Utsteder AS i august i fjor.
- Vi er fornøyde med salget og glade for at kjøperen er en solid og
innovativ aktør som allerede har vist at de kan ivareta
bompengeinnkreving og kunder på en god måte, sier administrerende
direktør i Vegfinans Nils Christian Helgesen i en pressemelding.
Helgesen legger til at salget er et viktig steg for at Vegfinans skal
oppfylle bompengereformen og utstederforskriften.
- Bompenger er for mange en del av hverdagsøkonomien, og vi skal
gjøre hverdagen enklere for både privatbilister og bedrifter, ikke bare på
Østlandet, men i hele Norge, sier Richard Vogt, konstituert daglig leder i
Fremtind Service.
Sammen med SpareBank 1-bankene og DNB vil Fremtind Service gi
kundene oversikt over bompengeavtalen i mobilbanken, løpende trekk
fra konto, enklere håndtering ved bilbytte og tilgang på rask veihjelp
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Gjensidige tester nå sensorteknologi i boliger på
utvalgte boligeiere med Tekna-medlemskap.
Dette er et innovasjonsprosjekt som kommer fra Gjensidiges nye
Gjensidigelab. Utvalgte Tekna-medlemmer har fått et testkit med
sensorteknologi og tilhørende app. Tjenesten skal forenkle hverdagen til
Gjensidiges kunder, og bidra til at de kan bo trygt og godt ved å sørge
for at skader ikke skjer og gjøre det enkelt for kunden dersom noe skulle
skje.
I et LinkedIn innlegg fra Gjensidige trekkes det frem hvordan sensorer
kan oppdage en vannlekkasje, og ved hjelp av systemet kan en rørlegger
sendes ut for å tilby sin hjelp - uten at kunden trenger å løfte en finger.
Det vises også til at tjenesten gradvis skal tilpasses slik at den best
mulig løser kundenes hverdagsproblemer.
- Vi tror at spørsmålet om et forsikringsselskap skal benytte seg av
sensorteknologi i boliger, snart kan sammenlignes med om bank burde
ha nettbank. Smarte boliger er også sikre boliger, og vi tester nå ut
smart skadeforebygging ved hjelp av sensorteknologi for å hjelpe våre
boligkunder til en tryggere hverdag i hjemmet […], sier
prosjektleder Helene Sillerud Cappelen, i et innlegg publisert på
Gjensidiges LinkedIn profil.

Prosjektleder i Gjensidige, Helene Sillerud Cappelen, i et LinkedIn innlegg
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Tryg inngår samarbeid med Avara om å tilby
fuktsensor, samt andre sikkerhetsalarmer for brann,
gass og tyveri, til bruk i bobiler og campingvogner.
Bobil- og campingvogneiere som installerer disse enhetene vil få
rabatterte priser, i følge en pressemelding fra Avara. Det vises også til at
stadig flere av Norges over 200 000 bobil- og campingvogneiere
opplever kostbare og alvorlige fuktskader.
Vi ser det som en stor fordel at fuktskader i bobiler og campingvogner
kan avdekkes tidlig. Fukt er ett av de aller største og dyreste
skadeproblemene vi ser innenfor disse kjøretøyene. Når vi avdekker
potensielle fuktproblemer tidlig, vil omfang og reparasjonskostnader bli
dramatisk redusert. Dette kommer kundene til gode, ved at de slipper
skader på kjøretøyene sine, sier produktsjef Øyvind Stople i Tryg.
Tryg Forsikring har over flere år hatt et mangeårig samarbeid med
Bobilforeningen. I pressemeldingen trekkes det frem hvordan
samarbeidet med Avara vil gi et enda bedre tilbud til Bobilforeningens
medlemmer og alle andre som har en bobil eller campingvogn som skal
forsikres.
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If og Svipps skal sammen levere en bedre
kundeopplevelse til kunder som må levere eller hente
bilen på verksted i forbindelse med skade.
Svipps utvikler en effektive plattform for formidling av transportoppdrag
på hjul, for å skape optimal logistikkflyt for bilbransjen og deres kunder.
- Er du litt lei av å levere bilen til verksted for reparasjon eller service på
lokasjoner som er litt klønete? Til tider som også passer dårlig i din
travle hverdagslogistikk? […], skriver Anders Skalmerud Sørbo, leder for
If Mobility, i et innlegg på LinkedIn der han annonserer samarbeidet.
- Vi gleder oss til å jobbe tett med If for å levere en raskere og
friksjonsfri kundeopplevelse i forbindelse med skader og tilbakelevering
av bil - målet er som alltid å sette kundens behov i førersetet, skriver
Svipps på sin LinkedIn profil.
Sørbø viser til at Svipps har avtaler med mange av Ifs gode partnere i
bilmarkedet og at de derfor ser potensiale for synergier. Sørbo skriver
videre at de har jobbet med Svipps en god stund allerede og at de
sammen har de testet ut enkelte konsepter i praksis.
I likhet med mange andre nye mobilitetsaktører benytter Svipps Ifs
dekninger når de utfører sine tjenester i dag.
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Europeiske Reiseforsikring, en del av If, melder at de
vil gjøre reiseforsikringen gyldig for utvalgte
destinasjoner på tross av myndighetenes råd.
Mens både Tryg, Gjensidige og Fremtind har valgt å benytte
myndighetenes reiseråd som avgjørende faktor for reiseforsikringen, har
Europeiske nå bestemt seg for en litt annen tilnærming.
- Vi kommer til å åpne opp og gjøre reiseforsikringen gyldig, selv om
reiserådet er forlenget, sier kommunikasjonsdirektør i Europeiske,
Andreas Handeland i en pressemelding.
Deres nye vilkår gir kundene anledning til å reise til land som er
medlemmer av EU eller Schengen, samt de britiske øyer.

- Vi ønsker ikke at praktiske utfordringer knyttet til vaksinepasset skal
hindre våre kunder i å få reise […] Det handler om å gi kundene
muligheten til å gjennomføre reiser de selv anser som nødvendige i EU,
Schengen og Storbritannia, sier Handeland.
Endringene trådte i kraft fra 27. mai og gjelder både de som ikke er
vaksinert og personer under 18 år. Innreisekarantenen ved hjemkomst
dekkes derimot ikke av reiseforsikringen.
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SpareBank 1 har lansert en vedlikeholdskalender
som skal bidra til bedre skadeforebygging og
utnyttelse av ressurser allerede i bruk.
Kalenderen, som deler inn vedlikeholdsoppgavene etter årets sesonger,
er utviklet av selskapets fageksperter og baserer seg på selskapets
skadestatistikk for hus og hjem og oppussingsrådene fra Direktoratet
for byggkvalitet.
Formålet med kalenderen er å gi kundene oversikt over nødvendig
vedlikehold av boligen, og følger med avanserte veiledninger for hvordan
man selv kan gjennomføre en rekke av tiltakene som må tas. I tillegg
forklarer forsikringsselskapet hva som er konsekvensene av å ikke
gjennomføre det nødvendige vedlikeholdet av boligen.

- Det blir fort dyrere om du utsetter nødvendige oppgraderinger og
vedlikehold. Noe kan du gjøre selv, andre tiltak trenger du fagfolk til, er
rådet fra skadeforebygger i Fremtind, Therese Nielsen.
Utover råd og tips rundt vedlikehold leverer SpareBank 1 en rekke
generelle tips for skadeforebygging og sikkerhetstiltak.
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Nordens største videoveterinær, First Vet, har inngått
Gjensidige og Bjerke Dyrehospital om
videokonsultasjon for hest i Norge.
Forsikringsselskapet som leverer den samme tjenesten for smådyr, skal
nå tilby råd og anbefalinger til hesteeiere gjennom samarbeidet med
Rikstotoklinikken Bjerke Dyrehospital.
– Vi er stolte av å lansere et landsomfattende tilbud til hesteeiere, et
tilbud som vil være rådgivende for hesteeierne hvorvidt de bør oppsøke
lokal veterinær eller om det er et problem som hesteeieren kan håndtere
selv, sier sjefsveterinær i First Vet Norge, Trude Mostue, i en
pressemelding.
Gjensidige vil fremover dekke videokonsultasjonen som en del av deres
hesteforsikring. Tore Sannum, daglig leder ved Bjerke Dyrehospital tror
dette kan bidra til bedre dyrevelferd for landets hester.
– Vi har mange henvendelser hver eneste dag fra hesteeiere, trenere og
veterinærer […] Vi har et langstrakt land, hvor det ofte kan være langt til
nærmeste hesteveterinær, derfor tror vi dette tilbudet kan bidra til å
bedre hestehelsen og dyrevelferden i Norge, sier han.
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Det amerikanske forsikringsselskapet Lemonade har
offentliggjort planer om å introdusere bilforsikring i
løpet av 2021.
Lemonade, som startet som en leverandør av forsikringer for leietakere i
2015, planlegger å fortsette veksttakten i 2021 og ønsker å ta en bit av
det store bilforsikringsmarkedet.
Insurtech-selskapet uttaler at deres kunder allerede benytter mer enn 1
milliard dollar på bilforsikringen gjennom andre leverandører og at
majoriteten av deres kunder er bileiere.
Selskapet har ikke offentliggjort dato for lanseringen, men har uttalt at
de jobber med å klargjøre produktet og at forsikringen vil lanseres i 2021
dersom de nødvendige godkjenningene er på plass.
Det siste året har Lemonade også lansert husforsikring og forsikring av
kjæledyr. Nylig lanserte de også livsforsikring.
I Europa er Lemonade foreløpig kun til stede i utvalgte markeder, men
har uttalte planer om å ekspandere til totalt 31 nasjoner – deriblant
Norge, Sverige og Danmark.
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Det islandske flyselskapet Icelandair tilbyr nå
medisinsk reiseforsikring til sine kunder i samarbeid
med den amerikanske insurtechen Cover Genius.
Ifølge traveldailynews.com har flyselskapet startet med å tilby
forsikringspolisen i hele Europa, men planlegger å utvide den til Amerika
og Canada innen kort tid. Løsningen er skreddersydd for Icelandairkunder og dekker dem dersom de blir syke under sine reiser, inkludert
sykdom som er Covid-19 relatert.
Den globale insurtech-lederen Cover Genius og deres
forsikringsplattform XCover tilbyr såkalt «embedded insurance» og gir
nå digitale selskaper muligheten til å tilby "Covid Plus Medical Cover" dekning til sine kunder. Icelandairs kunder vil også dra nytte av Cover
Genius 'skadeteknologi, som skal fasilitere erstatningsprosesser og
foreta umiddelbare utbetalinger i over 90 valutaer.
- Som et ledende internasjonalt flyselskap er vårt oppdrag å tilby
passasjerene de beste tjenestene både på bakken og i luften. Vår
integrering av Cover Genius ’XCover-plattform i vår bestillingsprosess
betyr at vi nå kan tilby våre passasjerer og deres reisepartnere trygghet
under reisen, sier Birna Ósk Einarsdóttir, CCO Sales and Customer
Experience i Icelandair.
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Det svenske forsikringsselskapet Solid Forsäkring sa
nei til å dekke reparasjon eller erstatning grunnet
gjentagende skadesaker.
Uhellsforsikringen, som ble solgt sammen med en iPad hos den norske
elektrovarehandelen Power, har ingen begrensning på antall skadesaker,
men selskapet nektet likevel å dekke reparasjon. Årsaken var at
forsikringen allerede var benyttet tre ganger tidligere.
De mange skadene var et resultat av at barnet som benyttet nettbrettet
lider av en diagnose som medfører plutselige, ukontrollerte
raseriutbrudd. I ettertid har derfor forsikringsselskapet valgt å dekke
skaden, men uttaler at de vil gjennomgå vilkårene.
- Det er viktig for oss at kundene våre er fornøyde med både oss og
trygghetsforsikringen vår […] Derfor vil vi gjennomgå denne saken på
nytt, slik at forsikringen dekker skaden som er blitt påført. Vi vil også se
på om vilkårene bør oppdateres eller presiseres ytterligere, sier Siri RøhrStaff, PR- og kommunikasjonssjef i Power.
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Fremtind tilbyr
6 000 som laveste
1 Markerer aktøren-/e som skiller seg ut med
best vilkår der
egenandel
det er tre eller færre aktører som tilbyr bedre vilkår enn de
øvrige aktørene
Forutsetningene finner du i fotnoter bakerst i rapporten

If

Tryg

Gjensidige

Fremtind

Frende

Storebrand

Codan

Eika

KLP

Super Innbo

Innbo Ekstra

Innbo Pluss

Topp Innbo

Standard Uhell

Innbo Super

Innbo Pluss

Innbo Pluss

Innbo Maks

Maks innbosum1

5 000 000

4 000 000

5 000 000

1 Ubegrenset

3 000 000

3 000 000

2 000 000

3 000 000

4 999 000

Ansvar per skade

5 000 000

3 000 000

3 000 000

1 Ubegrenset

5 000 000

3 000 000

5 000 000

4 000 000

5 000 000

10 000

20 000

20 000

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000/40 000

Valgt innbosum

Valgt innbosum/30
000

Ubegrenset/50 000

Valgt
innbosum/30 000

30 000

20 000

1

40 000

30 000

30 000

20 000

40 000

10 000
Kan økes til inntil 50
000

1

40 000

25 000

40 000

10 000
Kan økes til inntil 20
000

Navn

Kontanter og
verdipapirer

Uhell i
hjemmet/utenfor
hjemmet

1

Valgt innbosum/100 Valgt innbosum/100
000
000

100 000/15 000

1

Ubegrenset

Veskenapping

1

40 000

20 000

30 000

Tyveri av sykkel

1

40 000

20 000

30 000

100 000

100 000

50 000

50 000

100 000

100 000
2 000 i egenandel

100 000

100 000

Sum nevnt i
forsikringsbeviset
2 000 i egenandel

100 000

Valgt innbosum

Ubegrenset
Under transport 100
000

100 000

Ubegrenset
Maks 50 000 pr.
gjenstand

Valgt innbosum men
maks 1 000 000

100 000

100 000

100 000

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Valgt innbosum

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Ja2

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja3

Nei

Nei

4 000

4 000

2 000

4 000

2 000

4 000

4 000

2 000

3 000

Bekjempelse av
skadedyr
Innbo under flytting
med egen bil

1 Ubegrenset

Utgifter ved opphold
utenfor hjemmet
Vilkårsgaranti
Standard egenandel

1

1

1

29

•

Vi presenterer tre heldigitale aktører som ønsker å
utfordre tradisjonelle forretningsmodeller innen on
demand forsikringer, hovedsakelig for innbo og ting.

•

If Skadeforsikring kan vise til lavest combined ratio for
årets første kvartal blant et utvalg av de største
forsikringsselskaper i Norge

•

Gjensidige er fremdeles det støreste
forsikringsselskapet i Norge målt i markedsandel, med
en andel på 23,8 prosent innen private landbaserte
forsikringer

•

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en økning på
97 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor og endte
på 1,3 milliarder kroner, ifølge tall fra SSB

•

Tryg starter en grønn storsatsning der et av målene er å
redusere eget klimaavtrykk med 50 prosent innen 2030
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Privat
Heldigitale (full stack Insurtechs)

Bil

B2B
Risiko og underwriting

Sykkel

Skadehåndteringog oppgjør

Reise
Distribusjon og
kundeengasjement

Hus og innbo

Kjøp- og
avbestilling

On demand (ting)

Elektronikk

Forsikringer til
delingsøkonomien

Personalisering

Forsikringer til
bedrifter og freelansere

Liv og helse

Digitale plattformer/portaler

P2P

Mikroforsikring

Copyright Cicero Consulting 2021

Insurtech er betegnelsen på ny teknologi innen forsikring som er med på å utfordre hele eller deler av
tradisjonelle forsikringsaktørers verdikjede. Insurtechs bygger sin forretningsmodell på trender som
digitalisering, delingsøkonomi, telematics, Tinges Internett (IoT), «mobile only», sofistikerte data- og
analyseverktøy og kunstig intelligens. Det kan også være nye aktører som spesialiserer seg innen områder
som skadebehandling, risikoseleksjon eller aggregatorer gjennom å utnytte mulighetene som digitalisering
gir, og som derfor representerer potensielle partnere for etablerte aktører.
På de neste sidene ser vi nærmere på tre heldigitale forsikringsselskaper som ønsker å utfordre tradisjonelle
forretningsmodeller innen on demand forsikringer, hovedsakelig for innbo og ting.

Trov, San Fransisco (CA)

Getsafe, Heidelberg (Tyskland)

Slice, New York

Trov startet sin reise med å tilby private
kunder i Australia, Storbritannia og USA
on-demand forsikringsløsninger som
gjorde det mulig å slå av og på
forsikringsdekningen for enkeltgjenstander
som kundene bryr seg litt ekstra om. Trov
gikk høsten 2019 bort fra å selge private
tingforsikringer til å fokuserer på å levere
en forsikringsplattform for aktører som
ønsker å tilby forsikringer gjennom Trovs
API. I dag regnes de som verdens største
on-demand forsikringsplattform.

Getsafe er et tyskbasert insurtech, som
tilbyr enkle og fleksible forsikringsløsninger gjennom sin mobilapplikasjon.
De gir sine kunder mulighet til å skreddersy
forsikringsdekninngen utfra sitt behov og
kundene kan legge til såklate add-ons.
Kunder kan få innfridd krav eller endre
dekning i sanntid med få klikk. Getsafe
tilbyr innboforsikring til privatkunder i
Storbritannia og Tyskland. I sitt
hjemmemarked tilbyr de også ansvar- og
bilforsikring.

Slice tilbyr, i likhet med Trov, en ondemand forsikringsplattform der de gjør
det mulig for forsikringsselskaper,
teknologiselskaper og andre
tjenesteleverandører å tilby pay-as-you-go
forsikringer gjennom deres API. Slice retter
seg hovedsakelig mot
delingsøkonomiaktører og tilbyr blant
annet forsikring til personer tilknyttet
delingsplattfomer som Airbnb. Slice er
lisensiert i USA og Storbritannia, og har
nylig lansert i Asia Pacific
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Trov er en nyskapende mobilbasert forsikringsplattform, hvor det å forsikre eiendeler i sanntid skal være enkelt og fleksibelt.
Trov ble etablert i 2012 i San Fransisco av Jim Gemmell, Mark Dowds, Scott Walchek, og fikk i oppstarten 39 millioner dollar i finansiering fra den australske
forsikringsgiganten Suncorp. De har siden oppstarten hentet inn over 114 millioner dollar i investeringer fra ulike strategiske partnere og venture capitals (VCs).
Mobilapplikasjon de utviklet var designet for å tiltrekke seg generasjon Y og tilbydde en fleksibel forsikringsløsning som gjorde det mulig å skru av og på
forsikringsdekningen for enkelt gjenstander og melde skade via en chatbot direkte i applikasjonen. Med sin mobilapplikasjon kunne brukerne oppbevare informasjon om og
forsikre personlige eiendeler som elektroniske gjenstander, i tillegg til andre verdigjenstander som sport- og treningsutstyr og musikkinstrumenter. Selve registreringen av
eiendeler ble gjort direkte i Trōv-appen ved å enten legge til et bilde, skanne en kvittering eller søke opp eiendelen i en innebygget produktkatalog bestående av over 30 000
gjenstander. Med et enkelt swipe kunne brukerne selv aktiverte eller deaktiverte dekningen for verdigjenstandene slik at varighet og omfang ble kalkulert i sanntid.
Trov lanserte sin on-demand forsikring til private forsikringskunder i Australia og Storbritannina i 2016 gjennom et samarbeid med henholdsvis Suncorp og Axa Insurance.
De lanserte sin forsikring i USA i partnerskap med Munich Re i 2018. Samme år lanserte de også Trov Mobility i samarbeid med Waymo, Alphabets satsning innen autonome
kjøretøy, som skulle tilby forsikring til passasjerer i Waymos selvkjørende biler. I dag tilbyr Trov forsikring til til bilflåten til ulike mobilitetsaktører.
Trov gikk i 2019 helt bort fra å tilby forsirkinger til privat kunder og regnes i dag som den ledende forsikringsplattformen innen on-demand forsikring. Gjennom tilgang på
sanntidsdata og skreddersydde forsikringsprodukter, som kan integreres i aktørenes egne digitale løsninger, skal de løse komplekse risikostyringsutfordringer og tilby den
infrastrukturen som kreves for å kunne distribuere forsikringer. De tilbyr i dag en bredde i sitt produkttilbud som blant annet inkluderer innbo-, bil-, dyr-, reise- og
husforsikringer. Trovs partnere inkluderer bransjeledere som Waymo, Groupe PSA, Lloyds Banking Group og Suncorp og deres første kunder i Storbritannia består av
Utilita, MoovShack, OpenBrix, Love2Rent and MovingHub.

Kort om
Stiftet
Hjemmeside
Hovedkontor
Ansatte
Tagline

2012
www.trov.com/
Danville, San Fransisco Bay area, California
50+
Trov is the world’s leading insurance
technology platform, enabling the new way
people live, work and move

“Our technology, which has matured significantly, now enables any company with a
digital presence to easily include insurance quoting, binding, managing, billing, and
claiming into their existing native apps and websites. This is our evolved
proposition: Trov is the embedded insurance company, enabling consumer brands to
offer all digital insurance to their customers”
Scott Walchek, CEO og medgründer av Trov i en pressemelding
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Getsafe er et heldigitalt forsikringsselskap som ønsker å skape en enklere og mer fleksibel forsikringsopplevelse.
Getsafe ble grunnlagt i 2015 av Christian Wiens (CEO) og Marius Simon (CTO) og de startet opp med å tilby en såkalt «insurance manager», som gjorde det
mulig for brukere å administrere sine forsikringspoliser og optimalisere sin forsikringsdekning via en applikasjon. De har siden den gang gått fra å være en
forsikringsmegler til å bygge sine egne digitale forsikringsprodukter og i 2016 solgte de sin «insurance manager» til Verivox. I 2020 søkte Getsafe om sin egen
lisens og i desember 2020 hentet de inn 30 millioner dollar gjennom en serie B-investeringsrunde ledet av Swiss Re sin digitale plattform iptiQ, noe som har gjort
dem til et av Europas best finansierte insurtechs. Året før hentet de inn 17 millioner dollar gjennom en serie A-investeringsrunde. Kapitalen skal finansiere deres
europeiske ekspansjon.
Selskapet tilbyr innboforsikring til private kunder i Tyskland og Storbritannia. I sitt hjemmemarked Tyskland tilbyr de også ansvar- og bilforsikring, samt tannhelse
og rettsforsikring. Getsafe erstatter kompleksitet og manuelt papirarbeid med smarte bots og automatisering, slik at kundene kan få innfridd krav eller endre
dekning i sanntid med få klikk. I motsetning til Trov som lot kunder enkelt forsikre enkelt gjenstander og slå av og på dekningen med et klikk, så kan deres forsikring
sies å være fleksibel ved at de gir sine kunder mulighet til å skreddersy en forsikringspakke utfra sitt behov og livssituasjon og tilbyr såkalte add-ons. Kunder kan
enkelt administrere sin forsikringsdekning via appen, og kan enkelt legge til eller fjerne både personer og tilleggsdekninger for å få en mer skreddersydd forsikring
tilpasset sitt behov. Forsikringen og tilleggsdekningene kan kanselleres når som helst, og trer i kraft samme dag slik at prisen automatisk oppdateres.
I deres innboforsikring er brukerne dekket for inntil 250 000 uavhengig av hvor stor boligen er og gis valget mellom en egenandel på 0, 250 eller 500 euro og to ulike
dekningsnivåer. Brukere kan legge til tilleggsdekningen som blant annet glasskade, sykkeltyveri, naturskade og rettforsikring. Forsikringen dekker også eiendeler på
reiser over hele verden med en varighet på inntil 12 måneder og ved en skade på en eiendel kompenseres de for verdien den hadde når den var ny selv om skaden
skyldes at kunden var uaktsom og uforsiktig.

Kort om
Stiftet
Hjemmeside
Hovedkontor
Ansatte
Kunder
Eiere
Tagline

2015
www.hellogetsafe.com/
Heidelberg, Tyskland
120+
175 000+
Swiss Re, Earlybird,
Capnamic ventures, Partech m. fl.
Reinventing insurance with technolgy

““In the middle of one of the biggest economic crises in history, we have undergone
rapid development and established ourselves as an insurance company for
consumers with a preference for digital channels. However, we are still at the
beginning of our journey and have plenty to do to make insurance more digital
throughout Europe»
Christian Wiens, CEO og medgründer av Getsafe, i en pressmelding i forbindelse med deres siste
kapitalinnhenting
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Slice Labs er forsikringsplattformen for morgendagens skybaserte, digitale on-demand-økosystem for den nye økonomien.
Selskapet ble etablert i 2015 og har siden den gang hentet 35,5 millioner dollar i finansiering. Gjennom sin Slices Labs Insurance Cloud Services (ICS),
og ved hjelp av AI, maskinlæring og Ph.D. atferdsvitenskapelig ekspertise, bygger de digitale forsikringsprodukter slik at forsikringsselskaper,
teknologiselskaper og andre tjenesteleverandører kan tilby smarte pay-as-you-go forsikringer uten at de må investere i nødvendig infrastruktur. Slice er
lisensiert i USA og Storbritannia, og har nylig lansert i Asia Pacific. De har sitt hovedkontor i New York, men deres teknologi innovasjon kommer fra
Ottawa, Canada.
- Enten man er hjemme, på jobben eller på farten, er folk avhengige av digitale økosystemer innen bolig, mobilitet, reiser, cybersikkerhet og helse for å
dekke sine daglige behov. Ettersom forsikring blir en nødvendig komponent i disse transaksjonene, er det et medfølgende behov for å matche
økosystemenes kundeopplevelse; enkelt, raskt, digitalt og on-demand, fremgår det i en pressemelding i forbindelse med at Slice i desember 2020
inngikk partnerskap med Appalachian Underwriters Inc. Partnerskapet med Appalachian skal tilføre friksjon, dynamiske, datadrevne opplevelser til
kjøpsprosessen for forsikring.
Slice Labs, Inc. retter seg mot delingsøkonomiaktører og tilbyr blant annet boligforsikring til verter av delingsplattfomer som Airbnb. Brukere kan kjøpe
forsikringsdekning for perioden de leier ut boligen sin via Airbnb, som ofte ligger utenfor hva som dekkes av en ordinær boligforsikring. Slice har som
mål å beskytte verter mot tapte inntekter, hærverk, tyveri, insektsangrep osv. Slice har også inngått et samarbeid med AXA XL for å tilby on-demand
cyberforsikring for små og mellomstore bedrifter. I tillegg har de inngått samarbeid med AXIS Insurance om å tilby “AXIS Home Based Business
insurance” som skal beskytte mindre selskaper.

Kort om
Stiftet
Hjemmeside
Hovedkontor
Grunnleggere
Tagline

2016
www.slice.is
London, UK
Ernest Hursh, Stuart Baserman & Tim Attia
The new way to actively protect your home
from your phone

“We set out to provide the kind of insurance experience that fits the way we all live
and operate today; insurance that is on-demand and meets your customers where
they are. At Slice, we have always defined “on-demand” as being about more than
just time; it is equally important that the product fits customer lifestyles and
expectations.”
Fra Slice Labs hjemmesider

Tim Attio, CEO
Slice Labs
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On-demand forsikring lar forbrukerne
kjøpe forsikringsdekning på
smarttelefonen når og hvor de vil,
vanligvis når eiendelen som krever
dekning er i bruk og i fare. Selv om det
stadig kommer nye insurtechs som tilbyr
dette på banen, så er det flere elementer
vi mener vil begrense veksten til rene ondemand forsikringsselskaper.

On-demand forsikring i et nøtteskall
Felles for mange slike on-demand forsikringsløsninger
er at de retter seg mot unge millennials og at de ønsker
å tilby en fleksibel forsikringsløsning på mobil. Det
betyr ikke nødvendigvis at man må sveipe for å aktivere
forsikringsdekningen, men at de legger til rette for at
man kan kjøpe en forsikringspakke som er mer
skreddersydd brukerens behov og livssituasjon og der
man kan legge til såkalte "power ups" eller "add-ons". I
tillegg beregnes prisen kunden betaler ned til minuttet
eller dagen kunden velger å skru dekningene av eller
på, eller gjør endringer i dekningen. Innunder ondemand-forsikring, eller bruksbaserte forsikringer, kan
man også plassere både pay-per-mile aktører som lar
kunden betale for de kilometerne de kjører, eller aktører
som aktiverer dekningen av en medisinsk
reiseforsikring gjennom bruk av geodata.

Endret forretningsmodell
Trov tilbyr ikke lenger on-demand forsikringer til
privatkunder. Når de ikke oppnådde det volumet av
kunder de ønsket endret de strategi. I dag leverer
selskapet, i likhet med Slice, en on-demand
forsikringsplattform der de gjør det mulig for andre
aktører å tilby fleksible forsikringsløsninger gjennom
egne digitale løsninger gjennom deres API. De retter
seg begge mot aktører innenfor den fremvoksende
delingsøkonomien, og legger tilrette for at det er mulig
å aktivere dekninger med et sveip.

Flere utfordringer for on-demand forsikring
Vi tror det er flere grunner til Trov ikke lykkes helt med
sin satsning mot privat kunder. Selv om det legges opp
til at det skal være fleksibelt og skreddersydd, så
kreves det aktive valg fra kunden. Elon Musk uttalte
nylig at «all user input equals error" når det kommer til
brukeropplevelse, og bruker dette som en ambisjon i
Tesla. Dette bør kanskje være en ambisjon for
forsikringsselskaper også? For de som priser forsikring
per dag, så kan også forsikringene fremstå som svært
kostbare dersom alle dekningene skal være aktivert en
hel måned. Siden dekning enkelt kan slås av og på med
et sveip på en smarttelefon, øker også muligheten for
svindelrisiko hos brukere som bare slår på forsikringen
når de ønsker å gjøre et krav.
Større potensial i å lisensiere teknologien til andre
Vi tror Trov har gått en riktig retning. Mange aktører
utenfor forsikringsbransjen har behov for et
forsikringselement i sine tjenester og kundereiser.
Dette taler for et marked der forsikringsleverandører
"enkelt" kan legge til rette for at andre aktører kan få
integrert tilbudet av spesialtilpassede forsikringer i sine
digitale løsninger gjennom en white-label
strategi. Etterhvert som teknologien blir smartere, kan
vi kanskje forvente oss en utvikling der
forsikringsdekningene i større grad blir automatiserte
og aktiveres når kunden utsettes for risiko. Inntil det
tror vi for store krav til egeninnsats fra brukernes side i
stor grad vil begrense veksten til nye on-demand
forsikringsleverandører.

Kilde: aktørenes kvartalsrapporter.Se merknader i fotnoter bakerst i rapporten

Combined ratio, skade- og kostnadsprosent – K1 2021

If Skadeforsikring kan vise til lavest
combined ratio for årets første
kvartal blant et utvalg av de største
forsikringsselskaper i Norge.
Forsikringsselskapet hadde en skadeprosent på 61
prosent og en kostnadsprosent på 20,5 prosent. If
melder at de sterke tallene er en konsekvens av et
lavt antall saker innen reise og bilforsikring, og at
selskapet har holdt kostnadsnivået stabilt gjennom
pandemien.
Sampo Group, som eier If Skadeforsikring, skriver i
sin kvartalsrapport at de underliggende resultatene
fra If aldri før har vært bedre og at selskapet i løpet
av det siste året har hatt en forbedring på omtrent 4
prosent i combined ratio.
Gjensidiges combined ratio for første kvartal endte
på 85,1 prosent, noe høyere enn deres
gjennomsnitt for 2020 som var 81,3.
Storebrand tilbyr høyest combined ratio blant
utvalget med 99 prosent
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Kilde: Finans Norges premiestatistikk for Q1 2021

Markedsandeler skadeforsikring privatmarkedet, landbasert forsikring (bestandspremie i prosent)
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Kilde: Finans Norges premiestatistikk for Q1 2021

Markedsandeler i prosent i privatmarkedet (bestandspremie)
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Kilde: Finans Norges premiestatistikk for Q1 2021

Prosentvis endring i bestandspremie i 1 000 kroner i privatmarkedet siste 12 mnd.
Totalt Landbasert Privat
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Kilde: Finans Norges premiestatistikk for Q1 2021

Prosentvis endring i antall forsikringer i privatmarkedet siste 12 mnd.

Prosentvis endring i antall bolig- og innboforsikringer (brann-kombinert)

Prosentvis endring i antall motorvognforsikringer privat
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Resultater i skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en økning
på 97 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor og
endte på 1,3 milliarder kroner, ifølge tall fra SSB.

1 kv. 2021
Forvaltningskapital

1 kv. 2021

277 896

292 027

Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet endte på
4,7 milliarder kroner. Det tilsvarer en nedgang på 8,1 milliarder kroner.

Premieinntekter

18 997

20 897

Det vises til at hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på
aksjer og andeler.

Erstatningskostnader

16 838

16 992

Resultat av ordinær
virksomhet

-3 389

4 689

656

1 292

-3 921

2 787

Premieinntektene for skadeforsikring var på 20,9 milliarder kroner. Det
tilsvarer en økning på 10 prosent sammenlignet med første kvartal
2020.

Resultat av teknisk regnskap
for skadeforsikring
Nettoinntekt fra finansielle
eiendeler
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Tryg starter en grønn storsatsning der et av målene
er å redusere eget klimaavtrykk med 50 prosent
innen 2030.
– Overordnet er det tre utviklingslinjer vi følger: Vi skal være et ansvarlig
selskap. Vi skal produsere bærekraftige forsikringer. Og vi skal være et
godt og grønt selskap å jobbe i, sier Linn Beathe Hæreid som nylig er
ansatt som bærekraftspesialist for Tryg i Norge
Målsettingen er 30 prosent reduksjon i klimaavtrykkene i 2023, og 50
prosent i 2030. Selskapet ønsker å bruke sin posisjon til å påvirke.
– Dette handler blant annet om at vi skal ha ansvarlige innkjøp. Vi er en
stor innkjøper med mange tusen leverandører og har skadeoppgjør for
mer enn 10 milliarder kroner årlig. Det er viktig at vi stiller krav til
leverandørene. [...], forklarer Hæreid.
Det er også aktuelt å lansere grønne forsikringer
– Vi har hatt fokus på bærekraft lenge. Nå blir det målsatt og målstyrt
på en helt annen måte. Det blir et helt annet fokus. Noe av det vi ser på
er grønne forsikringer, der vi avtaler med kunden at vi for eksempel kan
bruke brukte bildeler om det blir en skade. [...] sier kommunikasjonssjef
Ole Irgens i Tryg
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Norges Biloppsamleres Forening (NBF) oppfordrer
myndighetene til å ta grep mot bilprodusenten Tesla
etter det de mener er forbud mot gjenbruk av
bildeler.
I et brev til Klima- og miljødepartementet datert 19. april ber foreningen
om at myndighetene tar en titt på Teslas praksis når det kommer til
gjenbruk av bildeler. I brevet er det lagt med det de mener er en ordre fra
Tesla om å ikke benytte brukte bildeler ved reparasjoner.

Gjensidige har gjennomført et vellykket pilotprosjekt
av bruk av brukte bildeler og sier de i fremtiden vil gi
mer arbeid til bærekraftige verksteder.
Pilotprosjektet, som varte i tre måneder, gikk ut på å benytte brukte
deler i situasjoner der dette var formålstjenlig og på biler eldre enn fem
år. Resultatet var at verkstedene som deltok i snitt benyttet nesten
dobbelt så mange brukte deler enn sammenlignbare verksteder utenfor
testen.

– Tesla tillater ikke benyttelse av brukte, resirkulerte, alternative,
ettermarkeds, eller tredjeparts erstatningsdeler. Benytt kun nye deler
bestilt direkte fra Tesla», heter det i ordren, som også understreker at
«kun nye Tesla-deler, Tesla-godkjente fester, og Tesla-godkjente
strukturelle limtyper må brukes når man utfører reparasjoner på Teslakjøretøy. Dette fremgår det i brevet som er titulert på engelsk og datert
29. mars i år.

– Vi er glade for den gode responsen hos bilverkstedene, som er meget
positive til å være med på miljøvennlige løsninger, sier
bærekraftsansvarlig i Gjensidige, Karoline Weidemann til FinansWatch.

NBF vil ikke oppgi hvor de har fått tilgang på ordren fra Tesla, men
mener det er klart at føringene fra bilprodusenten strider med den
planlagte nasjonale strategien for sirkulærøkonomi.

Pilotprosjektet bidro også til færre kondemneringer, og Gjensidige
varsler at de nå vil gå videre med prosjektet.

– Så lenge bedriftene som vil tilby brukte deler, ikke stiller med juridisk
bindende garantiordninger, blir det vanskelig å føre en konstruktiv
samtale som ivaretar bileiernes sikkerhet, svarer kommunikasjonssjef i
Tesla, Even Roland.

– Vi ønsker å utvikle dette videre i samarbeid med hele bransjen. Da vil
vi i svært betydelig grad prioritere reparasjoner hos de verkstedene som
prioriterer gjenbruk av bildeler og dermed miljøvennlige reparasjoner,
sier Weidemann.

Verkstedene som deltok gjennomførte 8,6 prosent av reparasjoner og
utskiftninger med brukte bildeler, mens tallet for de andre verkstedene i
samme periode lå på 4,4 prosent.

Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen har gått
sammen om å utvikle et lokalt værvarslingssystem.
De har nå valgt seg ut tre leverandører til å utvikle en
løsning i løpet av 2021.
Av disse tre skal prosjektet velge de ut de to beste som skal få teste og
kommersialisere sine løsninger. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av
2022.
Bakgrunnen til prosjektet er en dramatisk og altfor sent varslet flom i
2018 som ga skader for 150 millioner kroner.
- Det er veldig få offentlige virksomheter som har gjennomført en
innovativ anskaffelse i denne størrelsesordenen tidligere, og det blir jo
enormt mange spørsmål underveis. Ikke minst fordi denne typen
anskaffelser er unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser.[...]
sier Ida Amble Ruge i rådgivningsselskapet Skåppå, som er
prosjektledere for prosjektet.
Underveis i prosessen har de fått flere henvendelser fra andre
kommuner som sliter med flom. Målet er at flere skal kunne ha nytte av
løsningen, og at den kanskje kan selges på et internasjonalt marked.
Det er Pipelife, Sintef Energi i samarbeid med nederlandske Deltares og
Skred AS som konkurrerer mot hverandre.
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Söderberg & Partners fortsetter å kjøpe opp
selskaper i det selskapet omtaler som Norges
raskest voksende finansby – Bergen.
I en pressemelding varsler de at kjøper majoriteten av aksjene i både R2
Forsikringsmegling og Gagne Forsikringsmegling.
- Oppkjøpene er et viktig steg i Söderberg & Partners' vekststrategi, hvor
vi ønsker å utvide vår rådgivningsvirksomhet til alle regioner i Norge, sier
COO Agnar Nordeidet i Söderberg & Partners og fortsetter.
- Bergensregionen er den regionen i Norge som vokser raskest innenfor
finans, og Söderberg & Partners ønsker å ha en solid posisjon i dette
markedet.

De nye oppkjøpene gir også Söderberg og Partners en markant økning i
antall ansatte i Bergen. Fra før var det ni årsverk ved Bergenskontoret,
men nå økes antallet årsverk til 17.
Investeringene i R2 og Gagne følger oppkjøpet av Gabler Insurance
Broker som ble gjennomført høsten 2020.
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I stedet for å gjøre en emisjon har WaterCircles solgt
en kundeportefølje for 307 millioner kroner til Rieber
& Søn, som eier 20 prosent av forsikringsselskapet.
WaterCircles selger datterselskapet som står for salg og distribusjon av
forsikringene til et nyopprettet selskap. Det nye selskapet, Urzus Holding
er eid av Rieber & Søn. I tillegg til prislappen på 200 millioner kommer
gjeld på 107 millioner kroner.
WaterCircles har beregnet et kapitalbehov på 70 millioner i første kvartal
2021 og ytterligere 70 millioner til høsten og 50 millioner i 2022. Samlet
utgjør dette ca. 200 millioner kroner.
Aksjonærene i WaterCircles får tilbud om å være med som eiere i Urzus
sammen med Rieber, men WaterCircles har samtidig skaffet seg opsjon
på å kjøpe tilbake selskapet etter 15 måneder for 225 millioner,
tilsvarende en rente på 10 prosent.
– Vi vurderte at det var ugunstig å hente kapital nå. Dette gir oss 15
måneder å utvikle selskapet og bedre tid til å forberede en eventuell
kapitalemisjon. Dette er enkelt og greit en bedre løsning med den
verdiøkningen vi forventer i perioden, sier adm. direktør Gaute
Herdlevær til Finansavisen.
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If har valgt Hurtigruta Carglass og Cary som
samarbeidspartnere innen reparasjon og skifte av
bilglass for de neste tre årene.
Hurtigruta Carglass erstatter dermed Riis Bilglass som If har hatt et
samarbeid med de siste tre årene. På spørsmål om bakgrunnen for
skifte oppgir Stig Grongstad, innkjøpsleder i If, at det er flere grunner,
men at konkurransedyktige priser var en av årsakene.
- Prisene har økt, og vi prøver å få mer kontroll på utviklingen. Hvis det
viser seg at dette bidrar til det, vil det kunne medføre at vi vil styre enda
mer i den retningen, sier han.
If understreker også at den nye avtalen ikke endrer deres eksisterende
avtaler med merkeverksteder eller andre partnere innen håndtering av
bilglass, men uttaler likevel at de er glade for økt konkurranse.
- Det er uansett bra å kunne utfordre merkeverkstedene på dette
området. Her har vi oppgående leverandører som kan konkurrere, til
beste for kunden, sier Grongstad.
Forsikringsselskapet viser også til statistikk som viser til at
spesialistene på bilglass har en reparasjonsandel på mellom 35 og 40
prosent, noe som er langt høyere enn andre verksteder der andelen ofte
ligger under 15 prosent.
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Forsikringsselskapene vil få tilgang til den nye
erfaringsdatabasene for brannskader, Knitre, som
kan bidra til bedre forebygging av branner.
Brannvernforeningen har i samarbeid med Kripos opprettet den nye
databasen Knitre, som ved hjelp av informasjon fra tidligere branner skal
bidra til bedre utredning og etterforskning av branner i fremtiden.
– Altfor mange branner forblir uoppklarte. Vi håper Knitre skal bidra til at
brannårsaken finnes i flere saker. Dette er viktig både for å redde
menneskeliv og materielle verdier, sier spesialrådgiver Kjersti Mehus i
Finans Norge, som også sitter i styringsgruppen for Knitre.
I utgangspunktet er databasen utviklet for bruk i politi, brannvesen og
andre nødetater, men det ble nylig klart at databasen også vil være
tilgjengelige for forsikringsselskapene.
Databasen vil først og fremst være et tilgjengelig verktøy for utrederne i
landets forsikringsselskaper i et håp om at dette vil hjelpe med
forebygging av branner.
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Polygon Group har inngått en avtale om kjøp av Kaph
Entreprenør AS (“Kaph”) i Norge.
De to aktørene er begge skadesaneringsselskap, med virksomhet innen
prosjektledelse og utbedring av bygningsskader etter vann, brann og
værhendelser.
Kaph og Polygon har begge forsikringsselskapene som sine største
kunder, men leverer også håndverk, servicetjenester og miljø/industri
tjenester ut til andre kundesegmenter. Kaph og Polygon i Norge har
henholdsvis ca. 220 og 710 medarbeidere.
Kaph og Polygon vil etter oppkjøpet begge eies 100 prosent av Polygon
Group, og således være søsterselskap som opererer uavhengig av
hverandre på det norske markedet. Kaph vil også fremover bestå som et
eget juridisk selskap, navnet Kaph vil videreføres, og Kaph vil drives
videre av dagens ledergruppe og organisasjon.
Kaph og Polygon opererer i stor grad innenfor det samme marked der
forsikringsselskapene representerer de største kundene.
Kjøpet er underlagt en godkjennelse fra Konkurransetilsynet, og
transaksjonen formelt trolig gjennomføres i løpet 2 kvartal 2021.
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•

If brukte mest penger blant vårt aktørutvalg på
markedsføring i april med 1,8 millioner kroner

•

På de neste plassene følger Storebrand med et forbruk
på 766 000 kroner og Gjensidige med et forbruk på 584
000 kroner

•

Totalt brukte de ni aktørene 3,3 millioner kroner på
markedsføring i april, mot 2,7 millioner kroner i mars
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Medieforbruk inkluderer TV, radio,
plakater, aviser, kino, fagblader,
magasiner og internett (ikke
Google Ads, Facebook Ads og
lignende).

Medieforbruk februar – april 2021

Kilder for medieforbruk finner du under «Kilder og
fotnoter» bak i rapporten

SAMLET FORBRUK
April

3,3
MNOK

Februar

1 831 290

Mars
1 653 825

April

1 264 426

766 541

Samlet forbruk
Februar: 2 650 010 NOK
Mars: 2 771 186 NOK

673 763
584 666
507 026
401 974
296 744

If

Storebrand

Gjensidige

125 093
105 439

93 237
89 393
40 728

142 723
57 346
55 893

53 915
9 242
8 005

572 224 693

Tryg

KLP

Codan

Eika

0

Fremtind

0

0

0

Frende
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•

For andre år på rad har Gjensidige de mest tilfredse og
lojale kundene, i følge Norsk Kundebarometer som
gjennomføres av Handelshøyskolen BI

•

Gjensidige best på bærekraft blant finansselskapene i
årets Norsk Bærekraftsbarometer, som
Handelshøyskolen BI står bak

•

JBF topper Barcode-listen, som er en parallellmåling til
Norsk kundebarometer for bedrifter som ikke er store
nok til å være med i Norsk Kundebarometer

•

Gjensidige mottok i slutten av april kundeserviceprisen
innen forsikring

•

Forsikringsselskapet Fremtind har den siste tiden
opplevd en trend der stadig flere googler seg frem til
bilder for å kreve erstatning
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For andre år på rad har Gjensidige de mest tilfredse
og lojale kundene, i følge Norsk Kundebarometer
som gjennomføres av Handelshøyskolen BI.
Kåringen gir selskapene en poeng på tilfredshet og lojalitet, og
Gjensidige får en poengsum på tilfredshet på 79,5 og 84,8 på lojalitet.
Dette er tilsvarende tall som i fjor, da selskapet hadde en
tilfredshetsscore på 80,4 og lojalitetsscore på 83,8.
- Tusen takk for tilliten. For andre år på rad har vi fått bransjens beste
score i Norsk kundebarometer, og vi er nummer 19 av 150 selskaper
uavhengig av bransje. Dette motiverer oss til å fortsette jobben med å bli
enda bedre, skriver Gjensidige på sin Facebook-profil.

Norsk Kundebarometer 2021 Skadeforsikring
Plass Selskap

Stjerner

Tilfredshet

Lojalitet

1.

Gjensidige

79,5

84,8

2.

If

77,6

82,2

3.

Fremtind

77,3

84,1

4.

Tryg

74,8

78,1

På de neste plassene følger If med en tilfredshet på 77,6 og en
lojalitetsscore på 82,2. Fremtind kaprer tredjeplassen med tilfredshet på
77,3 og lojalitet på 84,1 mens Tryg havner på en fjerdeplass med 74,8 i
tilfredshet og 78,7 i lojalitet.
Totalt har 4 670 norske forbrukere sagt sin mening i årets undersøkelse,
og det er Finn.no som går av med seieren. Skadeforsikring som bransje
ender på sjetteplass i undersøkelsen, der optikk er bransjen med mest
fornøyde kunder. Bank ender på en 12. plass.
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Mest bærekraftige selskaper innen skadeforsikring

Gjensidige kåres til mest bærekraftige merkevaren i
kategorien skadeforsikring i BIs Norsk
Bærekraftsbarometer 2021
Gjensidige havner totalt sett på en 4. plass og får dermed den beste
rangeringen til et finansselskap. Eika kåres til vinner innen kategorien
bank og havner på en totalt 7. plass.
På førsteplass i den totale rankingen finner Sporveien T-banen
(78,7), etterfulgt av Sporveien Trikk (77,2) og Apotek 1 (76,0).
Helt i bunnen havner kleskjeden Hennes & Mauritz (45,8), i selskap med
Telia (Tv-distribusjon) (46,5), Discovery+ (49,1), 7-eleven (49,4) og Telia
(bredbånd) (49,8).

Bransjen «Kiosk» kommer dårligst ut med en score på 52,1 poeng og
danner bunnsjiktet i bransjerangeringen sammen med
«Strømmetjenester», «Bensinstasjon», «Klær» og «Elektronikk».
Undersøkelsen er gjennomført av Norstat Norge og Barcode Intelligence
i samarbeid med Handelshøyskolen BI. 4 670 personer har sagt sin
mening om totalt 150 norske bedrifter på forbrukermarkedet i årets
undersøkelse. Forbrukerne har vurdert bedrifter de er kunder hos langs
de tre hoveddimensjonene av bærekraft: Økonomisk bærekraft,
miljømessig bærekraft og sosial bærekraft. Se hele oversikten her.

(tallet i parentes viser rangering totalt)

Plass Selskap

Score

1.

Gjensidige (4)

74,7

2.

If (34)

68,5

Fremtind (34)

68,5

Tryg (95)

62,1

4.
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JBF topper Barcode-listen, som er en parallellmåling
til Norsk kundebarometer for bedrifter som ikke er
store nok til å være med i Norsk Kundebarometer.
JBF får en tilfredshetsscore på 87,5 og Barfoed en lojalitetsscore på 96.
Til sammenligning fikk Finn en tilfredshetsscore på 84,6 og en
lojalitetsscore på 95,1. Målingen er identisk med Norsk
Kundebarometer, både når det kommer til metode, spørsmål og
tidspunkt for gjennomføring.
- Det er fantastisk at vi for femte året på rad har Norges mest fornøyde
kunder, helt uavhengig av bransje. Vårt mål er å være alltid verdifullt til
stede for våre kunder. Vi er utrolig takknemlig for at undersøkelsen
bekrefter at leverer på dette, sier Helge Dalen, konsernsjef i Jbf bank og
forsikring i en pressemelding.

Norsk Kundebarometer/Barcodelisten 2021
Plass Selskap

Stjerner

Tilfredshet

Lojalitet

1.

JBF

87,5

96,0

2.

Finn.no

84,6

95,1

3.

Bilia

84,6

84,1

JBF og Bilia er deltakere på Barcodelisten, mens Finn.no er med i Norsk Kundebarometer

JBF forsikring tilbyr forsikringer til ansatte og medlemmer av selskaper
eller organisasjoner som har en avtale med JBF, som hovedsakelig
består av aktører tilknyttet jernbanen. Barn av eksisterende kunder har
også mulighet til å bli kunde hos JBF.
– For våre kundegrupper skal Jbf fortsatt være det selskapet våre
kunder kjenner seg hjemme i, og som er til stede gjennom hele livet med
personlig service, relevante og konkurransedyktige tjenester, sier Dalen.
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Kundeserviceprisen 2021 - Forsikring

Gjensidige mottok i slutten av april
kundeserviceprisen for forsikringskategorien.

Selskap

Totalresultat

1 Gjensidige

85,5

Kundeserviceprisen blir delt ut av SeeYou og gis på bakgrunn av
samtaler kundesentrene har hatt med 25 mystery shoppers gjennom
både telefon, e-post, chat og Messenger.

2

Frende

76,8

3

SpareBank 1

74,8

Gjensidige får en totalscore på 85,5 poeng i undersøkelsen og vant
dermed med god margin.

4
5
6
7

IF

73,3

Tryg

71,6

Storebrand

63,3

Codan

63,3

På Facebook retter selskapet både en takk til sine ansatte, men også til
kundene som har bidratt med tilbakemeldinger på deres
kundeservicearbeid.
- Tusen takk til alle dere som har bidratt med tilbakemeldinger. Det betyr
mye for oss – og det er det vi lærer av. En stor takk også til
kundebehandlerne våre, som hver dag står på for å skape gode
kundeopplevelser. Dere gjør en kjempeviktig jobb, skriver Gjensidige.
Frende Forsikring inntok sølvplassen, mens Sparebank 1 Forsikring fikk
bronse.
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Forsikringsselskapet Fremtind har den siste tiden
opplevd en trend der stadig flere googler seg frem til
bilder for å kreve erstatning.
Blant annet forteller selskapet om en kunde som ved to forskjellige
anledninger forsøkte å melde inn skadesaker ved bruk av bilder av
ødelagt elektrisk utstyr som var hentet fra søkemotoren Google.
Personen ble anmeldt og har som følge av de falske erstatningskravene
mottatt en bot fra politiet, samt et krav om tilbakebetalinger av utbetalt
erstatning.
Fremtind sier at svindelen ble oppdaget etter at de gjennomførte
undersøkelser og sporet opp det nøyaktig samme bilde på nett i
forbindelse med en annen sak. De håper nå at denne saken vil fungere
avskrekkende for andre som vurderer å prøve det samme.
- Når vi politianmelder alle svindelforsøk håper vi på en preventiv effekt.
Vi tror det vil få folk til å tenke seg om før de gjør seg til kriminelle, ofte
for relativt små beløp. For dem som blir domfelt er konsekvensene
store, men det er rettferdig for majoriteten som ikke jukser, sier RoyAndré Sørheim Lyngbø, leder for utredning i Fremtind.
Forsikringsselskapet sier også at de stadig anmelder flere svindelforsøk,
og at de opplever økt prioritet blant politiet og flere som får pålegg.
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•

Etter nesten et år med arbeid ble det 18. mai innført nye
og strengere lover for bruk av elektriske sparkesykler

•

Første fase av koronasertifikat i Norge er fullført. I
slutten av juni skal koronasertifikatet være klart i tråd
med alle EU-krav, i følge Helsedirektoratet

•

Gruppen Nordic CEOs for a Sustainable Future
anbefaler alle nordiske selskaper å integrere
rammeverket Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) innen utgangen av rapporteringsåret 2021
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Etter nesten et år med arbeid ble det 18. mai innført
nye og strengere lover for bruk av elektriske
sparkesykler.
Det tidligere regelverket ble etablert i 2018, og var mer egnet for
fremkomstmidler som Segway og andre selvbalanserende kjøretøy.
– Elsparkesyklene er blitt veldig populære, og de er bra for
mikromobiliteten. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til bruken
av dem. Derfor gjør vi nå noen endringer i regelverket for bruken av
elsparkesykler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Det nye regelverket medfører blant annet at kommunene får anledning
til å opprette egne parkeringssoner, fartsgrenser og begrense
bruksområde for elektriske sparkesykler. Følgelig kan brudd på disse
reglene straffes med bøter og gebyr.

Knut Arild Hareide, samferdselsminister

I tillegg fastsettes det at det er ulovlig å være mer enn én person på
elektriske sparkesykler, og at både politiet og Statens vegvesen har
anledning til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd. Dette gebyret er satt
til 3 000 kroner.
Det nye regelverket tar ikke for seg hjelmbruk, men ifølge en
undersøkelse gjennomført av YouGov ønsker 65 prosent påbud om
hjelm ved bruk av elsparkesykler.
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Første fase av koronasertifikat i Norge er fullført. I
slutten av juni skal koronasertifikatet være klart i tråd
med alle EU-krav, i følge Helsedirektoratet.
Nordmenn kan nå se sin vaksinasjonsstatus og testresultat ved å logge
seg inn på helsenorge.no. Dette kan skrives ut og vises fram digitalt.
Når koronasertifikatet blir klart i juni skal en QR-kode kunne benyttes for
å verifisere at sertifikatet er ekte. Koronasertifikatet skal bestå av tre
deler. Den ene delen viser vaksinasjonsstatus, den andre viser negativt
testresultat, og den tredje delen viser immunitet etter gjennomgått
koronasykdom.
Det er ikke avklart hva sertifikatet kan brukes til, verken nasjonalt eller
for innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Dette vil bli
kjent når koronasertifikatet er klart i juni. Regjeringen har nevnt større
offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser som mulige
bruksområder for sertifikatet, i tillegg til bruk lokalt der det er strengere
regler enn nasjonalt.
Det er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og
Norsk helsenett SF som utvikler sertifikatet. Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut et høringsnotat om en midlertidig endring i
smittevernloven som muliggjør en sertifikatordning for å dokumentere
vaksinasjonsstatus, immunitet og testresultat med frist 12. mai.
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Gruppen Nordic CEOs for a Sustainable Future
anbefaler alle nordiske selskaper å integrere
rammeverket Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) innen utgangen av rapporteringsåret 2021.
TCFD er tatt i bruk av selskaper, myndigheter, sentralbanker og
finansinstitusjoner over hele verden og inneholder anbefalinger for
klimarapportering.
Regjeringene i Danmark og Sverige har allerede gitt sin støtte, og 21. mai
fikk de selskap av Norge, som blir den 12. regjeringen som støtter Nordic
CEO-gruppens anbefaling. I 2019 godkjente regjeringen TCFDanbefalingene og kommuniserte en forventning om at store selskaper
skulle rapportere klimarelatert informasjon i tråd med TCFD-rammeverket.

– God rapportering er avgjørende for at vi skal kunne vurdere fremtidig
inntjening og risiko i investeringsporteføljen vår. Kravet om bedre klimadata
kommer fra investorer over hele verden - og hvis alle rapporterer med de
samme standardene, blir det lettere å gjøre disse vurderingene. Det utgjør
også en stor økonomisk risiko for selskapene selv hvis de ikke klarer å
tilpasse seg klimatrendene, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild
Grefstad, som deltar i Nordic CEOs for a Sustainable Future, i en
pressemelding.

Finansminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.
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•

Volvo Cars inngår samarbeid med Folksam

•

Agria Dyreforsikring skal gi digitale råd til dyreeiere via
en app

•

Hedvig kickstarter sin internasjonale ekspansjon med å
etablere seg i Danmark

•

Topdanmark skal samarbeide med Google om å utvikle
en talestyrt robot

•

Codan utvider partnerskapet med DBFU og Alm Brands
avtale med Selmer Gruppen trer i kraft

•

Alm Brand kjører ny kampanje som skal rendyrke dem
som et forsikringsselskap
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Sverige

Danmark

Danmark

Volvo Cars inngår samarbeid med Folksam

Agria Dyreforsikring skal gi digitale råd til
dyreeiere via en app

Hedvig lanserer i Danmark

I følge Dagens Industri vil kjøpere av elbiler fra
Volvo få tilbud om en pakke som også inkluderer en
treårig «halvförsäkring» fra Folksam.

Den svenske dyreforsikringsleverandøren Agria har
offentliggjort planer om implementering av digital
rådgivning for selskapets kunder I Danmark.

- Vi er størst i Sverige på gruppeforsikringer og ser
en renessanse for denne typen forsikringer. Valg er
bra, men du har ikke alltid krefter til å engasjere deg
i å velge alt. Gruppeforsikring er vanligvis helt
uslåelig sammenlignet med hva man som individ
kan forhandle frem av rabatter [… ], sier Ylva
Wessén, Folksams administrerende direktør.

Rådgivningen vil gjennomføres gjennom en app
utviklet av deres datterselskap, kalt Agria Vet
Guide. Appen gir kundene tilgang på rådgivning
ved mindre skader og i situasjoner der dyrene har
sykdomssymptomer.

Hedvig kickstarter sin internasjonale ekspansjon
med å etablere seg i Danmark, som første stopp i
sin Europeiske ekspansjons-roadmap. I en
pressemelding uttaler Hedvig et mål om å nå 100
ansatte innen utgangen av 2021.

- Det pågår en stor endring i bransjen der kundene
ønsker å kjøpe online og få pakkeløsninger. Vi vil se
mer av det, men vi vet ikke hvordan sammensetningen av leverandører vil se ut, sier Jessica
Span, adm. direktør for Volvo Cars Sverige.
Avtalen innebærer også at vognskadegarantien for
Volvos elbilmodell XC40 Recharge overføres til
Folksam. For de andre modellene ligger
vognskadegarantien hos If-eide Volvia.
Folksam er tidligere deleier i Volvo Cars ved at
selskapet investerte 2 milliarder svenske kroner i
preferanseaksjer som kan konverteres til ordinære
aksjer om selskapet børsnoteres.

- Agria Vet Guide er et betydelig bidrag til vårt
oppdrag for dyr og menneskers trygghet. Med den
nye appen vil dyreeieren få hjelp allerede når deres
hund, katt eller hest viser tegn på skade eller
sykdom, sier Tine Antvorskov, direktør i Agria
Dyreforsikring i en pressemelding.
Tjenesten vil være bemannet fra 07 – 24, og vil
være gratis for alle Agrias kunder. Appen vil også
være åpen for andre dyreeiere, men mot betaling.

- I dag markerer en viktig milepæl for Hedvigs
vekst. Vi lager en ny industristandard for
boligforsikring. Vi har bygget et produkt som gir
folk rett i stedet for håp når det gjelder deres
boligforsikring. Statistikken vår viser at to tredeler
av Hedvig-kundene har hatt en tidligere
forsikringsløsning hos et tradisjonelt
forsikringsselskap og byttet til Hedvig […] sier
Lucas Carlsén, adm. direktør i Hedvig.
I følge pressemeldingen er Hedvig det raskest
voksende forsikringsselskapet i Sverige etter
markedslederen Folksam. Hedvig forsikrer 55 000
personer, hvorav 8 prosent av alle nye
boligforsikring i Sverige i 2020 ble signert med
Hedvig. Videre fremkommer det at nær 60 prosent
av kundene er under 30 år og kjennetegnes av å
være urbane og digitalt modne, noe de mener
symboliserer et generasjonsskifte når det kommer
til valg av forsikringsselskap.
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Topdanmark skal samarbeide med Google om å
utvikle en talestyrt robot

Codan utvider partnerskapet med DBFU og Alm
Brands avtale med Selmer Gruppen trer i kraft

Alm Brand kjører ny kampanje som skal
rendyrke dem som et forsikringsselskap

Det danske forsikringsselskapet Topdanmark skal
utvikle en såkalt voice robot - en talestyrt robot - i
samarbeid med teknologigiganten Google. Bruk av
en talestyrt robot skal hjelpe Topdanmark med å
effektivisere sin kundeservice. Det melder Børsen

Codan og den danske bransjeforeningen for
bilforhandlere (DBFU), som er en
handelsorganisasjon for 200 forhandlere av brukte
biler, undertegnet i 2019 en avtale om private
bilforsikringer. Nå utvides samarbeidet til å også
gjelde forsikringspoliser for bedriftsbiler til DBFUs
medlemmer. Det melder Finanswatch Danmark.

Alm. Brand har lansert en ny kampanje etter salget
av bankdivisjonen til Sydbank. Med kampanjen
ønsker de å gjøre forbrukere oppmerksomme på
selskapets nye fokus på skadeforsikring og
pensjon. I tillegg ønsker de å oppfattes som enkle
og ukompliserte og vise at de tar hensyn til ulike
kundebehov.

Samtidig tredde samarbeidsavtalen mellom det
danske forsikringsselskapet Alm. Brand- og
bilforhandleren Selmer Gruppen, hvor Selmers
kunder får tilbud om forsikringer fra Alm. Brand,
nylig i kraft. Det melder Finanswatch Danmark.
Avtalen gir Alm. Brand tilgang til Selmers 70 000
bilkunder.

- Salget av banken har endret vår posisjon i
markedet. Alm. Brand har i dag et sterkt fokus på
forsikring og pensjoner og tilbyr kunden enkle
løsninger som passer like godt til ham eller henne.
Vi ønsker å styrke danskenes kunnskap om hva vi
kan tilby, og det skal kampanjen bidra til, sier
Rasmus Werner Nielsen, administrerende direktør i
Alm. Brand i en pressemelding.

Roboten skal brukes til å håndtere henvendelser til
Topdanmarks kundeservice. Ifølge Thomas
Erichsen, CTO i Topdanmark, kan en talestyrt robot
administrere og håndtere 20-30 prosent av de om
lag 2 millioner kundehenvendelsene Topdanmark
årlig mottar. Henvendelsene som taleroboten vil
kunne håndtere er enkle skademeldingen innen
elektronikk, innbo, reise og bilforsikring, samt enkle
spørsmål om for eksempel egenandeler og faktura.
Topdanmark har investert et tosifret millionbeløp i
utviklingen av en prototype bygget opp ved bruk av
kunstig intelligens.

Alm. Brand sjef, Rasmus Wener Nielsen, sier at
avtalen vil skape en helt ny distribusjonskanal for
selskapet og supplere deres eksisterende
salgskanaler. Det forventes at Alm Brands
inntekter vil vokse med et betydelig millionbeløp de
neste årene.

- Forsikring er et lavinteresse-område for mange.
Med den nye kampanjen ønsker vi med et glimt i
øyet å vise danskene at vi lytter til deres behov, og
at uansett hvem de er kan de få forsikring på en
enkel og ordentlig måte, som passer dem, sier
Lotte Bregnhøj-Gelvad, markedssjef i Alm. Brand,
til Finanswatch Danmark.
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Partnerskap mellom banker og
forsikringsselskaper blir stadig mer populært

Fennia stenger ned ti kontorer innen utgangen
av august 2021

I følge Børsen opprettes det nå flere partnerskap
mellom forsikringsselskaper og banker i Danmark.
Det vises til at Tryg har en partnerskapsavtale med
Danske Bank, Topdanmark med Nordea, Codan
med Nykredit, Spar Nord og Lokale Pengeinstitutter,
Alm. Brand med Sydbank, Købstædernes Forsikring
med Jyske Bank, og Gjensidige med Sparekassen
Kronjylland og Middelfart Sparekasse.

Fennia stenger ti kontorer i Finland innen utgangen
av august 2021 og vil med det redusere antallet
kontorer til 21.
Jarkko Mattinen, direktør for privatkunder i Fennia,
sier at de fleste av selskapets kunder har gått over
til digitale tjenester og at antallet kundebesøk ved
kontorene er redusert.

Jan Auerbach, partner i det danske Deloitte, mener
at mer enn halvparten av forsikringskundene i
fremtiden vil bli vunnet gjennom en bank. Samtidig
bemerket Auerbach at ambisjonsnivået varierer
mellom eksisterende partnerskap. Han omtaler
blant annet Alm. Brands partnerskap med Sydbank
som ambisiøst fordi deres systemer er integrerte.
Samtidig mener Auerbach at danske
forsikringsselskaper er langt etter med partnerskap
sammenlignet med utenlandske selskaper. Han
peker på det nederlandske finanskonsernet ING og
det franske forsikringsselskapet Axa og at de har
en mer kompleks samarbeidsmodell enn den
danske bank- og forsikringsselskaper vanligvis
benytter. Han mener nøkkelen til suksess er å
konsolidere finansielle produkter i mye større grad
enn det som skjer i Danmark i dag.
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Pris Innboforsikring ung

Pris Innboforsikring voksen

Pris Innboforsikring senior

Produkt Vilkårssammenligning innbo

Prisene er innhentet via aktørenes nettsider i
perioden 12.05.2021 – 19.05.2021 og viser
ordinære priser inkludert nettrabatt og
administrasjonsgebyr.

Prisene er innhentet via aktørenes nettsider i
perioden 12.05.2021 – 19.05.2021 og viser
ordinære priser inkludert nettrabatt og
administrasjonsgebyr.

Prisene er innhentet via aktørenes nettsider i
perioden 12.05.2021 – 19.05.2021 og viser
ordinære priser inkludert nettrabatt og
administrasjonsgebyr.

Sammenligningen 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)
2)
3)

1)
2)
3)

2)
3)
4)
5)
6)

Gjensidige: Får kun valgt innbo ung med
egenandel kr 2 000 og innbosum 500 000
KLP: Egenandel kr 3 000
Eika: Inneholder ikke sikkerhetsrabatt for
lekkasjealarm
Ingen priser inneholder utvidet
mobildekning
Ingen priser inneholder utvidet dekning for
sykkel eller registrering av sykkel hos Falck
eller Bikemember
Fremtinds innboforsikring inkluderer
ubegrenset forsikringssum

4)
5)

6)

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

4)
5)
6)

Kartleggingen er basert på tilgjengelige vilkår på
aktørenes nettsider. Vilkårene er innhentet i
perioden 12.05.2021 – 25.05.2021.

1)
2)
3)

Maks innbosum ved kjøp på nett
If har vilkårsgaranti fra det selskapet
kunden hadde før, dekker de det, gjør også If
det. Gjelder i to år.
Codan har vilkårsgaranti fra det selskapet
kunden hadde før, dekker de det, gjør også
Codan det. Gjelder i to år.

Gjensidige: Egenandel kr 2 000.
KLP: Egenandel kr 3 000
Eika: Inneholder ikke sikkerhetsrabatt for
lekkasjealarm
Ingen priser inneholder utvidet
mobildekning
Ingen priser inneholder utvidet dekning for
sykkel eller registrering av sykkel hos Falck
eller Bikemember
Fremtinds innboforsikring inkluderer
ubegrenset forsikringssum
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Marked Nøkkeltall utvalgte aktører Q1 2021

Premiestatistikk Q1 2021

Markedsføring Forbruk markedsføring

Tallene er hentet fra aktørenes kvartalsrapporter for første kvartal
2021.

Tallene er innhentet fra Finans Norge sin side for premiestatistikk og
markedsandeler landbasert forsikring for 1. kvartal 2021.

1.
2.

Tallene som er lagt til grunn er markedsandeler skadeforsikring
privatmarkedet, landbasert forsikring i alt for 1. kvartal, samt
prosentvis endring i bestandspremie i privatmarkedet de siste 12
måneder for landbasert forsikring privat i alt, motorvogn privat og
brann-kombinert privat.

Kilder: Ko&Co innhenter brutto omsetningstall fra norske
nettsteder på månedsbasis. Informasjonen er basert på loggfiler
fra norske nettsteder og mediehus. AnFa Research utfører
innhentingen på vegne av Ko&Co og Nielsen Media. Rapportene
inkluderer direktekjøp og programmatisk. Annonsørene er
identifisert på store deler av det programmatiske varelageret. Der
vi ikke får oppgitt annonsør, rapporteres dette samlet under navn
på kjøpsplattform som Google Ads eller Adform.

For Tryg har vi brukt kvartalsrapporten til morselskapet.
For Codan har vi bare funnet årsrapporter og de er derfor
ikke inkludert i oversikten. Codan er eid av Trygg Hansa som
igjen er eid av RSA Group. Rapportene vi finner omtaler kun
den nordiske driften samlet og ikke den norske driften
isolert.

Øvrige aktører er definert som alle andre aktører utenom Gjensidige, If,
Fremtind og Tryg
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. Disse er
slått sammen for tallene som her presenteres . 2019 tallene inkluderer
også tall fra DNB Livsforsikring

Forutsetninger: Medieforbruket gjelder morselskap, PM og BM.
Tallene inkluderer ikke markedsføring fra det enkelte
forsikringskontor
Medieforbruk på internett inkluderer ikke forbruk via Google Ads.
Tradisjonelle mediekanaler består av: TV, radio, plakater, aviser,
fagblader, magasiner/ukepresse

Samlet medieforbruk gjelder kun utvalget og ikke alle aktører
Medieforbruk per produkt inkluderer ikke medieforbruk på
internett, men kun tradisjonelle kanaler
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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».

© Cicero Consulting 2021
Cicero Consulting AS kan ikke
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
indirekte tap eller utgifter av noen
art som skyldes vår informasjon og
analyser, eller bruk av vår
informasjon og analyser.

Har du spørsmål om rapporten?
Kontakt oss: elisabeth.solberg@cicero.no
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Våre tjenester

Om din bedrift abonnerer på rapporten og du ønsker å motta vår månedlige
forsikringsrapport direkte til din e-postadresse i fremtiden, kan du gå inn på
linken nedenfor og registrere e-postadressen din. Da vil du motta fremtidige
rapporter direkte fra oss.
Bli direktemottaker av Cicero markedsrapport forsikring

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

