Afgifter og gebyrer
Opsigelse af forsikringer og gebyrer
Som udgangspunkt kan en forsikring opsiges et år efter, at forsikringen er tegnet med det varsel, der
fremgår af forsikringsbetingelserne. Typisk mindst 1 måned skriftligt varsel til policens hovedforfald. Hvis du
f.eks. sælger bilen eller bygningen kan forsikringen opsiges uden sædvanlig opsigelsesfrist og uden gebyr.
En privatforsikring kan også opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned uden for hovedforfald
mod et gebyr på 65,- kr. pr. police, hvis forsikringen har været i kraft i mindst et år.
Opsiger du din private forsikring inden for de første 12 måneder, opkræver vi et gebyr på 650 kr. pr. police.
Erhvervsforsikring der er tegnet for en flerårig periode, kan opsiges ved udløbet af perioden.
Øvrige gebyrer
Certifikatgebyr
Fakturagebyr
Rykkergebyr rykker 1 + kompensationskrav
Rykkergebyr rykker 2
Gebyr for helårlig betaling
Gebyr for halvårlig betaling
Gebyr for kvartårlig betaling
Gebyr for månedlig betaling

45 kr.
39 kr.
100 kr. + 310 kr.
200 kr.
0%
1%
2%
7%

Statsafgift. På forsikringer der tegnes i Danmark, opkræver staten afgifter til forskellige hjælpefonde.
Statsafgifterne fastsættes af staten og varierer alt efter forsikringstype.
Afgifterne opkræves sammen med betaling for forsikringerne af forsikringsselskaberne på vegne af staten.
Skadesforsikringsafgiften opkræves med 1,1 % af præmien og betales ved enhver nytegning samt af
ændringsbeløb i forsikringstiden – og desuden hvert år ved fornyelse af forsikringen.
Miljøbidrag opkræves på ansvarsforsikringer for person- og varebiler én gang årligt med 84 kr. og på
arbejdsskadeforsikring opkræves miljøbidrag på 2,2% af præmien i 2022 (Fastsættes 1. gang årligt).
Stormflods- og stormfaldsafgift opkræves på brandforsikringer for bygning og løsøre én gang årligt med
60,- kr. Nedsættes pr. 01.07.2021 til 40 kr. pr. afgiftspligtig police
Garantifonden for skadeforsikringsselskaber skal træde til, hvis et forsikringsselskab går konkurs og der
opkræves 40,- kr. pr. police på bil-, motorcykel-, indbo-, hus-, og Sundhedsforsikring. Pr. 01.01.2022
opkræves 30 kr. pr. fuldtidsforsikret på arbejdsskadeforsikringen.
Du kan læse mere her: https://www.skadesgarantifonden.dk/nyheder/meddelelse-om-bidrag-tilgarantifonden-for-2022/

