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Når forsikringsselskaber yder rådgivning, består denne indledningsvis af oplysninger om pro-
dukter og vilkår – dvs. dækningsomfang, summer og muligvis visse undtagelser. Men også ef-
ter aftalens indgåelse kan selskabets rådgivning være relevant, f.eks. ved skadebehandling, ved  
vilkårsændringer eller ved aftalens ophør. 

Mange oplever, at forsikringsprodukter kan være komplicerede, og samtidig er der ikke krav eller 
forventning om, at selskabet mundtligt oplyser om alle bestemmelser i aftalegrundlaget. Kunden 
har således pligt til at sætte sig ind i vilkårene, hvilket både følger af almindelig sund fornuft, men 
også af ankenævnets praksis om den loyale samarbejds- og oplysningspligt, der påhviler begge 
parter i aftalen.

Praksis viser dog, at selskabernes rådgivning – eller mangel på samme – giver anledning til en del 
tvister, der kan få store konsekvenser for kunden. 

I dette nummer af perspektiv vil vi derfor sætte fokus på selskabernes rådgivning. Indledningsvis 
vil vi introducere til reglerne for rådgivning, hvorefter vi i lyset af de seneste års nævnspraksis vil 
se på udvalgte områder, der giver anledning til udfordringer. 

Afslutningsvis kan du læse vores perspektiv på udfordringerne samt vores bud på, hvordan  
tvisterne kan undgås. 
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En forsikringsaftale beror ofte på 
en aftale mellem en forbruger 
og et selskab. Aftaleforholdet re-
guleres af de regler og vilkår, der 
står i aftalen, men også af en ræk-
ke love. Her er f.eks. tale om afta-
leloven og forsikringsaftaleloven 
samt lov om finansiel virksom-
hed, som både regulerer selve 
aftalen og pålægger forsikrings-
tageren og selskabet en række 
pligter og rettigheder. I henhold 
til lov om finansiel virksomhed er 
der udstedt en bekendtgørelse, 
som fastsætter regler om ”god 
skik” for forsikringsselskaberne.

Af hovedbestemmelsen i be-
kendtgørelse nr. 330/2016 om 
god skik for finansielle virksom-
heder, § 3, fremgår det eksem-
pelvis, at en finansiel virksomhed 
skal handle redeligt og loyalt 
over for sine kunder. 

Ifølge § 6 skal en finansiel virk-
somhed indgå eller bekræfte 
alle væsentlige aftaler med sine 
kunder i papirformat eller på an-
det varigt medium.
 
Derudover følger det af bekendt-
gørelsens § 8, at en finansiel virk-
somhed skal yde rådgivning, hvis 
kunden anmoder herom, og at 
virksomheden af egen drift skal 
yde rådgivning, hvor omstæn-
dighederne tilsiger, at der er be-
hov herfor.

Endelig fremgår det af § 23, at 
det modtagende forsikringssel-
skab, ved kundens skift af ska-
desforsikringsselskab, skal op-
lyse kunden om alle væsentlige 
begrænsninger i dækningen i 
forhold til den tidligere forsikring 
samt på forespørgsel rådgive 
kunden om konkrete dækninger. 
Efter bestemmelsens stk. 2. føl-
ger det, at det modtagende for-
sikringsselskab, inden flytning af 
en personforsikring, skal sikre sig, 
at kunden er oplyst om, på hvilke 
vilkår forsikringen kan overgå til 
det modtagende selskab.

For livsforsikringsselskaber gæl- 
der desuden regler i bekendtgø-
relse nr. 1132/2006 om informa-
tion om livsforsikringsaftaler. Be-
kendtgørelsen indeholder regler 
om selskabets oplysning af kun-
den i forbindelse med aftaleind-
gåelse såvel som det løbende 
aftaleforhold. 

Bestemmelserne kan ses som 
udtryk for, at forsikringstage-
ren i aftaleforholdet med forsik-
ringsselskabet kan forvente, at 
selskaberne handler redeligt og 
loyalt og af egen drift yder råd-
givning, hvor det er relevant.

Balancen mellem på den ene 
side selskabernes rådgivnings-
pligt og på den anden side for-
sikringstagerens pligt til at sætte 
sig ind i aftalen kommer til udtryk 
i praksis, hvor spørgsmål om sel-
skabernes rådgivning ofte er til 
behandling. 

Området og standarderne for 
selskabernes rådgivning er dy-
namiske, og reguleringen er fort-
løbende. Senest er der på bag-
grund af et EU-direktiv vedtaget 
en ny lov om forsikringsformid-
ling og en ny bekendtgørelse 
med god skik regler, som træ-
der i kraft oktober 2018. Regler-
ne kommer til at gælde for alle 
”forsikringsformidlere”, og du kan 
læse nærmere om det i vores 
tidligere nyhed.

Tiden må vise, om man gen-
nem regulering kan komme et-
hvert spørgsmål om rådgivning 
til livs. Indtil da retter vi blikket 
bagud for at se nærmere på 
et par af de områder, der har  
givet anledning til tvist.

”Tiden må vise, om man gennem regulering 
kan komme ethvert spørgsmål om rådgivning 
til livs”
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Aftalens indgåelse 
- væsentlige vilkår

Allerede i Vestre Landsrets dom af 19. januar 
1998 (trykt i U.1998.643 V) blev det fastslået, at 
en finansiel virksomhed kan idømmes ansvar 
for mangelfuld rådgivning om væsentlige vil-
kår. Sagen vedrørte en kunde, der til et pen-
geinstitut medbragte et forsikringstilbud fra en 
konkurrent, som blev ”matchet”, dog uden op-
lysning om, at der ikke var en ulykkesdækning 
tilknyttet. Landsretten udtalte, at det må:

”… påhvile pengeinstituttet en særlig forpligtelse 
til nøje at vejlede om forskelle i bl.a. dæknings-
område på konkurrentens tilbud og det produkt, 
pengeinstituttet selv tilbyder, samt at sikre sig et 
tilstrækkeligt bevis for, at denne vejledning er 
ydet.”

Selskabernes pligt til at rådgive vedrører ikke 
alene sammenligningstilfælde, men også an-
dre tilfælde, hvor omstændighederne tilsiger 
det, jf. god skik bekendtgørelsens § 8. Bestem-
melsen må tages som udtryk for, at kunderne 
skal gøres opmærksomme på væsentlige eller 
usædvanlige vilkår i forbindelse med, at forsik-
ringen tegnes.

Selvom reglen kan virke selvfølgelig, så viser 
praksis, at der kan være forskellige opfattelser 
af, hvad der er væsentligt og rimeligt at oplyse. 
  
I den principielle ankenævnskendelse nr. 
90.679 af 11. oktober 2017 havde en kunde købt 
en tillægsforsikring i forbindelse med køb af en 
brugt bil. Af vilkårene, som efterfølgende blev 
fremsendt, fremgik det, at der var reduceret  
dækning for biler, der havde kørt over 
100.000 km. Nævnet fandt, at en forbruger 

måtte kunne forvente at blive gjort udtrykkeligt 
opmærksom på, at dækningen allerede ved 
købet af forsikringen var reduceret, når sel-
skabet var oplyst om, at bilen havde kørt over 
100.000 km. Da selskabet ikke havde oplyst 
klageren herom, fandt nævnet, at selskabets 
rådgivning indeholdte væsentlige mangler, og 
aftalen kunne hæves.

Et andet eksempel ses på området for ejerskif-
teforsikringer. Disse forsikringer er særlige, da 
dækningsomfanget er fastsat i bekendtgørelse 
(nr. 13/2012). Selskaberne har dog mulighed for 
at tage dækningsforbehold for bestemte byg-
ningsdele.
 
I ankenævnskendelse nr. 89.489 af 14. juni 2017 
fandt nævnet, at en klausul i policen med for-
behold for skade, følger af skade eller årsager-
ne til skade, der konstateres på eller udbreder 
sig fra, var for generel og i strid med bekendt-
gørelsen. Forbeholdet kunne derfor ikke be-
grunde et afslag på en anmeldt skade i form af 
skimmelsvamp. Nævnet henviste i kendelsens 
præmisser til seks tidligere ankenævnskendel-
ser vedrørende samme selskab, hvor lignende 
forbehold også blev tilsidesat, og forsikringsta-
geren fik medhold i klagen. 

I den forbindelse viser Ankenævnets statistik, 
at klagerne fik helt eller delvist medhold i mere 
end halvdelen af klagerne, der var indbragt om 
det pågældende selskab i 2016.
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Aftalens indgåelse 
- urigtige oplysninger

Et andet område, som giver anledning til tvister, 
er sager om ”urigtige oplysninger”. Sagerne 
vedrører tilfælde, hvor selskabet i forbindelse 
med en skadebehandling bliver opmærksom 
på, at der er lagt urigtige risikooplysninger til 
grund for aftalen. Når området er taget med 
under temaet ”rådgivning”, skyldes det, at 
spørgsmålet om de urigtige oplysninger ofte 
udspringer af, hvad der er sagt og oplyst mel-
lem parterne ved aftaleindgåelsen.

Det særlige ved disse sager er, at de kan få 
vidtgående konsekvenser for forsikringsstage-
ren i form af afvist dækning, ophævelse af af-
taleforholdet og i visse tilfælde underretning af 
andre selskaber om kunden, så det bliver van-
skeligere fremover at tegne forsikringer. Pro-
blemstillingen kompliceres, når aftalen er ind-
gået efter personligt møde med en assurandør, 
hvis formål er at sælge og rådgive om forsik-
ringerne. Kunden vil ofte stå i en bevismæssig 
vanskelig situation, hvis der er oplyst om for-
hold, som sælgeren vurderer ubetydelige un-
der mødet, men som skadesafdelingen har en 
anden opfattelse af.
 
Et eksempel på denne situation var til be-
handling i ankenævnskendelse nr. 90.385 af 30.  
august 2017. I denne sag afviste selskabet at 
yde dækning for et anmeldt indbrudstyveri  
med henvisning til urigtige oplysninger og  
ophævede klagerens forsikringer med tilba-
gevirkende kraft. Forsikringerne i selskabet var 
tegnet efter uanmodet henvendelse fra sel- 
skabets assurandør. 

Parterne holdt efterfølgende et personligt 
møde, hvor klagerne skrev under på, at de ikke 
havde haft skader inden for de sidste 3 år.

I forbindelse med skadeanmeldelsen blev  
selskabet informeret om, at klagerne havde 
haft 9 forskellige skader. Klagerne påpegede, at 
hele deres skadehistorik var oplyst og drøftet 
på mødet, og at assurandøren havde oplyst, at 
det var uden betydning. Tilmed havde selska-
bets assurandør selv udfyldt oplysningerne i 
aftalen om ”0” skader. 

Efter kontakt med assurandøren anerkendte 
selskabet over for nævnet, at klageren havde  
oplyst om 3 skader under mødet.

Nævnet kunne på baggrund af sagens oplys-
ninger ikke lægge til grund, at klagerne alene 
havde givet oplysninger om de 3 skader, og 
fandt, at assurandørens handlemåde i forbin-
delse med indtegningen medførte, at selskabet 
ikke havde løftet bevisbyrden for, at klagerne 
havde givet urigtige oplysninger af betydning 
for selskabets overtagelse af forsikringerne.

Hvor ofte får klager helt 
eller delvist medhold?

Ankenævnets afgørelser viser, 
at der de seneste tre år er of-
fentliggjort 121 sager om urigti-
ge oplysninger. Af disse sager 
har klager fået helt eller delvist 
medhold i 41 sager - dvs. om-
kring hver tredje sag.

Reglerne om urigtige oplysninger giver også 
anledning til tvist på andre områder, herunder 
helbredsforsikringer. Vi bistår aktuelt en forsik- 
ringstager i en sag, hvor forsikringsselskabet 
har afvist at yde dækning for kritisk sygdom 
(kræft) med henvisning til, at forsikringstageren 
på indtegningsblanketten ikke oplyste, at hun 
havde søgt læge for kontrol af en medfødt syns-
defekt i form af grå stær. Denne oplysning ville 
ifølge selskabet have ført til, at forsikringstageren 
ikke ville være tilbudt forsikring.

Forsikringstageren blev indtegnet efter uopfor-
dret henvendelse fra en forsikringsformidler, 
hvor de blandt andet drøftede synsdefekten, 
som, hun blev oplyst om, var uden betydning for 
indtegning. Det er ikke lykkedes at få kontakt til 
forsikringsformidleren, og forsikringsselskabet 
gør blandt andet gældende, at forsikringstage-
ren ikke har dokumenteret, at hun blev oplyst, at 
synsdefekten ville være uden betydning.
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Når 
aftalen 
ophører 

Et andet område, hvor rådgivning er 
relevant, er, når forsikringer tegnet i 
forbindelse med et ansættelsesfor-
hold bringes til ophør, f.eks. ved fra-
trædelse på grund af sygdom eller 
jobskifte. Sagerne vedrører navnlig 
pensionsforsikringer såsom forsik-
ring af liv, tab af erhvervsevne og kri-
tisk sygdom, hvor det ofte vil være af 
stor betydning for forsikringstageren 
at kunne videreføre forsikringerne 
uden afgivelse af nye helbredsop-
lysninger.
 
Dette var tilfældet i ankenævnsken-
delse nr. 91.010 af 25. oktober 2017, 
hvor klageren fratrådte sin stilling 
ved udgangen af juli 2016. Primo 
september 2016 sendte selskabet 
ham et brev om, at han skulle kon-
takte selskabet inden 1. november 
2016, hvis han ønskede forsikringen 
videreført. Da klageren kontaktede 
selskabet i januar 2017, blev han op-
lyst om, at han ikke kunne viderefø-
re sine dækninger uden afgivelse af 
helbredsoplysninger.

Nævnet fandt, at selskabet med 
den fornødne klarhed i et brev  
havde rådgivet klageren om, at dæk-

ningerne ville ophøre og om mulig-
heden for at tegne en fortsættelses-
forsikring på individuelle vilkår in-
den den 1/11 2016. Da klageren ikke 
havde reageret inden for tidsfristen, 
fandt nævnet ikke anledning til at kri-
tisere selskabet.  Nævnet anførte, at 
rådgivningsforpligtelsen i en sådan 
situation påhviler arbejdsgiveren og 
det modtagende forsikringsselskab 
og henviste specifikt til bekendtgø-
relse om god skik for finansielle virk-
somheder § 23, stk. 2.
 
Finanstilsynet offentliggjorde i januar 
2018 en rapport om netop informa-
tion og rådgivning om pensions- og 
forsikringsforhold ved jobskifte.

Det fremgår bl.a. af rapporten, at 
der er relativt store forskelle i sel-
skabernes rådgivning om forsik-
ringsdækningerne og disses samspil 
med de offentlige ydelser, og at sel-
skaberne bevæger sig på kanten af 
deres rådgivningsforpligtigelse efter 
god skik bekendtgørelsen. 



Klagesager om rådgivning ved Ankenævnet for Forsikring kan overordnet 
opdeles i følgende grupper:

• Forventninger om bedre dækning 
• Utilsigtet ophør af dækning
• Fejlinformation og fejlskrift 
• Utilstrækkelig rådgivning/hjælp eller sagsbehandlingsfejl
• Manglende eller langsom eksekvering af kundens ønsker

Når man ser på sagerne om rådgivning gennem de seneste tre år, viser der 
sig en overvægt af sager inden for pensionsforsikringsområdet. En af årsa-
gerne er muligvis, at aftalegrundlagene ofte er lange og komplicerede, som 
kan gøre det vanskeligt for kunder og rådgivere at navigere i. 

Med et almindeligt forsikringsretligt princip om, at det påhviler forsikrings-
tageren at godtgøre sit krav mod selskabet, kan det mange gange være 
en vanskelig kamp for en almindelig forbruger at komme igennem med et 
krav mod et selskab i forbindelse med fejl eller mangelfuld rådgivning. Det-
te kommer blandt andet til udtryk i de sager, hvor selskabernes rådgivning 
har været mangelfuld eller med fejl, men hvor klageren ikke har godtgjort 
et tab. I visse af disse tilfælde ses nævnet dog at udtale kritik af selskabet, jf. 
eksempelvis AK 88.700 og AK 85.253.

Særligt om pensionsområdet
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IV Selskaberne har pligt til at rådgive forsikringstagerne om væsentlige vilkår 
og derudover, når forholdene tilsiger det. Praksis viser, at der kan være stor 
forskel på, hvad den professionelle henholdsvis forbrugeren forstår herved, 
som det f.eks. var tilfældet i U.1998.643 V.
 
Sagen i AK 90.679 om den reducerede bilforsikring såvel som praksis på 
ejerskifteområdet vidner desuden om, at selskaberne til tider har en ”hård” 
linje, hvor man finder rådgivningspligten opfyldt ved at sende lange aftaler 
til kunden med uklare vilkår, som en almindelig forbruger kan have svært 
ved at forstå. Det er vores opfattelse, at de sager, der når til ankenævnet, 
formentlig blot er toppen af isbjerget.

Linjen passer dårligt med reglerne om en loyal og redelig behandling af kun-
derne i god skik bekendtgørelsen. Det ville være ønskeligt, hvis selskaberne 
både i sagsbehandling og aftalegrundlag prioriterer den vigtige opgave, det 
er at rådgive, og at selskaberne af egen drift tager lignende sager eller vilkår 
op til revision, som det eksempelvis kunne være tilfælde i AK 89.489. 

Det bør overvejes, om en brancheorganisation eller et tilsyn skal følge op 
på, om selskabernes generelle adfærd tilpasses ankenævnets kendelser, 
navnlig hvor der udtales kritik af et område. Dette som følge af, at forbruger-
beskyttelsen udvandes, når et selskab til trods for nævnets kendelser kan 
fortsætte en kritisabel adfærd og sågar salget af forsikringer med ugyldige 
vilkår, som, ovennævnte praksis tyder på, er tilfældet. 

Der er desuden plads til forbedring i aftalegrundlagene, der sjældent er 
let forståelige for en almindelig forbruger. Udover at betingelserne ofte er  
meget lange og skrevet i et sprog, der kan være vanskeligt at forstå, så er  
der ofte nuanceforskelle i de enkelte selskabers betingelser, som en almin-
delig forbruger ikke har blik for.

Praksis viser, at der stadig er tvister om, hvad der er sagt, oplyst og råd-
givet om i forbindelse med aftalens indgåelse. Da konsekvenserne ved, 
at selskabet påberåber sig urigtige oplysninger, kan være store for kun-
den, er det vigtigt, at disse afgørelser træffes på et fuldt oplyst grundlag og 
med korrekt anvendelse af reglerne, hvilket vi erfarer ikke altid er tilfældet.   

Dette vidner statistikkerne fra Ankenævnet for Forsikring også om, da ca. 
hver tredje kunde gennem de seneste tre år har fået noget ud af at kla-
ge over afgørelser om urigtige oplysninger. Når man tager de betydelige 
konsekvenser i betragtning, såsom at stå uden erstatning og uden forsikring 
samt uden mulighed for at kunne tegne forsikring i andre selskaber, bør sel-
skaberne revurdere deres praksis.

Aftalens ophør
Selskaberne har pligt til at rådgive kunden, når 
en forsikring ophører som led i et jobskifte. Da 
pligten kan opfyldes gennem bestemmelser i 
forsikringsbetingelserne og ved fremsendelse af 
et brev, er den reelle beskyttelse af forbrugeren 
efter vores opfattelse ikke tilstrækkelig.

Rapporten fra Finanstilsynet viser da også, at 
flere selskabers rådgivning er på kant med reg-
lerne i god skik bekendtgørelsen. Dertil kom-
mer, at selskaberne ofte giver korte frister for 
deres fortsættelsestilbud uden, at der nødven-
digvis er rådgivet tydeligt om konsekvenserne 
ved ikke at handle inden fristen, som tilfældet 
var i ankenævnskendelse nr. 91.010 af 25. oktober 
2017. De færreste forbrugere må ventes at være 
bekendt med betydningen af f.eks. at skulle af-
give nye helbredsoplysninger, der som bekendt 
kan føre til, at man enten ikke har mulighed for 
at tegne forsikring i et nyt selskab eller kun kan 
tegne forsikring med forbehold, som ikke gjaldt 
den tidligere forsikring.

Hvis aftaleforholdet har været længerevarende, 
og medarbejderen er kommet op i årene, er der 
et risikomæssigt incitament for det afgivende sel-
skab, for at lade kunden overgå til et nyt selskab  

Væsentlige vilkår

Urigtige oplysninger

Christian Skovgaard
Advokat

Elmer Advokater

Gert Willerslev
Advokat og partner

Elmer Advokater
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Man kan derudover overveje, om det er rimeligt, 
at der ikke er et krav om årsagssammenhæng 
mellem den urigtige oplysning og den indtruf-
ne forsikringsbegivenhed. Dette særligt i sager-
ne, hvor der er uenighed om, hvad der er oplyst 
og rådgivet om i forbindelse med, at forsikringen 
tegnes - som ovennævnte sag vedrørende afvist 
dækning af et kræfttilfælde, er et godt eksempel 
på.
 
Den nævnte praksis er en påmindelse til alle om 
at læse ”det med småt” igennem en ekstra gang 
og ikke stole fast på, at en medarbejder i salgs-
afdelingen har samme syn på oplysningers rele-
vans som skadeafdelingen. 

og ikke videreføre dækningerne i det afgivende 
selskab. Dette passer dog dårligt med den loyali-
tet, som aftalen skulle være baseret på.

Uanset om aftalen ophører på grund af sygdom 
eller jobskifte, så er kundens fokus typisk andre 
steder end på forsikringerne, og det ville være 
ønskeligt, hvis de afgivende selskaber i højere 
grad sikrer, at deres kunder får en reel og fyldest-
gørende rådgivning om mulighederne for at fort-
sætte forsikringerne samt konsekvenserne ved 
ikke at gøre det.

Særligt om pensionsområdet
Der viser sig en overvægt af sager om pensions-
forsikringer, når det drejer sig om rådgivningsan-
svar og fejlrådgivning. Et forsikringsselskab skal 
have indtægter og udgifter i balance og nogle 
tilmed et overskud, og det er ikke ualmindeligt at 
høre, at skadesbehandlerne i forsikringsselska-
berne har ”travlt”, og at sagsbehandlingen træk-
ker ud. Det er i denne sammenhæng vores er-
faring, at kvaliteten i arbejdet falder, når der ikke 
sættes tilstrækkelige ressourcer af til skadebe-
handlingen. 

Forretningsmodellen skal vi ikke blande os i, men 
det er vores indtryk, at mange af de tilfælde, der 
vedrører selskabers manglende eller urigtige 
rådgivning skyldes travlhed og ressouceknap-
hed. Til gengæld anvender selskaberne ofte be-
tydelige ressourcer på at undgå  at yde dækning, 
når tvisten først er opstået.


