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BILFORSIKRING
TEST

 LARS NØHR ANDRESEN 
 TESTANSVARLIG LARS BAADSGAARD

Bilforsikring med  
store prisforskelle
Gennemsnitligt er der over 2.600 kroner i forskel på 
billigste og dyreste bilforsikring, og ser man på, hvor godt 
forsikringerne dækker dig som forbruger, er der ingen 
sammenhæng mellem høj pris og bedre kvalitet. 

forsikring på bilen en ret simpel forsikring. Du 
ønsker at dække skader, som du forårsager på 
din bil, og samtidig dækker forsikringen også 
skader, som du forårsager på andre biler, ting 
og personer. Og du kan som forbruger også godt 
vælge den første og bedste bilforsikring på det 
danske marked. Den største risiko, du løber, er, 
at du kommer til at betale for meget for den,” 
siger projektleder Lars Baadsgaard hos Forbru-
gerrådet Tænk.

Med det mener Lars Baadsgaard, at alle 16 bil-
forsikringer i testen klarer sig ganske fornuftigt. 
Der er med andre ord ikke nogen af de testede 
bilforsikringer, hvor du er dårligt dækket ind, 
eller nogen af forsikringerne, hvor der gemmer 
sig ubehagelige overraskelser i form af urimelig 
eller dårlig dækning. 

“Men der er forskelle på dem. Den største og 

mest iøjnefaldende forskel er prisen,” siger Lars 
Baadsgaard. 

Gennemsnit af priser for ti bilejere
Priser på bilforsikringer varierer fra bilejer til 
bilejer. Der er meget stor forskel på, hvad det 
koster en 22-årig bosat i byen at forsikre en dyr 
bil med mange hestekræfter, og hvad det koster 
en 48-årig at forsikre en almindelig, lille familie-
bil ude på landet. 

For at give et retvisende billede af de priser, 
som de enkelte forsikringsselskaber tilbyder 
forbrugerne, har Forbrugerrådet Tænk Penge 
undersøgt prisen for ti forskellige fiktive for-
brugere i hvert enkelt selskab og taget et gen-
nemsnit af dette. 

“I vores eksempler indgår der alt fra nye og 
uerfarne bilister med mindre biler til erfarne og 
ældre bilister med dyre biler, så vi på den måde 
får et billede af, hvor det enkelte forsikringssel-
skab ligger prismæssigt,” siger Lars Baadsgaard. 

En meget vigtig pointe her er, at du vil opleve 
at få tilbudt priser hos de enkelte forsikringssel-
skaber, der adskiller sig fra de priser, du ser her 
i testen, fordi priserne i skemaet er gennemsnit-
tet af de ti eksempler. 

I testen er der desuden fravalgt førerdæk-
ning, som er en persondækning, der typisk vil 
være inde under en ulykkesforsikring, samt vej-
hjælp, som Forbrugerrådet Tænk Penge ser og 
tester som et selvstændigt produkt, der ikke er 
en integreret del af en bilforsikring. 

Prisforskel på 2.600 kroner
Ser man på priser uden samlerabat, varierer 
priserne i testen med over 2.600 kroner om 
året fra en pris på 4.256 kroner hos FDM For-
sikring til 6.897 kroner hos Topdanmark. Den 
billigste forsikring er med andre ord 38 procent 
billigere end den dyreste. 

“Og det er interessant at se på den procent-
vise forskel, for sammenligner vi prisforskel-
len på 38 procent med forskellen i den samle-
de bedømmelse uden prisparameter, ser vi en 
langt mindre forskel på kun ni procent. Konklu-
sionen er, at de store prisforskelle ikke dækker 
over særlig store kvalitetsforskelle. Faktisk kan 
vi slet ikke se nogen statistisk sammenhæng 
mellem pris og kvalitet på bilforsikringerne i 
testen,” siger Lars Baadsgaard. 

FDM Forsikring har den betingelse, at man 

skal være medlem af FDM for at kunne tegne 
forsikringen, hvilket koster 660 kroner årligt. 
Det vil sige, at hvis du ikke er medlem af FDM 
eller har nogen interesse i at blive medlem, skal 
der lægges 660 kroner til prisen i testskemaet, 
når du skal vurdere prisniveauet for bilforsik-
ringen i FDM Forsikring.

Alkas pris er på 4.566 kroner, hvilket vil sige, 
at det er det billigste selskab, hvis man medreg-
ner de 660 kroner for at blive medlem af FDM. 

Både Alka og FDM Forsikring har ud over en 
pris på under 5.000 kroner også gode samle-
de bedømmelser uden prisparameter på hen-
holdsvis 63 og 62 procent, hvilket kun overgås 
af Lærerstandens Brandforsikring, der får en 
bedømmelse på 64 procent i samlet bedøm-
melse uden pris. 

Derfor får både FDM Forsikring og Alka Bedst 
i Test, mens Lærerstandens Brandforsikring får 
et Forbrugerrådet Tænk Anbefaler. 

Det er værd at bemærke, at hverken FDM 
Forsikring eller Alka benytter sig af samlerabat, 
hvilket er positivt, fordi samlerabat gør det svæ-
rere for forbrugerne at gennemskue priserne, 
og erfaringer fra Forbrugerrådet Tænk viser, at 
samlerabat i sidste ende ikke giver forbrugerne 
et bedre produkt til en bedre pris. 

“Samlerabat er blot en illusion om, at du spa-
rer penge,” siger Lars Baadsgaard.

Det er også værd at rose Alka for, at de som 
det eneste selskab i testen har en dækning af 
forringelse af handelsværdi ved skade og repa-
ration. En bil, der er repareret efter en skade, 
kan tabe i handelsværdi, og er der tale om en 
dyr og ny bil, kan dette blive en væsentlig vær-
diforringelse af brugtsalgsværdien, som altså 
bliver dækket hos Alka. 

Billig forsikring taber sager i ankenævn
Forsikringsselskabet Next, der er et lavprissel-
skab, har den potentielt billigste forsikring med 
4.181 kroner med samlerabat. Uden samlerabat 
er prisen – som det eneste andet selskab ud over 
de to testvindere – på under 5.000 kroner. 

Next, som er et agentur under Nem Forsik-
ring, får en placering midt i feltet, hvilket skyl-
des, at deres dækning uden pris kun får en 
bedømmelse på 55 procent, der er den laveste 
bedømmelse, der gives i testen.  

I årene 2016-2018 har Nem Forsikring og Next 
til sammen haft fem klager i Ankenævnet for 

Forsikring, hvor forbrugeren har fået helt eller 
delvist medhold. Set i lyset af deres lave mar-
kedsandel af kunder på 0,7 procent er det  rela-
tivt mange sager, hvor forbrugeren får medhold 
i en eller anden grad. 

“Det er aldrig godt for et forsikringsselskab 
at tabe mange af deres sager i ankenævnet, for 
det tyder på, at de træffer afgørelser i deres 

•  Nogle forbrugere undersøger måske 

udelukkende markedet for bilforsikring, når 

bilen udskiftes, eller efter en dyr skade, men 

det er vigtigt, at du løbende, for eksempel 

minimum hvert andet år, undersøger, om din 

forsikringspræmie, selvrisiko og dine 

dækninger stadig er konkurrencedygtige.

•  Hvis det er vigtigt for dig, at din bil ved skade 

bliver repareret på dit foretrukne værksted, 

så få oplyst, om din skadede bil vil blive 

transporteret til forsikringsselskabets 

aftaleværksted, nærmeste værksted eller et 

værksted efter dit eget valg.

•  Hvis du låner din bil til et ungt menneske, så 

undersøg, hvordan du vil være dækket, hvis 

den unge forvolder en skade. Hos nogle 

selskaber er der en forhøjet selvrisiko ved 

skade forvoldt af en ung op til 26 år gammel, 

mens andre selskaber sætter grænsen ved 

det 24. år. Også størrelsen af den forhøjede 

selvrisiko ved skader forvoldt af unge er der 

forskel på mellem selskaberne.

•  Har du fastmonteret ekstraudstyr som for 

eksempel AV-udstyr med lyd og/eller billede, 

afmonteret tilbehør eller værktøj i din bil, så 

undersøg, hvad der for eksempel betragtes 

som ekstraudstyr, og om der er en 

maksimalsum for udbetaling af erstatning.

•  Der kan være særlige regler for 

nyværdierstatning ved alvorlig skade på en 

ny eller næsten ny bil. Nogle selskaber 

betragter for eksempel demobiler som nye, 

hvis de ikke har kørt kørt mere end 5.000 

kilometer på ikrafttrædelsestidspunktet 

hvad andre selskaber ikke gør. 

Gode
råd

sikring & Pension 357.000 takserede skader 
(skader, hvor der blev vurderet en erstatning) 
i Danmark for person- og varebiler, hvilket er 
en svag stigning i forhold til de foregående år. 
Til sammenligning blev der anmeldt lige under 
30.000 indbrud i 2017. 

“Som udgangspunkt er en ansvars- og kasko-

Har du en bil, kommer du ikke uden om en 
ansvarsforsikring, og har du en bil, der repræ-
senterer en væsentlig værdi for dig, vil langt det 
fornuftigste være også at have en kaskoforsik-
ring, hvilket er det, som Forbrugerrådet Tænk 
Penge har testet. 

I 2018 var der ifølge brancheforeningen For-
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Hvis du allerede er eller ønsker at blive medlem af FDM, der er en interesseorganisation for bilejere, 

kan du hos FDM Forsikring købe en bilforsikring til en generelt lavere pris, også i forhold til selvrisiko-

en, og samtidig opnår du dækningsvilkår, som er blandt de bedste i testen. Derfor tildeler vi et Bedst i 

Test til testvinderen, FDM Forsikring. Forsikringer i FDM Forsikring bliver varetaget af Tryg. 

Alka tilbyder generelt en billig bilforsikring og kommer ind på en tæt andenplads, når det gælder den 

forsikringsdækning, du kan opnå hos Alka. Derfor tildeler vi et Bedst i Test til Alka. Alka er blevet en del 

af Tryg, men tilbyder selvstændigt forsikringer med egne priser og dækning. 

Lærerstandens Brandforsikring tilbyder den samlet set bedste dækning, kundetilfredshed og stati-

stik fra ankenævnssager i testen. Samtidig er forsikringsselskabet blandt de billigste i testen. Derfor 

tildeler vi et Anbefaler til Lærerstandens Brandforsikring.

Forbrugerrådet Tænk Penge anbefaler

 1  FDM Forsikring1   4  64 62  4.256  4  4.256  4  5.228  3 5 4  4  4 3  4 4  4  3  4  4 5 3  4  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Udvidet glasskadedækning inkluderet i friskade.  – 4 
 2  Alka   4  63 63  4.566  4  4.566  4  5.600  3 5 4  4  4 3  4 5  4  3  4  4 3 3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Udvidet glasskadedækning inkluderet i friskade.  3  4 
 3  Lærerstandens Brandforsikring2    4  60 64  5.409  3  4.552  4  5.498  3 3 4  4  4 3  4 4  4  3  4  4 3 4  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Udvidet glasskadedækning inkluderet i friskade.  4  5 
 4  GF Forsikring  3  59 62  5.593  3  5.593  3  5.069  3 5 4  4  4 3 4 5  4  3  4  4 3 3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen.  3  4 
 5  Alm. Brand  3  58 61  5.659  3  4.829  3  5.375  3 4 4  4  4 4  4 4  4  3  4  4 3 3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Friskade er obligatorisk med i kaskodækning. 3  3 
 6  OK Forsikring  3  58 62  5.883  3  5.883  2  5.069  3 5 4  4  4 3  4 5  4  3  4  4 3 3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen.  3  4 
 7  Next  3  58 55  4.760  4  4.181  4  5.600  3 4 4  4  4 3  4 4  4  3  4  4 3 3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Friskade er obligatorisk med i kaskodækning. – 1 
 8  Codan3  3  55 60  6.099  3  5.201  3  6.011  2 4 4  4  4 3  4 5  4  3  4  4 3 3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Udvidet glasskadedækning inkluderet i friskade.  3  3 
 9  Nykredit Forsikring  3  55 60  6.398  3  5.772  2  4.930  3 4 4  4  4 3  4 4  4  3  4  3 5 3  4  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen.  – 3 

 10  Tryg  3  55 62  6.744  2  5.424  3  5.228  3 4 4  4  4 3  4 4  4  3  4  4  5 3  4  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Udvidet glasskadedækning inkluderet i friskade.  3  4 
 11  Nordjylland Forsikring  3  55 55  5.259  3  5.259  3  5.100  3 5 4  4  4 3  4 4  4  3  4  4  3 3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Udvidet glasskadedækning inkluderet i friskade.  – 1 
 12  Vardia  3  55 55  5.396  3  5.396  3  5.100  3 5 4  4  4 3  4 4  4  3  4  4  3 3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Udvidet glasskadedækning inkluderet i friskade.  – 1 
 13  If  3  55 56  5.703  3  5.392  3  5.100  3 4 4  4  4 3  4 4  4  3  4  3 3 3  3  Udvidet glasskadedækning inkluderet i friskade.  3  2 
 14  Topdanmark  3  54 60  6.897  2  5.600  3  5.239  3 4 4  4  4 3  4 5  4  3  4  4 3 3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Friskade er obligatorisk med i kaskodækning. 3  3 
 15  Gjensidige Forsikring  3  53 56  6.398  3  5.772  2  4.930  3 4 4  4  4 3  4 4  4  3  4  3 5  3  4  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen.  – 2 

 16  Nem Forsikring  3  51 55  6.641  2  5.469  3  5.483  3 4 4  4  4 3  4 4  4  3  4  4 3  3  3  Fastpris obligatorisk og inkluderet i prisen. Friskade er obligatorisk med i kaskodækning. – 1 
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Forbrugerrådet Tænk 
Penge har testet pris, 
selvrisiko, forsikrings-
dækning, kundetil-

fredshed og sager i Ankenævnet for 
Forsikring hos 16 forsikringsselska-
ber. Disse selskaber svarer til over 90 
procent af markedet målt på brutto-
præmieindtægter på brand- og løs- 
øreforsikring (privat).

Pris og dækning har vi indhentet fra 
sammenligningsportalen www.for-
sikringsguiden.dk og ved at kontakte 
selskabernes presseafdeling. Forsik-
ringsguiden er udviklet i et samar-
bejde mellem Forbrugerrådet Tænk 
og brancheorganisationen Forsikring 
& Pension.

Præmien for en bilforsikring fastsæt-
tes af forsikringsselskaberne ud fra 
kriterier såsom bilmærke, model, 
årgang, adresse, personalder, selvri-
siko og ønsker til tilvalgsdækning. 
Det er derfor ikke muligt i en test at 
analysere, hvilket forsikringsselskab 
der for alle forbrugere og situationer 
vil være bedst og billigst. I stedet har 
vi testet på ti forskellige cases, der 
samlet set giver et billede af de typi-
ske priser, selvrisiko og forsikrings-
vilkår i de enkelte forsikringsselska-
ber. Vi har medtaget 
testparametrene kundetilfredshed 
og klager i Ankenævnet for Forsik-
ring, hvor forbrugeren har fået helt 
eller delvist medhold. Det er typisk, 
når skaden er sket, at forbrugeren er 

i kontakt med sit forsikringsselskab, 
og det er derfor afgørende, at for-
brugeren i denne situation oplever 
en god kvalitet i sagsbehandlingen af 
skadesanmeldelsen. Vi har medtaget 
et testparameter ‘Obligatorisk eller 
inkluderet ekstra dækning’ indehol-
dende: Fastpris, Friskade i kasko-
dækning og Udvidet glasskadedæk-
ning inkluderet i friskade, da ikke 
alle forsikringsselskaber har disse 
som obligatorisk og inkludret i de 
priser, vi har testet. 

De ti cases, der anvendes i testen, 
er udvalgt således, at de tilsammen 
giver et billede af den typiske/almin-
delige forbruger, som tegner bilfor-
sikring med ansvars- og kaskodæk-
ning. Vi har medtaget cases med en 

aldersspredning fra 30 år til 60 år og 
lige fra helt nye bilister til de erfarne 
bilister med 30 år med bilforsikring 
– alle med forskellige kørselsomfang 
og ønsker til selvrisikoens størrelse. 
Der er medtaget bilister både med 
og uden skader de seneste fem år, 
alle med forskellig bopæl fordelt i 
hele landet. Vi har i de ti cases med-
taget forskellige bilmærker og bilmo-
deller lige fra mindre biler til større 
og dyrere biler. 

Samlet bedømmelse vægtes således:

Pris, selvrisiko, tegningskrav  
og samlerabat:  36 pct.
Forsikringsdækning:  50 pct.
Kundetilfredshed og  
ankenævnssager:  14 pct.

FAKTA 
OM 
TESTEN

skadesbehandlinger, som er for hårde i forhold 
til deres egne forsikringsbetingelser og forsik-
ringsaftaleloven – hvilket man jo ikke ønsker 
som forbruger,” siger Lars Baadsgaard. 

Nem Forsikring og Next er dog langtfra de 
eneste selskaber, der har tabt en stor andel af 
sine sager set i forhold til markedsandel. Det 
gælder også for Nordjylland Forsikring, Vardia. 
(Det skal bemærkes, at der er et ejerforhold 
mellem Vardia og Nordjylland Forsikring).

Lærerstandens Brandforsikring har en mar-
kedsandel på 9,2 procent – altså har de 13 gange 
så mange kunder som Next og Nem Forsikring 
til sammen – og de har i samme periode kun 
haft fem sager, hvor forbrugeren fik ret i anke-
nævnet. Derfor opnår Lærerstandens Brandfor-
sikring, som eneste selskab i testen bedømmel-
sen ‘meget god’ på dette testparamter.  

1. FDM Forsikring oplyser, at bilforsikring udelukkende tilbydes medlemmer af FDM. Et medlemskab koster 660 kr. årligt. 
2. Lærerstandens Brandforsikring oplyser, at selskabet primært forsikrer lærere, pædagoger, magistre og andre med tilknytning til undervisnings- og lærerområdet. 

Bilforsikring  tilbydes udelukkende sammen med indboforsikring. Som Elite 30-bilist kræves det endvidere, at der tegnes en ulykkes- eller en husforsikring. Samme 
bilforsikring og pris tilbydes i Bauta Forsikring og Runa Forsikring. 3. Codan oplyser, at priserne i testen er uden onlinerabat på typisk 10 %. 




