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Forsikringspakker med
samlerabat giver ikke lavere pris

Sammensæt din egen
forsikringspakke

Det lyder fristende at få rabat, når du samler alle dine forsikringer i et
selskab, men testen viser, at du får bedre forsikring hos selskaber, der
ikke bruger samlerabat.

En typisk husstand vil ofte have behov for en
bilforsikring, en husforsikring, en indboforsikring og måske også ulykkesforsikring. Det
er ifølge chefkonsulent hos Forbrugerrådet
Tænk Lars Baadsgaard de fire forsikringer,
du ofte har, hvis du har bil og hus.
“Du kan gå ud og købe hver forsikring for
sig i forskellige selskaber, eller du kan have
alle forsikringer i et og samme selskab. Forsikringsselskaberne vil rigtig gerne have, at
du har alle dine forsikringer hos netop dem,
og det er da også det nemmeste for dig, for så
skal du kun have kontakt med et forsikringsselskab. Og så er det også lige det, at mange
forsikringsselskaber lokker dig med en rabat,
hvis du samler alle forsikringer hos dem – en
samlerabat, du ikke skal lade dig lokke af,”
siger Lars Baadsgaard.
En undersøgelse af forbrugervaner foretaget af analysefirmaet Wilke i 2012 viste, at
“Ønsket om en samlet løsning skyldes først
og fremmest en forventning om, at man
opnår en rabat ved at samle. Sekundært vælger forbrugerne en samlet løsning for at gøre
det mere overskueligt og nemt med papirer
fra og kontaktnummer på ét selskab.”
Forbrugerrådet Tænk Penge har testet, hvor

Find priserne på de forsikringer, du

#1 har i dag, og skriv dem ned. Der fin
des desværre ikke noget sted, hvor du kan
se en samlet oversigt over, hvilke forsikrin
ger du har, så du skal finde dem via din net
bank, dine papirer eller ved at logge på for
sikringsselskabets hjemmeside. Læg
tallene sammen, så du får en samlet pris.
du som forsikringskunde får den bedste pris
og de bedste forsikringer, hvis du vælger at
samle de fire typiske forsikringer i et selskab.
Mange tilbyder samlerabat
Forsikringsselskaber kan godt lide loyale
kunder, og en måde at skabe loyalitet på
er ved at belønne en kunde for at være en
god kunde. Det kan være, at man som bilist
belønnes for ikke at anmelde skader og får
status som elitebilist, men belønningen kommer også i form af den rabat, du kan få, hvis

Få det meste ud af samlerabatten
• På Forsikringsguiden.dk kan du se, om et for
sikringsselskab tilbyder samlerabat og rabat
til forbrugere, som er medlemmer af bestem
te foreninger, for eksempel fagforeninger.
Men lad dig ikke forblænde af denne rabat.
Vurder helt rationelt den endelige pris efter
rabat, og sammenlign med andre uanset
rabat hos disse forsikringsselskaber.
• Når du udbeder dig priser fra et forsikrings
selskab, så bed dem om at oplyse prisen
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Prisen på forsikringspakkerne her i testen
bygger på en lang række fiktive kundeek
sempler, der samlet set giver en god indi
kation af, hvilke priser selskaberne har.
Men det er ikke sikkert, at de selskaber,
der er billige i testen, også er de billigste
selskaber for dig. Derfor vil det være en
god ide at tjekke dine eksisterende forsik
ringer, og om du kan selv kan sammensæt
te en forsikringspakke, hvor du kan finde
besparelser.

særskilt ved køb af hver enkelt forsikring.
Undgå, at alle dine forsikringer indgår i til
buddet med en samlet pris. Hvis du udeluk
kende får en samlet pris, bliver det svært at
sammenligne priser med andre selskaber.
• Hvis du alligevel ønsker at samle alle dine
forsikringer i et forsikringsselskab, så under
søg betingelserne for samlerabat. Samlera
bat er så almindeligt, at det ikke bør holde
dig tilbage fra at bede om yderligere rabat.

du samler forsikringerne hos samme selskab.
“Generelt kan forbrugere godt lide at spare
penge og få rabat. Et af de mest brugte salgstricks i detailhandlen er at skrive, at du sparer
5.000 kroner ved at vælge denne fladskærm. I
stedet for at fokusere på, at du skal have penge
op af lommen for en fladskærm, fokuserer du
på, at du sparer 5.000 kroner. Det er samme
mekanik, som gælder forsikringsselskabernes
samlerabat,” siger Lars Baadsgaard.
Og mange forsikringsselskaber benytter
sig af en samlerabat for at overtale dig til at
samle dine forsikringer. Ud af de 15 selskaber
i testen bruger de 11 af dem samlerabat.
Sværere at gennemskue priser
Salgsstrategien med at tilbyde samlerabat
hedder også ‘bundling’ på engelsk eller
‘kombinationssalg’. Ud over at det lyder tillokkende at få en rabat, gør strategien det
også sværere at gennemskue og sammenligne priser.
“Forestil dig, at du har fået en pris på din
bilforsikring på for eksempel 5.000 kroner
om året inklusive en samlerabat. Senere får
du tilbudt en pris på en anden bilforsikring
på 4.000 kroner. Men hvis du skifter til den

anden og billigere bilforsikring, hvor du
sparer 1.000 kroner om året, så mister du
samlerabatten på dine andre forsikringer
– og bliver dine andre forsikringer så over
1.000 kroner dyrere om året?” siger Lars
Baadsgaard.
Samlerabatten er med til at fange forbrugeren hos et forsikringsselskab, så det bliver
uoverskueligt at skifte til andre forsikringsselskaber. Derfor er Forbrugerrådet Tænk
grundlæggende kritisk over for denne type
kombinationssalg hos både forsikringsselskaber og ved salg af andre typer af produkter
og ydelser.
“Hvis det så i det mindste var sådan, at
forbrugerne fik nogle rigtig gode priser i forbindelse med samlerabat, så kunne det give
mere mening, men testen viser tilmed, at
mange forbrugere kommer til at betale mere
for deres forsikringer, når de samler dem hos
de selskaber, der tilbyder samlerabat,” siger
Lars Baadsgaard.
Billigste selskaber bruger ikke samlerabat
For at vurdere forsikringsselskabernes priser
er der til testen udregnet en gennemsnitspris
for de fire forsikringer hos alle selskaber.

Gennemsnitsprisen er udregnet ved at indhente priserne for alle fire typer forsikring
for i alt 15 forskellige modelfamilier hos hvert
selskab.
Konklusionen er, at den laveste og den
næstlaveste pris i testen begge er fra selskaber, der ikke benytter sig af samlerabat.
TJM Forsikring, der er et selskab forbeholdt tjenestemænd, har en samlet pris på
12.353 kroner årligt i gennemsnit, og FDM
Forsikring, som er forbeholdt medlemmer
af FDM, har en samlet pris i gennemsnit på
13.124 kroner om året.
“Lidt enkelt sagt sparer du altså penge ved
at undgå samlerabat,” siger Lars Baadsgaard.
Der er andre selskaber i testen, der har samlede priser, der nærmer sig prisen hos FDM.
Det gælder for eksempel selskabet Next med
en pris på 13.820 kroner og Sønderjysk Forsikring med en pris på 13.727 kroner. Men når de
kun opnår henholdsvis en 6.- og en 12.-plads
i testen, skyldes det, at de ikke klarer sig så
godt i bedømmelsen af forsikringsvilkår som
TJM Forsikring og FDM Forsikring.
Samlerabat kommer ikke forbrugeren til gode
Tryg er med en beregnet pris på 18.567

Gå ind på den uafhængige sammen

#2 ligningsportal Forsikringsguiden.dk,
og indtast oplysninger for hver af dine for
sikringer, og notér pris og navn på det bil
ligste forsikringsselskab inden for hver
kategori. Forsikringsguiden.dk er udarbej
det i et samarbejde mellem Forbrugerrå
det Tænk og brancheorganisationen For
sikring & Pension.

Læg priserne for tilbud på dine for
sikringer sammen, og sammenlign
din nuværende pris med den samlede pris
på de tilbud, du har fået. Hvis du får en sam
lerabat på dine nuværende forsikringer, vil
du kunne se, om det er muligt at sammen
sætte dine forsikringer på en billigere måde,
og om du kan spare penge ved at sprede
dine forsikringer på to-tre forskellige forsik
ringsselskaber frem for at samle forsikrin
gerne i et forsikringsselskab.

#3

Sammenlign eventuelt de forsikrin
ger, du har fundet via Forsikringsgui
den.dk, med testene i Forbrugerrådet
Tænk Penge, og se, hvordan selskaberne
bliver bedømt i testene.

#4
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Ikke alle selskaber er åbne for alle
Nogle forsikringsselskaber har begrænset,
hvem der kan blive kunde hos dem. Det gælder for eksempel testvinderen i denne test,
TJM Forsikring, hvor man skal være medlem
af en af de faglige organisationer, som selskabet samarbejder med, eller være barn af et
medlem, som er kunde.
“Fordelen for selskaberne ved at gøre dette
er, at de styrer, hvem de tager ind som kunder – og at de kundegrupper måske anmelder færre skader end den gennemsnitlige
dansker,” siger Lars Baadsgaard.
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eller eventuelt samle dem hos et selskab,
der ikke benytter sig af samlerabat,” siger
Lars Baadsgaard.
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I december 2019 undersøgte Forbrugerrådet Tænk, om det var billigst at købe forsikringspakker med samlerabat eller købe
forsikringerne enkeltvis, og konklusionen i
denne undersøgelse var meget klart, at forbrugerne både fik de billigste og de bedste
forsikringer ved at købe dem enkeltvis i stedet for i pakker.
“Både denne test af forsikringspakker og
undersøgelsen af samlerabat fra 2019 viser,
at samlerabat ofte ikke kan betale sig for forbrugerne. Det er noget, forsikringsselskaberne bruger for at holde på deres kunder
og gøre det sværere at sammenligne priser.
Samlerabat kommer ikke dig som forbruger til gode. Du får bedre og billigere forsikringer ved at købe forsikringerne enkeltvis
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Nogle af de lukkede klubber er nemmere
at komme ind i end andre. Hvor TJM Forsikring, PenSam og Lærerstandens Brandforsikring kræver, at du tilhører en bestemt
faggruppe, kræver et selskab som FDM Forsikring, at du er medlem af FDM.
“Alle kan melde sig ind i FDM, men det er
jo ikke sikkert, at man som forbruger har lyst
til at være medlem af en bestemt interesseorganisation, og det koster et medlemsabonnement,” siger Lars Baadsgaard.
Af de fem bedste forsikringsselskaber i
testen af forsikringspakker er det kun Alka,
der er åben for alle kundegrupper. Selskabet
tilbyder en rabat på ti procent til medlemmer af PlusKort og HK, som ikke er medregnet i testen, men der er altså ikke krav om, at
man skal være medlem for at blive kunde. p
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.

kroner med samlerabat det dyreste selskab
i testen. De selskaber, der tilbyder samlerabat, har i gennemsnit en pris på 15.521 kroner, mens selskaberne i testen, der ikke tilbyder samlerabat, har en gennemsnitlig pris
på 13.801 kroner.
Konklusionen er ret tydelig. De fire selskaber, der ikke benytter sig af samlerabat,
har hvis ikke de laveste, så forholdsvis lave
priser. Desuden får de samlet set en god
bedømmelse i forsikringsvilkår. De selskaber med samlerabat, der prismæssigt også
ligger lavt, får til gengæld en middel bedømmelse i forsikringsvilkår – dog undtagen
PenSam, som ud over en konkurrencedygtig pris med samlerabat har bedømmelsen
god for forsikringsvilkår.
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1. TJM Forsikring oplyser, at
man skal være medlem af en
af de faglige organisationer,
som TJM Forsikring samarbejder med, eller være barn af et
medlem, som er kunde, for at
kunne få tilbudt forsikringer.
2. FDM Forsikring oplyser, at
forsikringer udelukkende
tilbydes medlemmer af FDM.
3. Alka oplyser, at der ydes ti
procent rabat til medlemmer
af PlusKort og HK. Rabatten
er ikke medregnet i prisen i
testen.
4. PenSam oplyser, at de tilbyder forsikringsprodukter til
selskabets pensionskunder og
deres familie.
5. Lærerstandens Brandforsikring oplyser, at selskabet
primært forsikrer lærere,
pædagoger, magistre og
personer med tilknytning til
undervisnings- og lærerområdet. Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring A/S, der også består af
forsikringsgrupperne Bauta
Forsikring, Runa Forsikring
og LB Forsikring til PFA, hvor
de samme forsikringer også
tilbydes.
6. GF Forsikring oplyser, at alle,
der køber en forsikring i GF,
bliver automatisk medlem af
den afdeling, også kaldet
forsikringsklub, hvor de har
købt deres forsikringer.
7. Tryg oplyser, at hvis der
tilkøbes rejseforsikring,
opnås der yderligere otte
procent rabat på alle forsikringer. Rabatten er ikke
medregnet i prisen i testen.

Forbrugerrådet Tænk anbefaler:
Vi tildeler et Bedst i test til TJM Forsikring, fordi TJM Forsikring tilby
der den laveste pris i testen, uanset at der ikke er samlerabat, men i stedet
hvert år mulighed for at få udbetalt bonus fra TryghedsGruppen. Forsikrings
dækningen hos TJM Forsikring er samlet set blandt de bedste for de fire for
sikringer i forsikringspakken, vi har testet.
Vi tildeler et Anbefaler til FDM Forsikring, fordi FDM Forsikring tilbyder
den næstlaveste pris i testen til medlemmer af FDM. Der er ikke samlerabat,
men i stedet hvert år mulighed for at få udbetalt bonus fra TryghedsGruppen.
Forsikringsdækningen hos FDM Forsikring er samlet set den bedste for de
forsikringer, vi har testet.
Vi tildeler et Anbefaler til Alka, fordi Alka tilbyder en konkurrencedygtig pris
blandt forsikringsselskaberne i testen. Der er ikke samlerabat, men i stedet
hvert år mulighed for at få udbetalt bonus fra TryghedsGruppen. Forsikrings
dækningen hos Alka er samlet set den andenbedste i testen.

Sådan har vi gjort Forbrugerrådet
Tænk Penge har testet pris, selvrisiko,
forsikringsdækning, kundetilfredshed
og sager i Ankenævnet for Forsikring
for forsikringspakker bestående af fire
typiske skadesforsikringer: bilforsikring, husforsikring, indboforsikring og
ulykkesforsikring. Vi har testet i alt 15
forsikringsselskaber med priser og
forsikringsvilkår gældende i oktober
2021.
Pris og dækning har vi hentet fra sammenligningsportalen Forsikringsguiden.dk samt ved kontakt til forsikringsselskaberne. Disse data indgår i
denne test af forsikringspakker. Forsikringsguiden er udviklet i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk
og brancheorganisationen Forsikring
& Pension. Ud fra data er der udarbejdet en samlet helhedsbedømmelse af
de fire forsikringsprodukter ved samlet køb i hver af de 15 forsikringsselskaber. Beregnet pris for forsikringspakkerne er i testskemaet summen af
priser for de fire forsikringer inklusive
en eventuel samlerabat. Beregnet
selvrisiko for forsikring af bil, hus og
indbo er den selvrisiko hos de enkelte
forsikringsselskaber, der ligger tættest
muligt på nogle forskellige forudsatte
selvrisici i 15 cases. Der er ingen selvrisiko for ulykkesforsikring. Beregningerne er alle et simpelt gennemsnit af
i alt 15 cases.

De 15 forskellige cases, der anvendes i
alt for de fire forsikringsprodukter, er
udvalgt således, at de tilsammen giver
et billede af den typiske forbruger,
som skal forsikre sit indbo, sin bil,
personskade og sit hus. Det er ikke
muligt i en test at analysere, hvilket
forsikringsselskab der for samtlige forbrugere og situationer vil være bedst
og billigst. Testresultaterne giver et
generelt billede af hvert forsikringsselskabs generelle prisniveau og forsikringsvilkår.
Forsikringsvilkårene, som bedømmes
i testskemaet, er beregnet som et simpelt gennemsnit af bedømmelserne af
de 15 cases og for hver af de fire forsikringer. Bedømmelserne af forsikringsvilkår er generelt meget ens, men
du skal bemærke, at der for to ens
bedømmelser som fx ‘Middel’ kan
være mindre forskelle i dækning, hvilket er afspejlet i Samlet bedømmelse i
pct.
I testen indgår også kundetilfredshed
og sager i Ankenævnet for Forsikring
for de fire skadesforsikringer. Data til
disse testparametre er indhentet via
Forsikringsguiden.dk.
Samlet bedømmelse vægtes således:
Pris og selvrisiko
35 pct.
Forsikringsdækning, kundetilfredshed
og ankenævnssager
65 pct.
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Forsikringsselskaber kan ændre
priser og vilkår med kort varsel

Eksempel på varierende
forsikringspriser
50-årig enlig læge, der bor i en villa på
Johan Langes Vej i Aarhus uden børn.
Lægen kører i en Toyota Yaris og har ikke
haft skader de seneste fem år.

Prisen på dine forsikringer kan ændre sig med kort varsel. Er du utilfreds,
er din bedste mulighed at skifte til et andet og billigere selskab.
En forsikring skal ikke ses som et endeligt
produkt, du har købt den dag, du har indgået aftalen. En forsikring er en løbende aftale,
og forsikringsselskabet kan løbende ændre i
både priser og vilkår.
“Det er de færreste forbrugere, der synes,
at forsikringer er spændende. Det er bare
noget, man skal have, og når man først har
valgt en forsikring, er det nemt at glemme
alt om det,” siger chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk Lars Baadsgaard.
Men den forsikring, som var en god handel
for et år siden, er ikke nødvendigvis en god
handel et år senere.
“Det kan være, at forsikringsselskabet har
sat prisen op, siden du tegnede forsikringen.
Det kan også være, at andre selskaber siden
har sænket prisen på deres forsikringer. Du
kan også risikere, at forsikringsvilkårene er
ændret,” siger Lars Baadsgaard.
Tesla-forsikring steg i pris
En forbruger henvendte sig til Forbrugerrådet
Tænk Penge og fortalte om forsikringen af en
Tesla hos Lærerstandens Brandforsikring,
som steg fra 11.248 kroner til 15.891 kroner.
Varslingen om prisstigningen kom, lidt over
en måned før prisstigningen trådte i kraft.
Lærerstandens Brandforsikring forklarer,
at der dog er tale om en fejl. Det er korrekt,
at prisen på deres bilforsikringer af visse elbiler stiger, men stigningen er ikke så voldsom,
som de meldte ud til nogle af deres kunder,
hvilket de er i færd med at orientere kunderne om. Men historien viser, at du som forbruger løbende skal se dig for på forsikringsmarkedet.
Og det er ikke kun priser, der kan ændre
sig. I forbindelse med udbruddet af corona
ændrede en del rejseselskaber i deres vilkår
for at imødekomme de specielle situationer,
16 / Forbrugerrådet Tænk Penge / November 2021

der kunne opstå i forbindelse med lukninger
af grænser og lignende. I den slags situationer er det vigtigt at følge med, så man er
klar over, hvad ens forsikring dækker og ikke
dækker.
Vil du ud at finde en billigere forsikring,
opfordrer Lars Baadsgaard til at ignorere
samlerabatter.
“Det kan opleves voldsomt og irriterende,
når en forsikring pludselig stiger i pris, og
man kan som forbruger føle sig lokket ind
i selskabet på falske forudsætninger. Men

Dyreste forsikringspakke
Ønsker lægen en samlet forsikringspakke,
varierer disse meget i pris. Med samlera
bat er Tryg det dyreste selskab med en
årlig pris på 19.243 kroner.

sådan fungerer det, og derfor er det vigtigt
ikke bare at glemme sine forsikringer. Følg
med i prisstigninger og ændringer i vilkår, og
tjek markedet, og se, om du kan få en billigere forsikring, der dækker lige så godt, hos et
andet selskab,” siger Lars Baadsgaard.
“Du kan komme ud for, at dit nuværende
selskab vil forsøge at få dig til at blive ved
at fortælle dig, at du mister samlerabat, hvis
du opsiger en forsikring hos dem, men mit
råd er her at være ligeglad med dette,” slutter
Lars Baadsgaard. p

Billigste forsikringspakke
Nem Forsikring er en del billigere. Prisen
for at samle alle forsikringerne hos Nem
med samlerabat er 11.316 kroner.
Pris ved enkeltkøb af forsikringer
Bilforsikring hos FDM:
3.671 kr.
Husforsikring hos Next:
3.560 kr.
Indboforsikring hos PenSam:
1.714 kr.
Ulykkesforsikring hos
Lærerstandens Brandforsikring: 946 kr.

Måske kan du spare ved at
sprede dine forsikringer
Det kan være fristende bare at have alle sine forsikringer i samme
selskab, men hvis du er interesseret i at spare penge, er det meget
muligt, at du bør sprede dine forsikringer i flere selskaber.
Testen af forsikringspakker viser, at der er
ret store prisforskelle på de samlede priser
hos de 15 selskaber.
Priserne i testskemaet er gennemsnittet af
i alt 15 fiktive kunder, og inden for de enkelte kundeeksempler er prisforskellene langt
større end gennemsnittet.
Der er eksempler på prisforskelle på op til
15.000 kroner årligt for en forsikringspakke
for den samme fiktive forbruger hos de forskellige selskaber.
“Det viser med al tydelighed vigtigheden af
at undersøge, hvad man betaler for sine for-

sikringer,” siger chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk Lars Baadsgaard.
Ud over at vælge det selskab, hvor det er
muligt at få den billigste forsikringspakke, er
det også meget muligt, at du kan få en endnu

Samlet pris ved enkeltkøb
af forsikringer:
Besparelse i forhold til billigste
forsikringspakke:

9.891 kr.
1.425 kr.

lavere pris ved at købe de enkelte forsikringer hos forskellige selskaber – hvor det altså
ikke er muligt at få en samlerabat.
“Vi har undersøgt, hvad et af vores fiktive
kundeeksempler kunne spare ved at gå ud
og finde forsikringerne enkeltvis i stedet for
at vælge en forsikringspakke, og det viser,
at der er potentiale for yderligere og store
besparelser,” siger Lars Baadsgaard. p

De fiktive kunder kan få forsikring hos alle selskaber
For at udregne priserne til testen har alle de 15 fiktive kunder kunnet tegne forsikringer hos alle
selskaber – også dem, der har forskellige begrænsninger på, hvem der kan blive kunde.
“Det er en forudsætning, det har været nødvendigt at tage, for ellers ville det ikke være muligt
at sammenligne priserne,” siger Lars Baadsgaard.
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