
 
 

 
 
 
 

PØR’s 

Forsikringsguide 
 
 

Guide til de bedste og billigste forsikringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”PØR’s mål er at hjælpe kunderne til at få en sundere privatøkonomi med mere 

overskud i hverdagen”. 
 

Formålet med PØR’s forsikringsguide er at gøre det nemmere og mere 
overskueligt at finde de bedste og billigste forsikringer. PØR’s 

forsikringsguide er en selvhjælpsguide, som kun indeholder det mest 
grundlæggende. Det anbefales derfor altid at søge kyndig rådgivning i 

forbindelse med valg af forsikringer og forsikringsselskaber. 
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Trin 1: Optimering af nuværende forsikringer 
Når du skal vurdere, om det kan betale sig at skifte forsikringerne til et andet forsikringsselskab, er 

det bedst, at du optimerer dine nuværende forsikringer. Når dine nuværende forsikringer er 

optimeret til at passe dine behov, kan du bedre sammenligne priserne med nye forsikringstilbud. 

 

RISIKO - Undgå at ”forsikre dig fattig” – valg af selvrisiko og tilvalgsdækninger 

Du kan ”forsikre dig fattig” og betale store forsikringspræmier for dækninger, som du ikke har behov 

for. Derfor er det vigtigt, at du vurderer hvor meget af risikoen du selv vil tage.  

 

 

 

 

 

Det kan du gøre ved at overveje følgende: 

 Hvor hyppigt har du haft skader, hvor forsikringsselskabet har udbetalt en erstatning? 

 Hvor stærk er din privatøkonomi, og hvor meget overskud har du til uforudsete udgifter? 
 

 
Din risikostyrke – Hvor meget risiko kan du selv tage? 
 

 Har overskud til uforudsete udgifter Har ingen overskud til uforudsete udgifter 

Få skader Høj risiko Mellem risiko 

Mange skader Mellem risiko Lav risiko 

 
 
 

”Forsikringsselskaber har overskud på deres forsikringer og 

tjener penge på at påtage sig risikoen for dig.  

Jo mere risiko du selv kan tage,  

desto flere penge sparer du” 

 

”Jo højere risiko du kan tage, desto højere 

selvrisiko bør du vælge” 
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Alle bør have en indboforsikring 
En indboforsikring er en meget vigtig forsikring at have, da den indeholder flere forsikringer, som 

dækker alle på adressen. Nogle indboforsikringer dækker børn, indtil de fylder 21 år, også selvom 

børnene er flyttet hjemmefra og bor for sig selv. 

En indboforsikring indeholder følgende forsikringsdækninger: 

Indbo:  Mister du dit indbo som følge af brand, hærværk, tyveri, eller bliver det 

ødelagt af vand og røg dækker din indboforsikringen. Hvis du er 

underforsikret, dækkes kun en forholdsmæssig del af tabet. 

Ansvar:  Hvis du uforskyldt og uagtsomt kommer til at skade andre mennesker eller 

ødelægge deres ting, dækkes deres krav mod dig af forsikringen. 

Retshjælp:  I nogle juridiske tvister dækker retshjælpsforsikringen udgifter til 

sagsomkostningerne.  

Indbo Plus (Tilvalg): Udvidet indboforsikring - Dækker pludselige skader og dækker ofte også alt 

elektronik i hjemmet.  

Rejseforsikring (Tilvalg):  Ved de fleste forsikringsselskaber kan du tegne rejseforsikringen som et 

tilvalg til din indboforsikring.  Nogle selskaber har som standard dækning i 

hele verden, mens andre selskaber har 2 typer rejseforsikringer: Europa og 

hele verden.  

 

 

 

 

Tilvalgsdækning: Indbo + / Udvidet indboforsikring  
Hvis du skal have elektronikforsikring, så tegn forsikringen igennem dit forsikringsselskab og ikke i 

forretningen, hvor du køber elektronik. Din Indbo Plus forsikring dækker ofte også ALT elektronik i 

hjemmet, mens en forsikring købt i en forretning KUN dækker det elektronikprodukt, du lige har 

købt. 

Husk at tjekke selvrisikoen på din Indbo-Plus-forsikring i forhold til værdien af dine forskellige 

elektroniske produkter. Det kan som udgangspunkt kun betale sig at forsikre dyr elektronik.  

 

Det er også vigtigt at tænke på, at priserne hele tiden presses af nyere og smartere modeller på 

markedet. Dvs. efter kort tid vil du kunne finde samme model billigere både som ny eller brugt. 

”Hvis du rejser udenfor Danmark, også selvom det er endagsture til f.eks. 

Tyskland og Sverige, bør du have en helårsrejseforsikring” 
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Kasko / ansvarsforsikring på bilen 
Du bør altid have kaskoforsikring på en nyere bil. Udover selvforskyldte skader dækker 

kaskoforsikringen også uforskyldte ”force majeure” skader, såsom: 

 

 

 

Har du en større og ældre bil, bør du overveje, om du har behov for en kaskoforsikring. Bilens værdi 

falder løbende, og især på større biler, der er mere end 8-10 år og/eller som er mindre værd end 

15.000,-, kan der være mange penge at spare ved at fravælge kaskoforsikringen og selv påtage dig 

risikoen. 

 

Dyreforsikringer 
For mange er deres kæledyr nærmest som et familiemedlem, hvorfor mange også vælger at forsikre 

deres kæledyr mod sygdom og skader som følge af ulykke, så man udover den valgte selvrisiko kun 

skal yde en egenbetaling på mellem 10-20 % af udgifterne til dyrlæge og dyrehospital.  

Det kan blive meget dyrt at forsikre sit elskede kæledyr.  

Eksempel: Ved forsikring af en nyfødt almindelig huskat, som lever i 15 år, vil den dyreste forsikring 

(laveste selvrisiko, laveste egenbetaling på 10 % pr. skade og bedst mulig dækning) i 2017-priser hos 

Agria sammenlagt over 15 år koste: 

24.780,- kr. 

Hvis man har luft i budgettet til uforudsete udgifter, kan man enten udlade at tegne en forsikring 

eller vælge højere selvrisiko og større egenbetaling pr. skade. I ovennævnte eksempel vil den billigste 

forsikring for en huskat sammenlagt over 15 år koste:  

6.876,- kr. 

http://www.agria.dk/


 
 

 
PØR – Privatøkonomisk Rådgivning v/Erik Fraas 

Lunagervej 8A 

2650 Hvidovre 

Mob: 20976838 

kontakt@poer.dk 

www.poer.dk 

 

CVR: 34253056 

Ulykkesforsikringer 
Ulykkesforsikringer bør som udgangspunkt altid tegnes som heltidsulykkesforsikringer, så de også 

dækker ulykker i arbejdstiden. 

Børn er som udgangspunkt IKKE dækket af forældrenes ulykkeforsikring. Der skal tegnes særskilte 

børneulykkesforsikringer. Hos flere forsikringsselskaber kan man tegne en tillægsforsikring til 

børneulykkesforsikringen, som udover skader ved ulykke også dækker ved alvorlig sygdom. 

Ulykkesforsikringer dækker også, hvis man bliver ledig. Ofte kan ledige få nedsat den årlige 

forsikringspræmie. 

Hvis man har gode pensionsforsikringer, kan en separat ulykkesforsikring være mindre relevant. 

Nogle selskaber anbefaler, at man kun har dødsfaldsdækning på ulykkesforsikringen på 50.000,- kr., 

da man ellers bør tegne livs og pensionsforsikringer. Dog skal man være opmærksom på, at 

pensionsforsikringsdækningerne bortfalder, hvis man bliver ledig og stopper indbetalingerne. Hos 

nogle pensionsselskaber bortfalder dækningen allerede efter 3 måneders ledighed, mens andre 

selskaber tillader en længere periode med ledighed, hvor præmien til forsikringerne i 

ledighedsperioden trækkes fra pensionsopsparingen.   

Dødsfaldsdækning – Kun ved forpligtigelser overfor andre 

Man bør kun tegne dødsfaldsdækning på sin ulykkes- og/eller pensionsforsikring, hvis man har 

forpligtigelser over for andre, såsom samlever/ægtefælle og børn. Hvis man har hus eller lejlighed 

med sin samlever/ægtefælle og den efterlevende samlever/ægtefælle skal kunne blive boende med 

børnene, er det vigtigt med en dødsfaldsdækning, som minimum dækker den dyre del af den fælles 

gæld.   

 

 

 

 

 

 

Udbetaling ved død fra en ulykkesforsikring er altid skattefri, hvorimod udbetaling ved død fra 

pensionsforsikringer kan være skattepligtige, hvis forsikringspræmien trækkes fra i skat. For at 

undgå misforståelse kan man kontakte sit pensionsselskab og vælge en skattefri dødsfaldsdækning.  

 

 

 

 

Tommelfingerregel vedr. størrelse på dødsfaldsdækning: 

Den efterlevende samlever/ægtefælle bør efterfølgende ikke 

have gæld ud over et realkreditlån, som maksimalt er på 60 % af 

huset eller ejerlejlighedens værdi.  
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Trin 2: Indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber 
 

Hvordan får du de bedste og billigste forsikringer? 

Som en del af optimeringen af din privatøkonomi er det vigtigt, at du har de bedste og billigste 
forsikringer. Her kan være mange penge at spare. Jeg har set eksempler på, at familier har sparet 
mellem 5-8.000 kr. om året. 

Nedenfor er 3 simple metoder til at få de bedste og billigste forsikringer. Jeg vil anbefale, at du 
starter med metode 1. Når du har modtaget forsikringstilbud via metode 1, kan du bruge det som 
udgangspunkt, hvis du også vælger at prøve metode 2 og 3. 

Metode 1 - Bedst i Test 

Hvorfor selv opfinde den dybe tallerken, når andre har testet de mest udbredte forsikringsselskabers 

forsikringsprodukter. Økonomerne i Forbrugerrådet TÆNK tester løbende forsikringer på markedet. 

De tester med hensyn til pris, selvrisiko, forsikringsdækning (betingelser), kundetilfredshed og 

klagesager i Ankenævnet For forsikring.  

Her er det ofte Lærerstandens Brandforsikring (LB) , der løber med titlen ”Bedst i Test”. 

 

Nu er det sådan, at Lærerstandens Brandforsikring er et medlemsejede forsikringsselskab, hvor ikke 
alle kan blive medlem.  

Men Lærerstandens Brandforsikring består faktisk af 3 andre medlemsejede forsikringsselskaber:  

 

Det betyder i realiteten, at næste alle kan blive medlem og få ”Bedst i Test” forsikringer. 

 

https://taenk.dk/
https://www.lb.dk/


 
 

 
PØR – Privatøkonomisk Rådgivning v/Erik Fraas 

Lunagervej 8A 

2650 Hvidovre 

Mob: 20976838 

kontakt@poer.dk 

www.poer.dk 

 

CVR: 34253056 

 

Medlemsberettiget hos Lærerstandens Brandforsikring: 

 

·         Folkeskolelærere ·         Talepædagoger 
·         Gymnasielærere ·         Ungdomspædagoger 
·         Magistre ·         Klubmedarbejdere 
·         Socialpædagoger ·         Præster 
 

Se flere muligheder for at blive medlem i Lærerstandens Brandforsikring ved at klikke her 

 

Medlemsberettiget hos BAUTA:  

Er primært indenfor de sundhedsfaglige arbejdsområder og FOA grupperne 

Se mulighederne for at blive medlem i BAUTA ved at klikke her 

 

Medlemsberettiget hos RUNA: 

Runa henvender sig primært til medlemmer i udvalgte fagforeninger. En liste over foreninger kan du 

se ved at klikke her 

Dertil kan følgende blive medlem i RUNA: 

 Lån og Spar Bank kunder med lønkonto – Hvis du allerede er kunde i Lån og Spar Bank, 
kontakter du banken og beder om at blive ringet op af Runa Forsikring. 

 Ejere af et veterankøretøj 
 Forbrugsforeningen 

Det koster 132,- kr. om året at blive medlem i Forbrugsforeningen. Se, om du kan blive medlem her 

 

FDM-Forsikring 

Er til medlemmerne i FDM. 

Hvis du ikke kan blive medlem på anden vis, kan det måske betale sig at blive medlem i FDM. 
Du kan læse mere om at blive medlem i FDM ved at klikke her 

NB: FDM Forsikring bliver efter planen pr. 1.1.2018 en del af Forsikringsselskabet TRYG. TRYG har 
meldt ud, at FDM-forsikringerne vil fortsætte uændret hos TRYG på samme vilkår og til samme priser. 

http://www.lbforsikring.dk/medlem-i-lb-forsikring/laererstandens-brandforsikring
http://www.lbforsikring.dk/medlem-i-lb-forsikring/laererstandens-brandforsikring
https://www.bauta.dk/om-bauta/medlemsberettigelse
https://www.bauta.dk/om-bauta/medlemsberettigelse
https://www.runa.dk/om-runa/medlemsberettigelse
https://www.runa.dk/om-runa/medlemsberettigelse
http://www.forbrugsforeningen.dk/
https://www.forbrugsforeningen.dk/Bliv-Medlem
https://www.fdmforsikring.dk/
http://www.fdm.dk/
http://blivmedlem.fdm.dk/
http://www.tryg.dk/
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Metode 2 - forsikringsguiden.dk 

På forsikringsguiden.dk, som er udviklet af Forsikring og Pension og Forbrugerrådet TÆNK, kan du 
sammenligne forsikringsvilkår og priser. 

På forsikringsguiden.dk får du ikke tilbud på forsikringer, men forsikringsguiden hjælper dig med at 
finde de bedste og billigste forsikringsselskaber, som du efterfølgende selv kontakter for at få et 
tilbud. 

Forbrugerrådet TÆNK oplyser også, at det ikke er nødvendigt at samle sine forsikringer i et 
forsikringsselskab for at få de bedste priser. Derved er det muligt at bruge forsikringsguiden.dk til at 
finde de bedste tilbud hos forskellige selskaber. 

Metode 3 - Findforsikring.dk 

På findforsikring.dk kan man nemt indhente 3 tilbud på sine forsikringer. Fordelen ved denne metode 
er, at man også kan få tilbud fra mindre forsikringsselskaber, som ikke er med i Forbrugerrådets 
TÆNK’s test af forsikringer. En liste over Findforsikrings samarbejdspartnere kan findes her. 

På deres webside er der en kort vejledningsvideo, som starter når man øverst til højre klikker på 
”Sådan virker det”. 

 

Få sparring og rådgivning hos PØR – Privatøkonomisk Rådgivning og 

Foredrag  
 

EN INVESTERING FOR LIVET – Få professionel hjælp til at optimere din privatøkonomi og minimere 

gæld, så du KUN bruger dine penge på det, som skaber værdi for dig.  

 

 

 

 

 

Tilbud til nye kunder: 

Første møde får du til HALV pris 

 

 

http://forsikringsguiden.dk/
http://www.forsikringogpension.dk/
https://taenk.dk/
http://forsikringsguiden.dk/
https://taenk.dk/
https://www.findforsikring.dk/
https://www.findforsikring.dk/partnere/

