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Notat 

Byggeskadeforsikringskunder (det byggefirma, der oprindeligt har tegnet forsikrin-

gen) i Qudos Insurance A/S under konkurs har mulighed for at anmode om tilbagebe-

taling af retur-/restpræmie via en anmeldelsesformular på Qudos Insurance A/S' hjem-

meside. 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber tilbagebetaler præmie for den resterende del 

af forsikringsperioden fratrukket en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police. Restpræmien refunde-

res til forsikringstageren, der fsva. byggeskadeforsikringer er dét byggefirma, der oprindeligt 

har tegnet forsikringen. 

Formularen kan tilgås her. 

Eventuelle spørgsmål til udfyldelse af formularen kan stilles til claimssupport@qudosinsu-

rance.dk. 

Bygherrer som har tegnet et større antal byggeskadeforsikringer (>30) har mulighed for at 

anmelde disse som et samlet ”bulk-krav”. En formular til brug herfor kan rekvireres ved hen-

vendelse til claimssupport@qudosinsurance.dk 

Returpræmien beregnes som den indbetalte præmie, fratrukket et beløb for den periode, for-

sikringen har været aktiv og fratrukket en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police (der opkræves al-

drig beløb hos kunden).  

 

For byggeskadeforsikringer omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber bereg-

nes returpræmien fra den 21. juni 2019. 

Beregningseksempel for tilbagebetaling på en byggeskadeforsikring: 
 

Police trådt i kraft: 21-11-2016 

 

Sidste dag med dækning: 20-06-2019 

 

Forsikringen har været aktiv i 2 år og 7 måneder 

https://qudos.konkursportalen.dk/ClaimForm?language=da
mailto:claimssupport@qudosinsurance.dk
mailto:claimssupport@qudosinsurance.dk
mailto:claimssupport@qudosinsurance.dk
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Indbetalt præmie: 10.000 

Da omkostningerne til skader statistisk varierer meget afhængigt af hvor længe forsikringen 

har været aktiv, sker tilbagebetalingen ud fra selskabets risiko, der varierer fra år til år. Det 

indebærer f.eks., at præmien reduceres med 4,90% efter det første års dækning og retur-

præmien udgør derfor 95,1% af den oprindelige præmie, før fradrag af selvrisikoen på 1.000 

kr. Nedenfor fremgår reduktionen samt den andel af præmien, der tilbagebetales (før fradrag 

af selvrisikoen) for hvert år forsikringen har været aktiv. 

År aktiv Reduktion af præmie Returpræmie (opgjort i % af den oprinde-

lige præmie - før selvrisiko) 

1 4,90%  95,10% 

2 12,89%  82,21% 

3 6,60%  75,61% 

4 7,14%  68,47% 

5 14,81%  53,66% 

6 11,35%  42,31% 

7 10,08%  32,23% 

8 11,32%  20,91% 

9 12,88%  8,03% 

10 8,03%  0,00% 

 

Forsikringen i eksemplet har været aktiv i 2 år og 7 måneder. Der fratrækkes 4,90% for det 

første års dækning, og 12,89% for næste års dækning, i alt 17,79%. Der fratrækkes ikke de 

fulde 6,60% for det tredje år, men kun for de måneder forsikringen har været aktiv i det 

tredje år, dvs. 7 måneder. Det giver en yderligere reduktion på 6,60% x 7/12 = 3,85% for det 

tredje år. 

Returpræmien beregnes på følgende måde: 

 

Samlet præmie                                                 +10.000 

Reduktion for første år −4,90% ∙ 10.000       =        −490 

Reduktion for andet år  −12,89% ∙ 10.000     =   −1.289 

Reduktion for tredje år −6,60% ∙
7

12
∙ 10.000 =       −385 

Selvrisiko                                                   −1.000 
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Samlet returpræmie                                                     𝟔. 𝟖𝟑𝟔 

 

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke er en tidsfrist for anmodning om til-

bagebetaling af returpræmie udover de almindelige forældelsesfrister. 

 


