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Bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber  

 

I medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 

2. juli 2013 fastsættes:  

 

Anvendelsesområde og definitioner 

§ 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske pensions- og livsforsikringssel-

skaber og tværgående pensionskasser samt skadesforsikringsselskaber, som udbyder skades- og livs-

forsikring til forbrugere her i landet, herunder gennem filialetablering.  

 

§ 2. Ved en forbruger forstås en person, der hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som 

handler eller indgår en aftale med en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv. 

 

Stk. 2. Ved et forsikringsselskab forstås et pensions- og livsforsikringsselskab, en tværgående pen-

sionskasse eller et skadesforsikringsselskab.  

 

Gebyroplysninger  

§ 3. Forsikringsselskaber skal tydeligt og på en fremtrædende måde på selskabets hjemmeside op-

lyse om størrelsen på de gebyrer, som selskabet pålægger og opkræver forbrugerne. 

 

Markedsføring 

§ 4. Hvis forsikringsselskaber i markedsføringsmateriale oplyser om prisen på en forsikring, skal sel-

skabet anføre den samlede pris for forsikringen, som en forbruger vil blive faktureret. Prisen består af 

1) forsikringspræmien,  

2) de gebyrer, som opkræves i forbindelse med forsikringens etablering, og 

3) lovbestemte bidrag og afgifter, som en forbruger faktureres, og som opkræves direkte hos forbru-

geren.   

 

Stk. 2. Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal gives på en fremtrædende måde. 

 

Organiseret rabat 

§ 5. Hvis et forsikringsselskab yder rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, or-

ganisationer eller andre bestemte persongrupper, herunder ansatte i bestemte virksomheder, skal det 

tydeligt oplyses på selskabets hjemmeside, at en sådan rabat eller fordel ydes. 

 

Stk. 2. Oplysninger om, hvem der ydes rabat eller fordel til, og rabattens eller fordelens størrelse 

skal være tilgængelig for forbrugerne og oplyses på opfordring.  

 

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 gælder ikke for rabat eller anden særlig fordel, der gives 

som led i et ansættelsesforhold mellem rabatgiver og rabatmodtager. 

 

Tilsyn og straffebestemmelser 

§ 6. Finanstilsynet kan, jf. § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, give påbud om berigti-

gelse af forhold, der er i strid med §§ 3, 4 og § 5, stk. 1 og 2.  

 

 

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3, 4 og 5, stk. 1, straffes med bøde, medmindre højere 

straf er forskyldt efter anden lovgivning. 
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Stk. 2. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud efter § 6.  

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-

vens 5. kapitel. 

 

Ikrafttræden 

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.   

 

 


