Samlet skadestatistik
Administrative oplysninger
Navn: Samlet skadestatistik
Emnegruppe: Forsikring/Bolig og indbo, Erhverv
Kilder: Indberetning fra forsikringsselskaberne til Forsikring & Pension. Der indhentes ikke supplerende data.
Indhold
Indholdsbeskrivelse: Statistikken viser udviklingen i antallet af stormskader og
erstatninger for stormskader på bygninger og løsøre/indbo. Stormskader er inklusiv kumme- og glasskader, men eksklusiv vandskader, som skyldes storm.
Desuden er antallet af skader opdelt på:
Bygninger:
Erhvervsbygninger: Omfatter alle erhvervsbygninger inkl. offentlige erhverv og landbrug, der er inklusiv både erhvervsmæssige bygninger og
privatboliger, samt store beboelsesejendomme, som er inklusiv udlejningsejendomme, andels- og ejerlejlighedsboliger samt kombinerede erhvervs- og beboelsesejendomme
Villaer/huse: Omfatter helårsboliger, der ikke er fritidshuse
Fritidshuse: Omfatter fritids- og sommerhuse.
Løsøre:
Erhverv: Omfatter løsøre inden for alle erhverv inkl. offentlige erhverv og
landbrug. Landbrug er inklusiv både det erhvervsmæssige og det private
løsøre
Privat: Omfatter indbo i private helårsboliger, der ikke er fritidshuse
Fritidshuse: Omfatter indbo i fritids- og sommerhuse.
Statistiske begreber: Statistikken viser udviklingen i antallet af skader. Statistikken omfatter skader, som både er sket i det pågældende skadesår og er anmeldt
til selskabet inden opgørelsestidspunktet (ultimo februar året efter). Der ses altså
bort fra skader, som er sket i det pågældende skadesår, men som ikke er anmeldt
inden opgørelsestidspunktet.
Tid
Referencetid: Statistikken opgøres ultimo februar for det foregående skadesår,
som er kalenderåret.
Udgivelsestid: Statistikken udgives i maj.
Hyppighed: Statistikken udgives én gang årligt.
Pålidelighed og usikkerhed
Samlet pålidelighed: Statistikken opgøres ultimo februar for det foregående skadesår, som er kalenderåret. Da der ses bort fra skader, som er sket i det foregående skadesår, men som endnu ikke er anmeldt til selskabet, kan statistikken
undervurdere skadesomfanget. Denne undervurdering vurderes at være meget
lille. Der er enkelte mindre selskaber, der ikke indberetter til statistikken. For at
tage højde for dette, er tallene i den endelige statistik opregnet.

Usikkerhedskilder: Den primære kilde til usikkerhed er fejlindberetninger.
Sammenlignelighed
Sammenlignelighed over tid: Statistikken er sammenlignelig fra og med 2006 og
frem. Tidligere års tal er ikke sammenlignelige med tallene fra 2006 og frem,
hvorfor disse ikke er offentliggjort.
Sammenlignelighed med andre statistikker: Forsikring & Pension offentliggør en
række sammenlignelige statistikker vedrørende skader på bygninger og løsøre/indbo. Disse er:
Samlet antal skader
Antal brandskader
Antal vandskader
Antal stormskader
Samlede erstatninger for skader
Erstatninger for brandskader
Erstatninger for vandskader
Erstatninger for stormskader
Forhold mellem foreløbige og endelige tal: Der offentliggøres normalt kun endelige
tal.

Tilgængelighed
Distributionskanaler: Statistikken offentliggøres udelukkende på Forsikring & Pensions hjemmeside.
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