Motorforsikring –takserede skader
Administrative oplysninger
Navn: Motorforsikring – takserede skader.
Formål og historie: Statistikken indeholder antal takserede skader i Autotaks. Autotaks er bilforsikringsselskabernes fælles it-skadeopgørelsessystem. Autotaks
anvendes af selskabernes taksatorer til taksering af bilskader. Autotaks ejes og
drives af Forsikring & Pension.
Indhold
Indholdsbeskrivelse: Statistikken viser antallet af skadede person- og varebiler,
der er indleveret til reparation og takseret i den givne måned eksklusiv glasskader.
Statistikken opgøres derfor efter, hvornår skaden er anlagt i autotaks, og ikke
hvornår skaden faktisk er sket.
Bemærk, at der kan forekomme ændringer i tallene bagudrettet, og tallene vurderes at være foreløbige, hvis de er yngre end 6 måneder (se mere under "Tid").
Glasskader er udeladt af statistikken, da flere selskaber behandler disse skader
udenom om autotaks-systemet.
Statistiske begreber: En personbil er defineret som en bil på hvide nummerplader
og med en vægt på mindre end 3.500 kg.
En varebil er defineret som en bil på gule nummerplader og med en vægt på
mindre end 3.500 kg.
Følgende betingelser skal være opfyldt for, at en skade er med i statistikken:
Kunden skal anmelde skaden til sit forsikringsselskab, og der skal foreligge en godkendt skaderapport
Taksator skal oprette en taksatorrapport, hvoraf erstatningens forventede
størrelse fremgår
Hvis kunden selv vælger at betale for sin skade eller hvis skaden ikke er
forsikringsberettiget, vil skaden ikke optræde i statistikken.
Tid
Referencetid: Statistikken indeholder tal for antal skader, som er registreret i Autotaks inden for opgørelsesperioden.
Da der løbende kan forekomme ændringer i Autotaks, opdateres statistikken hver
måned bagudrettet. På denne måde sikres, at statistikken løbende er retvisende.
I tabellen som findes under ”Alle tabeller” kan måneds- og helårstallene findes
tilbage til 2004.
Udgivelsestid: Statistikken udgives hver måned en måned forskudt
Pålidelighed og usikkerhed
Samlet pålidelighed: Alle skadesforsikringsselskaber i Danmark, der udbyder motorkøretøjsforsikring, er medlem af Autotaks. Alle takserede skader på person- og
varebiler er således omfattet af statistikken (glasskader ekskluderet), medmindre
kunden selv vælger at betale for skaden.

Usikkerhedskilder: Skader som kunden selv vælger at betale eller som ikke er
forsikringsberettiget, optræder ikke i statistikken.
Revision
Månedsstatistikken revideres med en måneds forskydning. Tallene for januar vil
derfor offentliggøres ultimo februar. I den forbindelse revideres hele tidsserien
bagudrettet, hvor justeringer kan forekomme.
Erfaringen viser, at tallene kun sjældent ændres, hvis de er mere end 6 måneder
gamle. Derfor opfattes tal, der er ældre end 6 måneder som endelige.
Justeringer kan forekomme, hvis skader efter anlæggelsesdatoen i Autotaks bliver
valgt dækket af kunden selv eller ikke er forsikringsberettiget. I så fald vil skaden
ikke længere optræde i autotaks-statistikken. Derfor vil revideringer altid medføre
justeringer i nedadgående retning. Disse justeringer kan i udgangspunktet forekomme for alle tidligere perioder, men optræder sjældent efter 6 måneder.
Sammenlignelighed
Sammenlignelighed over tid: Statistikken er sammenlignelig over tid.
Sammenlignelighed med andre statistikker: Månedstal og helårstal kan sammenlignes.
Dog revideres månedstallene oftere end årstallene og derfor kan justeringer optræde i månedsstatistikken før de optræder i årsstatistikken.
Tilgængelighed
Distributionskanaler: Statistikken offentliggøres kun på Forsikring & Pensions
hjemmeside
Supplerende dokumentation
Eksterne links/kilder: Du kan læse mere om Autotaks på www.autotaks.dk og
www.forsi.dk.
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