Motorforsikring
Administrative oplysninger
Navn: Motorforsikring
Emnegruppe: Forsikring
Kilder: Forsikring & Pensions egen indsamling af data fra forsikringsselskaberne.
Indhold
Indholdsbeskrivelse: Statistikken viser antallet af skader og erstatninger for
ansvars- og kaskoforsikring.
Motorstatistikken omfatter skader og erstatninger fordelt på følgende typer af
køretøjer:
Person- og varebiler under 3,5 ton
Motorcykler
Knallerter (inkl. knallert 45)
Øvrige motorkøretøjer ekskl. motorcykler, knallerter og person- og
varebiler under 3,5 ton
I alt (sum af alle ovenstående)
Skader og erstatninger registreres under policeindehaverens køretøjstype, hvilket
betyder, at skader anmeldt på ansvarsforsikringer ikke registreres under det
køretøj, som skaden er sket på.
Statistiske begreber: I statistikken medtages antallet af skader, der er opgjort
som summen af følgende:
Skader, som er sket i en given skadeperiode og anmeldt inden
opgørelsestidspunktet og
Skader, der er sket i den givne skadeperiode, men som anmeldes efter
opgørelsestidspunktet (IBNR-skader).
Skader uden erstatninger medtages.
Data for skader vedrører antallet af skader fordelt på ansvars- og kaskoforsikring.
Bemærk, at ansvarsforsikring både kan dække over personskade og materiel
skade.
En skade på ét givet køretøj (fx en bil), der involverer både ansvars- og
kaskoforsikring, tæller som en skade inden for hvert forsikringsområde.
En skade, der inden for ansvarsforsikring rammer to køretøjer (fx personbil og
knallert), tæller som én skade inden for policeindehaverens type af køretøj.
Erstatninger opgøres (inkl. hensættelser) i 1.000 kroner.
Data for erstatninger vedrører skader, som er sket i den pågældende
skadeperiode. Erstatninger udbetalt i den pågældende skadeperiode for skader,
som er sket i en tidligere skadeperiode, medtages ikke (bagudrettet afgrænsning).
Erstatninger inkluderer hensættelser for anmeldte, men endnu ikke afsluttede
sager. Erstatningerne inkluderer endvidere hensættelser for skete, men endnu

ikke anmeldte skader (IBNR) og fra hensættelser for skete skader, hvor der er
risiko for, at der ikke er afsat et tilstrækkeligt stort beløb (IBNER). IBNR-skader
opstår, hvis modparten har anmeldt skaden til sit forsikringsselskab og hvor
policeindehaveren endnu ikke har anmeldt det.
Erstatninger opgøres inkl. skadeudgifter som fx udgifter til taksator.
Tid
Udgivelsestid: Statistikken opgøres kvartalsvist fra og med 2010:
Skadeperioden 1. januar-31. marts opgøres senest pr. 30. april
Skadeperioden 1. april-30. juni opgøres senest pr. 31. juli
Skadeperioden 1. juli-30. september opgøres senest pr. 31. oktober
Skadeperioden 1. oktober-31. december opgøres senest pr. 31. januar i det
efterfølgende år
Hyppighed: Statistikken
opgørelsestidspunkt

offentliggøres

kvartalsvist

cirka

6

uger

efter

Pålidelighed og usikkerhed
Samlet pålidelighed: Den samlede pålidelighed for statistikken vurderes til at være
høj, idet mere end 99% af det samlede marked indberetter til statistikken.
Sammenlignelighed
Sammenlignelighed over tid: Statistikken er sammenlignelig over tid for de
kvartalsvise statistikker fra og med 1. kvartal 2010.
Tal for 2004 til 2009 er sammenlignelige over tid, men ikke direkte
sammenlignelige med de kvartalsvise tal for 2010 og frem, da opgørelsesmetoden
er ændret ved overgangen til kvartalsvise tal.
Tal for 2004 til 2009 indeholder ikke skader, der er sket i den givne skadeperiode,
men som er anmeldt efter opgørelsestidspunktet.
Den første indsamling af kvartalsvise tal fandt sted medio 3. kvartal 2010, så
opgørelsen af 1. kvartal 2010 kan være påvirket af den sene opgørelse angående
IBNR-skader. 2. kvartal 2010 er opgjort på det vejledende tidspunkt, som ses
ovenfor.
Forhold mellem foreløbige og endelige tal: Der udgives kun endelige tal.
Tilgængelighed
Distributionskanaler: Statistikken offentliggøres udelukkende på Forsikring &
Pensions hjemmeside.
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