
  2. maj 2019 

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 

Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om håndtering af kunder i Qudos 

Insurance A/S med ejerskifte- og byggeskadeforsikringer 

1. Forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S gik konkurs den 20. december 2018. Forsikringstagere 

med en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring i Qudos Insurance A/S dækkes i henhold til den 

gældende lovgivning på tidspunktet for selskabets konkurs. Det betyder, at forsikringstagerne vil få 

dækket erstatningskrav, der er anmeldt til Garantifonden senest seks måneder efter selskabets 

konkurs. Derudover vil Garantifonden refundere præmie for den resterende del af 

forsikringsperioden med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police. Forsikringstagerne kan anvende denne 

restpræmie til at tegne ny forsikring, hvis de ønsker det.  

 

2. For ejerskifteforsikringer er det husejeren, der modtager restpræmien. For byggeskadeforsikringer 

er det dét byggefirma, der oprindeligt har tegnet og betalt forsikringen (bygherren), der får præmie 

retur. Husejeren har mulighed for at gøre et erstatningskrav gældende over for en bygherre, uanset 

om bygherren tegner en erstatningsforsikring. Hvis bygherren imidlertid er gået konkurs og ikke har 

tegnet en erstatningsforsikring, vil husejeren ikke få dækket erstatningskrav som følge af en 

byggeskade, der opstår senere end seks måneder efter Qudos’ konkurs. 

 

3. På den baggrund er aftaleparterne enige om, at Lov om en Garantifond for 

Skadesforsikringsselskaber ændres, så sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer tegnet i 

skadesforsikringsselskaber, der er gået konkurs umiddelbart inden 1. januar 2019, kan få dækning i 

Garantifonden for en byggeskade, der opstår i policens resterende dækningsperiode, hvis 

bygherren ikke har tegnet erstatningsforsikring for den resterende dækningsperiode, og hvis 

bygherren er gået eller går konkurs. En lignende model blev anvendt i forbindelse med Gable 

Insurance AG’s konkurs i 2016.  

 

4. Udgifterne forbundet med udvidelsen af Garantifonden for Skadesforsikringsselskabers 

dækningsområde finansieres ved Garantifondens opkrævning af bidrag i henhold til gældende 

regler 

 

5. Qudos Insurance A/S’ konkurs understreger vigtigheden af, at Finanstilsynet fortsat vil styrke dets 

tilsynsmæssige fokus på skadesforsikringsselskaber med grænseoverskridende aktiviteter, der 

udbyder forsikringsprodukter som ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer eller produkter 

med lignende karakteristika. 

 

6. Der vil blive fremsat lovforslag hurtigst muligt i folketingssamlingen 2019/2020  

 

7. Det bemærkes, at der den 1. januar 2019 trådte en ændring af lov om en garantifond for 

skadesforsikringsselskaber i kraft. Det centrale i lovændringen er, at Garantifonden for 

Skadesforsikringsselskaber fremadrettet dækker forsikringstagere med ejerskifte- og 

byggeskadeforsikringer i hele den resterende tegningsperiode, hvis et forsikringsselskab går 

konkurs.  


