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Forhøjet vandstand – forhøjet præmie !

Koncerndirektør Birgitte Kartman

Seminar: ”Vandet stiger” den 15. april 2010
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Danmark

Klimaskader har altid været et væsentligt 
element i skadeforsikring, da en stor del af 
præmierne går til disse skader

Med vejrrelaterede skader forstås skader som 
skyldes storm og skybrud – som typisk rammer 
produkterne Villa, Landbrug og Bygning, 

Store variationer år for år, som gør det 
vanskeligt at skille tilfældig variation fra 
systematisk trends
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Skybrud 1997 - Q2 2009 - TrygVesta DK
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2006 2007

Årligt snit: 76 mio. kr.
2007: 312 mio. kr.
Årligt snit, excl. 2007: 55 mio. kr.

1997                              2005 2008-Q22009
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Udvikling i nedbør i Danmark
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Stormskader 1988-2009Q2 - TrygVesta DK
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Indexeret op til 2009 priser

Anatol 2.640 Erwin: 790

Årligt storm snit for 1988-2008: 49 mio. kr.

Inden for de seneste 10 år har vi haft både en 50 års og 100 års storm

Swiss Re forventer at stormerstatninger i Danmark fordobles i dette århundrede
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- Også vinterskaderne har slået rekord i 2010

• Værste vinter i Danmark i 20 år

• Værste vinter i Norge i 110 år

• Vinterskaderne beløber sig til ca. 700 mio. kr.

• Snetrykskader i Danmark, men også 
flere faldskader på Ulykkesforsikringen

• Vandskader i Norge – først frost senere tø
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Vejrrelaterede skader – fordeling af præmien
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Hvilke skader dækker vi i øvrigt på villaforsikringen ?
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Villa forsikring - fordeling af udgifter på skadetyper
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Forventninger til fremtiden – vejrrelaterede skader

Koncernchef i TrygVesta, Stine Bosse, mener, at forsikringsselskaberne må regne med en stigning 
på 25-50 pct. på skadesudgifterne frem mod 2020 pga. klimaforandringer såsom voldsomme 
storme og kraftige regnskyl. 'Det bliver meget dyrere for husejere, landmænd, virksomheder og alle 
andre at tegne forsikringer, dvs. bygnings- og bilforsikringer', udtaler hun.

3. juli 2009 - Berlingske Tidende Business side 8 - Klimaændringer vil koste i forsikringer

De seneste 20 års vejrrelaterede forsikrings-
udgifter i Europa er steget ca. 50-100%

Dette kan skyldes en blanding af tilfældigheder, 
øget eksponering (flere/dyrere huse m.v.) og reel 
trend – den der trenden vi er interesseret i

Vi har regnet på, hvad det vil betyde, hvis de 
vejrrelaterede skader stiger 50% frem mod 2020
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Effekt af 50% stigning i udgifter vejrrelaterede skader
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Gennemsnitlig præmiestigning på 7 til 18% afhængig af produkt 
- men dette kan dække over store variationer for den enkelte kunder
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2020 effekt af stigning i vejrskader (alt andet lige). Eksempler

Scenarie 1 (+14% i 2020)

En Villa præmie på 5.000 kr. vil i snit stige

med 2,3% i realpriser svarende til 113 kr. 

Scenarie 3 (+50% i 2020)

En Villa præmie på 5.000 kr. vil i snit stige

med 8,1% i realpriser svarende til 405 kr. 

Scenarie 1 (+116% i 2100)

En Villa præmie på 5.000 kr. vil i snit stige

med 116% i realpriser svarende til 940 kr. 

Scenarie 1 (+14% i 2020)

En Landbrug præmie på 25.000 kr. vil i snit stige

med 5,2% i realpriser svarende til 1.292 kr. 

Scenarie 1 (+14% i 2020)

En Bygning præmie på 50.000 kr. vil i snit stige

med 2,0% i realpriser svarende til 1.022 kr. 

Scenarie 3 (+50% i 2020)

En Landbrug præmie på 25.000 kr. vil i snit stige

med 18,5% i realpriser svarende til 4.613 kr. 

Scenarie 3 (+50% i 2020)

En Bygning præmie på 50.000 kr. vil i snit stige

med 7,3% i realpriser svarende til 3.650 kr. 

Villa

Landbrug

Bygning
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Hvor langt rækker solidariteten ?

• Forsikring bygger på solidarisk princip 
– men vi differentierer præmien efter 
kriterierne, der har stor indflydelse på 
risikoen, som er objektive og som 
kunderne kan forstå – fx alder, 
størrelse på hus, biltype mm.

• Vores nye villaforsikring har en 
prissætning, der bedre matcher det 
nye risikobillede – fx er kælder blevet 
et tarifparameter

• I fremtiden kan vi også sætte præmien 
efter risikoen for vandskader – men     
hvor meget ekstra skal en kunde 
betale, hvis de har en risiko der er 50 
gange højere end en gennemsnits-
kunde - og hvor solidariske er de 
øvrige kunder ?
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Vores fælles muligheder for forebyggelse og begrænsning

Kommunerne

Sikre at kloakerne kan lede 
vandet væk i de 
eksisterende bebyggelser

Planlægning / regelsæt for 
fremtidigt byggeri – hensyn 
til øgede vandmængder

Varsling ved risiko for 
vandskader

Forsikring

Påvirke kundernes adfærd 
gennem præmien og dækning

Omfangsdræn, 
grundvandspumpe

Vedligeholdelse af afløb

Indretning af kældre

Sammen kan vi imødegå effekten af de øgede vandmængder
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Lad os sammen springe ud i opgaven
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