Det vi er bekendt med…
Ekstra Bladet har den 12. oktober bragt en historie om ejerskifteforsikringer tegnet via Husejernes
Forsikring under overskriften ”Tusindvis er bolig-gidsler i forsikringsstrid”.
I artiklen vinkler Ekstra Bladet historien til, at nuværende ejerskifteforsikringskunder hos Husejernes
Forsikring ikke vil være dækket i tilfælde af Gables konkurs.
Sagen har flere nuancer og Ekstrabladet, mangler en vigtig detalje. Det samme gør Forsikring og Pension
Gable er et stort selskab, som selvfølgelig også har spredt deres risici. Det vi er bekendt med, for det har
tidligere været offentligt kendt er, at Gable har dækket de Danske kunder ind via en aftale med Barbican
Insurance Group, som er et Lloyds Syndikat. De skulle overtage udbetaling af krav fra Danske forbrugere
indtegnet hos Husejernes Forsikrings Agentur i tilfælde af Gables eventuelle konkurs.
Kigger man på Barbican Insurance Group (Hjemmeside), har de et Lloyds stempel på 290 mio. pund. Det
kan derfor udledes i forhold til det beløbsmæssige, at kunderne faktisk er bedre stillet, end hvis et dansk
selskab gik konkurs.
Den danske garantiordning, er på 300 mio. kroner, hvilket overhovedet ikke vil være nok, i tilfælde af, et
større Dansk forsikringsselskab går konkurs. Det vil selvfølgelig være interessant om den aftale stadig
gælder, mellem Gable og Barbican Insurance Group og hvad præcist den indeholder. Er der tale om 100%
dækning af de Danske forbruger? Eller 80%, 50% dækning? Det vil være rart at få frem.
Fælles for både den danske garantiordning og i Gables tilfælde er, at alle krav skal rettes mod selskabet
senest fire uger efter konkursen. Herefter dækker forsikringen ikke.
Så det er rigtigt, at de kunder der har købt en 10-årig forsikring ikke længere er dækket, hvis selskabet går
konkurs nu, og forsikringen løber i de næste 8 år. Men situationen ville være den samme hvis et dansk
forsikringsselskab går konkurs, så vil forsikringen også være tabt.
Artiklen fra Ekstrabladet kan du læse her
Brevet fra Gable til Husejernes Forsikring kan du læse her

