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Med henvisning til vores tidligere telefonsamtale ønsker vi at oplyse Dem om, at de nærmere 

detaljer vedrørende Gable Insurance AG genforsikringsaftaler er strengt fortrolige, men vi er indstillet 

på at oplyse, at Gable Insurance AG har arrangeret en kvotegenforsikringsaftale, der deler de risici, 

der forsikres af Husejernes Forsikring på vegne af Gable Insurance, med et førsteklasses 

genforsikringsselskab. Husejernes Forsikring arbejder meget tæt sammen med både Gable 

Insurance AG og deres genforsikringsselskaber. Vi kan oplyse, at denne genforsikringskontrakt yder 

beskyttelse for danske forsikringstagere i form af, at de kan anmelde krav direkte til 

genforsikringsselskaberne, hvis det usandsynlige skulle ske, at Gable Insurance AG går konkurs, for 

overdragelsesandelen af genforsikringskontrakten. Vi har tillid til, at det forstås, at sandsynligheden 

for, at både Gable Insurance AG og deres genforsikringsselskaber går konkurs samtidig, er meget 

lille. 

 
Der gøres opmærksom på, at Gable Insurance AG er et kapitalstærkt forsikringsselskab, som 

er børsnoteret på AIM Londons Fondsbørs og er bemyndiget til at drive forsikringsvirksomhed i hele 

Europa, herunder Danmark, af finansmyndighederne i Liechtenstein, som opererer efter standarder, 

der er magen til de danske finansmyndigheders standarder. Gable Insurance AG har betalt tusindvis 

af retsgyldige krav til mange tilfredse forsikringstagere. 

 
En sammenligning mellem Gable Insurance AG genforsikringsaftaler og Garantifonden for 

Skadesforsikringsselskaber er ret kompleks - måske for kompleks til at give mening. Garantifonden 

har en begrænset kapital på 300 millioner kroner til at garantere alle gyldige private forsikringskrav på 

det tidspunkt, hvor det danske forsikringsselskab går konkurs, og vil ikke tillade forsikringstagere, der 

har en ejerskifteforsikring og som ikke har et faktisk tab på tidspunktet for konkursen (eller 4 uger 

efter) at indgå en ny forsikringsaftale med et andet forsikringsselskab. Den genforsikringsaftale, der er 

arrangeret af Gable Insurance AG, er specifik for ejerskifteforsikring og er ikke begrænset til 300 

millioner kroner og gælder for alle forsikringstagere, som har et retsgyldigt krav på policer, der er 

udstedt af Gable Insurance AG, i tilfælde af konkurs. Vi vil gerne tilføje, at hvis Gable Insurance AG 

havde mulighed for at være med i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber i tilfælde af konkurs, 

ville selskabet gerne det, men de danske finansmyndigheder tillader ikke udenlandske 

forsikringsselskaber at blive medlemmer af denne garantifond. 
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Der er mange europæiske forsikringsselskaber, der driver virksomhed i Danmark og udbyder 

privatforsikring til den danske offentlighed. Med dette in mente er der af EU indført forestående 

lovgivning med virkning fra 1. januar 2016, i henhold til hvilken alle forsikringsselskaber, der driver 

virksomhed i henhold til en tilladelse fra en europæisk finansmyndighed, skal drive virksomheden i 

overensstemmelse med Solvens II standarder, som tager solvenskrav og risikostyringskrav i 

betragtning og specifikt er rettet mod at beskytte forbrugerne i hele Europa.  
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