
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Protector Forsikring  
  Skadeguide - Ansvar 

 Skadeafdelingen 
 

skade@protectorforsikring.dk  

(husk skadenummer) 
 

+45 50 60 58 30  

 (08.30 – 16.00) 

 

 

I skade lover vi: 

 Hurtig skadebehandling 

 Tone-of-voice  (god 

kommunikation) 

 Faglig substans (kompetencer) 

 Korrekt skadebehandling 

 Helhedsvurdering 
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Anmeldelse 

Når du skal anmelde skaden til Protector 

Forsikring, er der flere muligheder. Ved 

anmeldelse online på vores hjemmeside vil du 

opleve en meget hurtig tilbagemelding på din 

anmeldelse – du vil modtage dit skadenummer 

i samme øjeblik, som du bekræfter dine 

oplysninger i anmeldelsen, og din anmeldelse 

vil blive behandlet inden for 48 timer.  

Hvordan anmelder jeg en ny skade? 

1. Online skadeanmeldelse på 

www.protectorforsikring.dk – følg 

anmeldelses guide.  
 

2. Skadeanmeldelse via skadeskema, som kan 

sendes pr. post eller mail 

(skade@protectorforsikring.dk) 
 

3. Telefonisk på tlf.: +45 50 60 58 30  
 

Oplysninger og dokumentation 

Protector Forsikring kan hjælpe dig med en 

hurtig og effektiv skadebehandling, såfremt vi  

modtager følgende oplysninger og bilag i 

forbindelse med anmeldelsen: 

 Oplysninger om, hvad der er sket, hvor og 

hvornår det er sket og hvorfor. 

 Kopi af eventuelle krav, I har modtaget i 

anledning af skaden, samt eventuel 

korrespondance herom. 

 Oplysninger om, hvordan I selv ser på de 

forhold, I bliver kritiseret for, herunder om I 

selv mener, at I har begået fejl som årsag til 

skaden og om I mener at der skal betales 

erstatning. 

 Eventuel yderligere dokumentation, fx 

kontraktgrundlag, fotos, video, osv. 

  

Hvis en skadelidte henvender sig (fx telefonisk 

eller personligt) til forsikringstager om en 

skade/et erstatningskrav bør forsikringstager 

bede den skadelidte om på skrift kort at 

beskrive, hvad den skadelidte mener, der skete, 

og hvorfor den skadelidte mener, at der skal 

betales erstatning, og så indsende dette til os 

sammen med anmeldelsen. 

 

Forsikringstager bør ikke blot henvise 

skadelidte til at kontakte Protector om 

skadelidtes krav.   

  

Ved skadesituationer  

I skadetilfælde skal forsikringstageren anmelde 

skaden uden unødig ophold til Protector 

Forsikring med en fyldestgørende anmeldelse. 

 

Forsikringstager bør undgå at anerkende 

nogen erstatningspligt overfor en skadelidt 

eller overfor andre, men overlade det til 

Protector. 

 

Skadelidte er forpligtet til så vidt muligt at 

afværge og begrænse skaden. Nødvendige 

tiltag for at stoppe og begrænse  

omfanget af en skade, skal altid igangsættes og  

kræver ikke forudgående godkendelse fra  

Protector. Det kan fx være tømning af vand i en 

kælder, igangsættelse af affugtning, eller 

midlertidig reparation af et sprængt vandrør.  

 

 

http://www.protectorforsikring.dk/
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Bemærk venligst, at hvis en forsikringstager – 

uden at det er afklaret om der er 

erstatningspligt – iværksætter udbedring, 

herunder skadebegrænsende foranstaltninger, 

påtager forsikringstager sig dermed også 

betalingsforpligtelsen, hvilket erfaringsmæssigt 

kan give anledning til en række problemer. 

 

Sådanne tiltag bør derfor altid overlades til den 

skadelidte, således at disse tiltag bestilles i den 

skadelidtes navn, hvis en forsikringstager bistår 

hermed. 

Anden forsikring 

Hvis der er tegnet forsikring, der dækker en 

given tingskade, bør skadelidte anmelde 

skaden dertil, fx en kaskoforsikring på bil/lastbil 

eller bygnings- eller anden løsøreforsikring. 

 

Derved opnår skadelidte hurtig hjælp til 

udbedring af det skadede, forsikringsselskabet 

overtager dialogen med os om, hvorvidt der 

skal betales erstatning og endelig kan den 

skadelidte i nogen situationer være bedre stillet 

i forhold til opgørelsen (nyværdi på egen 

forsikring kontra dagsværdi på skadevolders 

ansvarsforsikring). 

 

En forsikringstager må meget gerne vejlede 

den skadelidte om at anmelde skaden til egen 

forsikring. 

 

Er der sket skade på en igangværende 

entreprise bør det ligeledes undersøges, om 

der er tegnet entrepriseforsikring og i 

bekræftende fald bør skaden anmeldes dertil. 

Hvis entreprenøren, der har forårsaget en 

skade, er medsikret på entrepriseforsikringen, 

går entrepriseforsikringen forud for erhvervs- 

og produktansvarsforsikringen og skal derfor 

altid aktiveres. 

Personskade 

I tilfælde af personskade har vi på sædvanlig vis 

brug for en fyldestgørende anmeldelse 

sammen med kopi af eventuel korrespondance 

med skadelidte eller dennes repræsentant. 

Modsat hvad der gælder omkring tingskader, 

kan man således ikke blot henvise en 

skadelidte til at anmelde skaden til sin egen 

forsikring.  

Erstatningsreglerne 

I de fleste skadesituationer er det dansk rets 

almindelige regler, der regulerer, om der skal 

betales erstatning. 

 

Her er det skadelidte, der har bevisbyrden for, 

at skadevolderen kan pålægges 

erstatningspligt. Det betyder, at den skadelidte 

skal bevise, at der er begået fejl eller 

forsømmelser hos forsikringstager eller dennes 

ansatte ved deres handlinger eller undladelser.  

 

Den skadelidte skal videre bevise, at det er de 

pågældende ansvarspådragende fejl eller 

forsømmelser, der er årsag til den skade, der 

kræves erstatning for. 

 

Den skadelidte skal også bevise kravet rent 

størrelsesmæssigt. 

 

Der findes enkelte områder, hvor der gælder et 

lovbestemt strengere erstatningsgrundlag, 

ligesom der er en række situationer, hvor der 

på ulovbestemt grundlag gælder et strengere 
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ansvarsgrundlag, fx ved arbejde med 

nedvibrering af og andre arbejder spuns og 

lignende, samt ved grundvandssænkning. 

 

Vi tager diskussionen med skadelidte om, 

hvorvidt betingelserne for at opnå erstatning er 

opfyldt. 

Bevissikring 

Hvis I er ude for/involveret i en ansvarsskade 

(uanset om I mener, at I selv er ansvarlig for 

skaden eller ikke og uanset om der på 

tidspunktet er rejst et egentligt 

erstatningskrav), er det altid en god idé at sikre 

sig bevis. Det kan fx gøres ved at: 

 Optage fotos/video, der viser 

skaden/situationen og omstændig-

hederne 

 Sørge for at gemme genstande, fx et utæt 

rør eller lignende.  

Kommunikation  

Alt korrespondance foregår med 

forsikringstager eller forsikringstagers 

kontaktperson, med mindre andet aftales. 

Korrespondance pr mail skal ske på 

skadeafdelingens mailadresse 

skade@protectorforsikring.dk med 

skadenummeret i emnefeltet. 

Betalingsflow 

I udgangspunktet afregner vi erstatning med 

fradrag for selvrisiko (og moms, hvis 

forsikringstager er momsregistreret). 

Vi kan afregne erstatning direkte til den 

skadelidte (hvor forsikringstager selv ligeledes 

afregner selvrisiko og moms direkte til 

skadelidte), ligesom vi kan afregne 

forsikringsdækkede beløb til forsikringstager, 

der så kan afregne det fulde erstatningsbeløb 

til skadelidte. 

Fra vi anviser et beløb til betaling kan der gå op 

til 9 bankdage, før beløbet er tilgængeligt hos 

beløbsmodtageren. 

Skader under selvrisiko 

Hvis der ikke er indgået aftale om 

sagsbehandling under selvrisiko behandler vi 

ikke krav under selvrisikobeløbet.  

Hvis der er indgået sagsbehandlingsaftale om 

behandling af krav under selvrisikoen, 

behandler vi på sædvanlig vis sådanne krav, 

såfremt forsikringstager ønsker det. Hvis der 

skal betales erstatning til skadelidte, instruerer 

vi forsikringstager om, hvor der skal betales til. 

Retshjælp 

Nogen forsikringer er tegnet med 

retshjælpsdækning. 

Retshjælpsforsikringens formål er at betale 

sagsomkostninger ved retstvister, som 

forsikringstager er involveret i. Det er både 

selve advokatomkostningerne, men også en 

række andre omkostninger i forbindelse med 

rets- og voldgiftsager, både forsikringstagers 

egne omkostninger, men også omkostninger, 

som forsikringstager måtte blive pålagt at 

betale til modparten. 

Der ydes ikke retshjælpsdækning til almindelig 

advokatrådgivning. 

mailto:skade@protectorforsikring.dk
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Advokaten, der bistår forsikringstager, skal 

indsende en anmodning om 

retshjælpsdækning bl.a. indeholdende: 

 Oplysninger om sagens parter 

 Oplysninger om parternes påstande 

 En kort sagsfremstilling med angivelse af, 

hvorpå påstanden eller påstandene støttes 

 Oplysninger om, hvilke processkridt af 

udgiftskrævende art, der planlægges eller 

undtagelsesvis måtte være indledt 

 Erklæring fra advokaten om, at denne med 

hensyn til salærkrav mv. vil holde sig til 

Protector  

 Eventuelt også kopi af dokumenter eller i 

hvert fald de mest centrale dokumenter. 

Advokatsalær afregnes med udgangspunkt i 

landsretspræsidenternes vejledende 

retningslinjer herfor og kan ikke fraviges ved 

aftale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service standarder - skadebehandling 

Protector stræber på at yde en proaktiv 

skadebehandling. Dette udlever vi gennem en 

række interne retningslinjer for antal 

arbejdsdage på en række områder i forbindelse 

med håndteringen af skader. 

 Skaderegistrering  -  2 arbejdsdage 

 Håndtering af klage - 3 arbejdsdage 

 Løbende sagsbehandling herunder 

afgørelse af skaden efter alle relevante 

bilag foreligger - 3 arbejdsdage 

Clean Desk konceptet er implementeret i alle 

skadeafdelinger i Protector. Alle indkomne bilag og 

hændelser på en skadesag skal behandles indenfor 5 

arbejdsdage. 

Vores målsætning er 95 % eller bedre. Aldrig bagud på 

skadebehandling. 

 

4EYES på alle gråzonesager med risiko for afslag eller 

nedsættelse af erstatning inden afgørelsen sendes til mægler 

og kunde. Dette koncept sikrer korrekte beslutninger og færre 

tvister. 

Fokus på bedre købmandskab til fordel for både kunde og 

vores virksomhed. 


