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Forsikringstagere og skadelidte i Danmark 

Qudos Insurance A/S under konkurs – CVR-nr. 33956967 – meddelelse om konkurs 
 
Qudos Insurance A/S (herefter ”Qudos”) blev den 20. december 2018 taget under konkurs-
behandling ved dekret afsagt af Sø- og Handelsrettens Skifteret. Undertegnede, advokat Boris 
Frederiksen, blev af skifteretten udpeget som kurator. 
 
Konkursen medfører en række ændringer i Deres forsikringsforhold.  
 
1. HVAD SKAL DE GØRE? 

Konkursen medfører, at visse tidligere rettigheder i henhold til Deres forsikringspolice og 
Deres forsikringsdækning er ændret. 
 
Konkursen medfører, at Deres forsikring i Qudos vil ophøre 3 måneder efter konkursen er 
blevet offentliggjort i Statstidende, dvs. Deres forsikring er gyldig til og med den 28. marts 
2019, jf. nedenfor punkt 2. 
 
I en række tilfælde vil De kunne få dækket returpræmie samt skade af Garantifonden for 
Skadesforsikringsselskaber, jf. nærmere nedenfor under punkt 3. Returpræmie er den del af 
Deres forudbetalte præmie, der vedrører den del af den aftalte periode, der ikke længere er 
dækning for, som følge af konkursen. 
 
Hvis Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber ikke dækker Deres returpræmie samt 
skade, kan De anmelde kravet i konkursboet, jf. nedenfor under punkt 4 og 5.  
 
Skadesbehandlingen vil så vidt muligt fortsætte hos nuværende skadesbehandlere efter frem-
gangsmåden anført i Deres forsikringspolice. For nærmere oplysninger herom henvises til 
konkursboets hjemmeside www.qudosinsurance.dk, hvor kurator løbende vil oplyse om 
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fremgangsmåden for anmeldelse af krav for de enkelte forsikringstagere afhængig af 
forsikringstype og hjemland.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at De kun vil være dækket af Garantifonden for Ska-
desforsikringsselskaber i en kort periode, hvorfor De opfordres til at tegne en ny forsikring 
snarest muligt.  
 
I de følgende afsnit redegøres mere detaljeret for Deres rettigheder.  
 
2. OPHØR AF DERES FORSIKRING 

Konkursen medfører, at Deres forsikring ophører 3 måneder efter konkursdekretets 
bekendtgørelse i Statstidende i Danmark (den 28. december 2018), dvs. efter udløbet af 
den 28. marts 2019.  
 
Bemærk, at Deres forsikring derfor fortsat er gyldig og dækker indtrådte skader til og med 
den 28. marts 2019, hvorefter Deres forsikring udløber. 
 
I det tilfælde, at Deres forsikring udløber før den 28. marts 2019, så medfører konkursen, at 
forsikringen ikke kan fornyes og eventuelle bestemmelser om automatisk fornyelse har derfor 
ingen virkning. Endvidere kan der ikke ske ændringer i Deres forsikrings dækningsomfang, 
herunder ske en forhøjelse af policens dækningsomfang. 
 
Bemærk, at dækningen på Deres forsikring i alle tilfælde er behæftet med en betydelig usik-
kerhed. Dette skyldes, at konkursboet ikke udbetaler skader, jf. nærmere nedenfor punkt 4.  
 
Skader udbetales derfor alene, hvis skaden er omfattet af dækningsomfanget for Garantifon-
den for Skadesforsikringsselskaber og skaden er anmeldt indenfor en begrænset periode, jf. 
nærmere nedenfor punkt 3.1. 
 
De opfordres derfor til at tegne en ny forsikring hurtigst muligt.  
 
På hjemmesiden www.qudosinsurance.dk vil der snarest fremgå en oversigt over de enkelte 
forsikringstyper med oplysning om, hvorvidt de forskellige forsikringstyper er omfattet af 
Garantifonden for Skadesforsikringsselskabers dækningsområde.   
 
3. GARANTIFONDEN FOR SKADESFORSIKRINGSSELSKABER  

3.1 Skader 
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber giver mulighed for dækning af skader, der er 
udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs. Garantifonden for Skadesfor-
sikringsselskaber dækker i medfør af § 5, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 
2017 følgende: 
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1. Forsikringstagere med privatforsikringer (typisk forbrugerforsikringer som motor-, 

familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-, ulykkes-, byggeskade-, ejerskifte-, sæl-
geransvars- og tilsvarende privatforsikringer), 

2. tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikrin-
ger, 

3. tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer, 
4. kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede 

individuelle forsikringer, samt 
5. forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sik-

rede (Bestemmelsen har til formål at sikre, at kreditorer med tinglyst pant i fast ejen-
dom er sikret erstatning i tilfælde af brand i den ejendom, hvori de har pant. Dækning 
af brandskader er derfor ikke begrænset til forbrugerforsikring, dvs. en- og tofamilie-
huse samt fritidshuse. Fonden dækker således også brandskader på erhvervsejen-
domme mv.) 

 
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker udækkede skader, der er indtrådt se-
nest 4 uger efter udsendelse af denne meddelelse, jf. § 5, stk. 2, 1. pkt., i lovbekendtgørelse 
nr. 1050 af 8. september 2017, dvs. senest den 4. februar 2019. 
 
Bemærk, at der ikke er nogen selvrisiko på skader udover, hvad der fremgår af Deres forsik-
ringspolice. 
 
For yderligere oplysning om, hvilke skader der er omfattet af Garantifonden for Skadesfor-
sikringsselskaber henvises til www.skadesgarantifonden.dk. Endvidere vil der snarest på 
hjemmesiden www.qudosinsurance.dk fremgå en oversigt over de enkelte forsikringstyper 
med oplysning om, hvorvidt disse skader er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikrings-
selskaber. 
 
Skader, der ønskes dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, skal anmeldes 
snarest muligt og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse (den 20. december 2018), 
jf. § 6, stk. 1, 1. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017, dvs. senest den 20. 
juni 2019.  
 
Ud over anmeldelsesfristen på de 6 måneder skal De iagttage sædvanlige forældelsesfrister 
og frister i henhold til forsikringspolicen.  
 
For fremgangsmåden for anmeldelse af skader omfattet af Garantifonden for Skades-
forsikringsselskaber se punkt 4. 
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3.2 Returpræmie  
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker krav på returpræmie med fradrag af en 
selvrisiko på DKK 1.000 pr. police på visse forsikringstyper.  
 
Returpræmie er den del af Deres forudbetalte præmie, der vedrører den del af den aftalte 
periode, der ikke længere er dækning for, som følge af konkursen. 
 
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker returpræmie på følgende forsikrings-
typer: 
 

1. Privatforsikringer (typisk forbrugerforsikringer som motor-, familie-, parcelhus-, 
grundejer-, fritidshus-, ulykkes-, byggeskade-, ejerskifte-, sælgeransvars- og tilsva-
rende privatforsikringer), 

2. kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede 
individuelle forsikringer, samt 

3. forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sik-
rede (Bestemmelsen har til formål at sikre, at kreditorer med tinglyst pant i fast ejen-
dom er sikret erstatning i tilfælde af brand i den ejendom, hvori de har pant. Dækning 
af brandskader er derfor ikke begrænset til forbrugerforsikring, dvs. en- og tofamilie-
huse samt fritidshuse. Fonden dækker således også brandskader på erhvervsejen-
domme mv.) 

 
Bemærk, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber ikke dækker krav på retur-
præmie på følgende forsikringstyper: 
 

1. Erhvervsforsikringer  
2. Forsikringer, der oprindeligt er tegnet og betalt af en erhvervsdrivende 
3. Forsikringer, der er tegnet og betalt af en fond, forening eller lignende sammenslut-

ninger  
 
Der vil snarest på hjemmesiden www.qudosinsurance.dk fremgå en oversigt over de enkelte 
forsikringstyper med oplysning om, hvorvidt Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 
dækker returpræmie på de forskellige forsikringstyper. 
 
Krav på returpræmie på DKK 1.000 pr. police eller derunder bliver automatisk registreret i 
konkursboets gældbog, jf. nedenfor under punkt 5. 
 
For fremgangsmåden for anmeldelse af returpræmie omfattet af Garantifonden for 
Skadesforsikringsselskaber se punkt 5. 
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4. ANMELDELSE AF SKADER 

Alle skader, uanset om de måtte være dækket af Garantifonden for Skadesforsikrings-
selskaber, skal fortsat anmeldes i henhold til fremgangsmåden anført i Deres forsik-
ringspolice. 
 
Alle forsikringer ophører efter den 28. marts 2019. Skader indtrådt efter ophørsdatoen dækkes 
ikke. Bemærk, at Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber kun yder dækning på visse 
skader i en begrænset periode. 
 
Hvis De allerede har anmeldt Deres skade til skadesbehandleren før konkursdekretets afsi-
gelse den 20. december 2018, anses Deres skader for anmeldt til Garantifonden for Skades-
forsikringsselskaber og konkursboet. De skal i det tilfælde ikke foretage fornyet anmeldelse 
af kravet. 
 
Det samme gør sig gældende, hvis De efter konkursen har anmeldt en skade til en skadesbe-
handler og modtaget kvittering herpå. I så fald skal De heller ikke foretage en ny anmeldelse 
af kravet.  
 
Nye skader skal som anført indledningsvist anmeldes i henhold til fremgangsmåden beskrevet 
i Deres forsikringspolice og ikke direkte til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 
eller konkursboet.  
 
Behandlingen af skaden vil i første omgang ske hos skadesbehandleren. Derefter er den videre 
behandling af kravet afhængig af, hvorvidt kravet er dækket af Garantifonden for Skadesfor-
sikringsselskaber eller skal registreres i konkursboets gældbog, jf. nærmere nedenfor. 
 
4.1 Skader omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber  
Hvis Deres skade er omfattet af dækningsområdet for Garantifonden for Skadesforsikrings-
selskaber, jf. punkt 3.1, vil skadesbehandleren rapportere skaden direkte til Garantifonden for 
Skadesforsikringsselskaber, som herefter overfører midler til skadesbehandleren, der udbeta-
ler Deres skade til Dem. 
 
De må forvente, at det vil tage 1-2 måneder før Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber 
har sat et betalingsflow op med de respektive skadesbehandlere. De vil derfor først få udbetalt 
Deres skade, når betalingsflowet er sat op. 
 
4.2 Skader udenfor dækningsområdet for Garantifonden for Skadesforsikringssel-

skaber 
Hvis Deres skade ikke er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, vil ska-
desbehandleren efter godkendelse af Deres skade rapportere Deres skade til konkursboet. 
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De vil herefter modtage en bekræftelse på kravets registrering i konkursboets gældbog. De 
må forvente en betydelig sagsbehandlingstid, idet konkursboet modtager mange henvendel-
ser.  
 
Herefter vil kravet skulle afvente en endelig fordringsprøvelse og senere udlodning af divi-
dende ved boets afslutning. Dividende er den forholdsmæssige andel, som en kreditor får, 
hvor ikke alle krav kan dækkes fuldt ud. Fuld dækning fra konkursboet kan ikke forventes. 
 
De må forvente, at udlodning først kan ske om nogen år.  
 
4.3 Afviste skader 
Hvis skadesbehandleren afviser Deres skade, kan De anmelde kravet over for konkursboet og 
Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber på en webformular, der vil være tilgængelig på 
Qudos’ hjemmeside www.qudosinsurance.dk i løbet af februar 2019. Anmeldelse af kravet 
på webformularen uddyber og hjælper til at sikre, at konkursboet og Garantifonden for Ska-
desforsikringsselskaber modtager alle relevante oplysninger til at kunne behandle Deres krav. 
 
De må dog forvente, at konkursboet og Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber vil af-
vise kravet i overensstemmelse med skadesbehandlerens afgørelse.  
 
De vil snarest efter modtagelsen af Deres anmeldelse på webformularen modtage en bekræf-
telse herpå. 
 
5. ANMELDELSE AF KRAV PÅ RETURPRÆMIE 

Anmeldelse af returpræmie skal, uanset om kravet er dækket af Garantifonden for Skadesfor-
sikringsselskaber, ske på en webformular på hjemmesiden www.qudosinsurance.dk, der vil 
være tilgængelig i løbet af februar 2019. Webformularen uddyber og hjælper til at give de 
nødvendige oplysninger til anmeldelsen af Deres returpræmie. 
 
Krav på returpræmie skal aldrig anmeldes til skadesbehandleren. 
 
Hvis De er omfattet af dækningsområdet for Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, 
vil De modtage denne del af kravet fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Andre 
returpræmiekrav vil automatisk blive registreret i konkursboets gældbog, herunder også selv-
risikoen på DKK 1.000. De skal derfor ikke anmelde kravet flere gange.  
 
De må forvente en betydelig sagsbehandlingstid efter anmeldelse af Deres returpræmiekrav, 
idet konkursboet og Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber modtager mange henven-
delser som følge af konkursen.  
 
Bemærk, at der ikke gælder nogen frister for anmeldelse af returpræmie til Garantifonden for 
Skadesforsikringsselskaber eller konkursboet udover fastsatte frister i henhold til 
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forsikringspolicen og de almindelige forældelsesfrister. Dog anbefales det at anmelde kravet 
på returpræmie i løbet af år 2019, idet Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber løbende 
foretager udbetalinger.  
 
 
 
Det anbefales, at De holder øje med konkursboets hjemmeside www.qudosinsurance.dk, der 
løbende opdateres omkring status på bobehandlingen, oversigter over forsikringstyper omfat-
tet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskabers dækningsområde og information om-
kring skadesbehandlingen.  
 
Endvidere vil der i begyndelsen i februar 2019 blive webformularer tilgængelig til anmeldelse 
af krav, herunder anmeldelse af returpræmiekrav og afviste skader. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
 

 
Boris Frederiksen 
– Partner, Advokat (H) 
 
 


