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Til forsikringstagere og skadelidte i Danmark (ikke-arbejdsskade)

Alpha Insurance A/S under konkurs – CVR-nr. 21064440 – meddelelse om konkurs
Alpha Insurance A/S blev den 8. maj 2018 taget under konkursbehandling ved dekret afsagt
af Sø- og Handelsrettens Skifteret, København, Danmark. Undertegnede, advokat Boris Frederiksen, blev af skifteretten udpeget som kurator.
Konkursen og inddragelsen af koncessionen medfører en række ændringer i Deres forsikringsforhold, ligesom vi også ønsker at orientere om muligheden for returpræmie.
1.

HVAD SKAL JEG GØRE?

Konkursen i Alpha Insurance A/S medfører, at eksisterende forsikringsaftaler tegnet i Alpha
Insurance A/S (nu under konkurs) vil ophøre, jf. nedenfor punkt 2.
I en række tilfælde vil De kunne få dækket returpræmie samt eventuel skade af den danske
garantiordning, 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 garantifondene ikke dækker Deres returpræmie samt eventuelle skade, kan De anmelde
kravet i konkursboet, jf. nedenfor under punkt 4.
Skadesbehandlingen vil så vidt muligt fortsætte hos nuværende skadesbehandlere i henhold
til fremgangsmåden anført i Deres forsikringspolice. For nærmere oplysninger herom henvises til konkursboets hjemmeside www.alphagroup.dk, hvor kurator løbende vil oplyse
om fremgangsmåden for anmeldelse af krav.
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at De kun vil være dækket af garantiordningerne 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 EKSISTERENDE FORSIKRINGSAFTALER

I henhold til dansk ret ophører Deres forsikring 3 måneder efter konkursdekretets bekendtgørelse i Statstidende i Danmark den 11. maj 2018, det vil sige den 11. august 2018.
Dækning fra konkursboet er i alle tilfælde behæftet med betydelig usikkerhed, idet der endnu
ikke er overblik over den forventede dividende, det vil sige den forholdsmæssige andel, som
en kreditor får, hvor ikke alle krav kan dækkes fuldt ud. Fuld dækning fra konkursboet kan
ikke forventes.
De opfordres derfor til at tegne en ny forsikring hurtigst muligt.
For dækning fra den danske garantiordning, Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber
(herefter ” Garantifonden”), gælder særlige frister, jf. nedenfor punkt 3.2.
3.

DEN DANSKE GARANTIFOND

3.1
Dækningsområde
Garantifonden giver mulighed for dækning af skader, der er udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs. Garantifonden dækker i medfør af § 5, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017 følgende:
1. Forsikringstagere med privatforsikringer (typisk forbrugerforsikringer som motor-,
familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-, ulykkes-, byggeskade-, ejerskifte-, sælgeransvars- og tilsvarende privatforsikringer),
2. tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,
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. bygningsbrandskader på alle typer af ejendomme.
Garantifonden dækker udækkede skader, der er indtrådt senest 4 uger efter udsendelse af
denne meddelelse, jf. § 5, stk. 2, 1. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017.
Endvidere dækker Garantifonden returpræmie med fradrag af en selvrisiko på DKK 1.000 pr.
police. Krav på DKK 1.000 pr. police og derunder skal anmeldes til konkursboet, jf. nedenfor
under punkt 4.
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For yderligere oplysning om, hvilke skader der er omfattet af Den Danske Garantifond, herunder spørgsmål om returpræmie, henvises til www.skadesgarantifonden.dk.
3.2

Frister og anmeldelse vedrørende krav omfattet Garantifondens dækningsområde
Skader og returpræmie, der ønskes dækket af Garantifonden, skal anmeldes snarest muligt og
senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse den 8. maj 2018, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt., i
lovbekendtgørelse nr. 1050 af 8. september 2017. Det vil sige senest den 8. november 2018.
Der gælder dog en selvrisiko på DKK 1.000 pr. police for returpræmie. For skader gælder
selvrisikoen i henhold til policen.
Hvis De allerede har anmeldt Deres skade før konkursdekretets afsigelse den 8. maj 2018,
anses Deres skader for anmeldt til Garantifonden. De skal i det tilfælde ikke foretage fornyet
anmeldelse af kravet.
Det samme gør sig gældende, hvis De efter konkursdekretet har anmeldt en skade til en skadesbehandler og modtaget anerkendelse herpå. I så fald skal De heller ikke foretage fornyet
anmeldelse af kravet.
Hvis De ønsker at anmelde en ny skade, skal De aktuelt anmelde skaden i henhold til fremgangsmåden beskrevet i Deres forsikringspolice og ikke direkte til Garantifonden. Der henvises til hjemmesiden, www.alphagroup.dk, for nærmere redegørelse herfor, som anført i indledningen af dette brev.
Garantifonden dækker dog kun skader, der er indtrådt senest 4 uger efter udsendelse af denne
meddelelse.
Ud over anmeldelsesfristen på de 6 måneder skal De iagttage sædvanlige forældelsesfrister
og frister i henhold til forsikringspolicen.
Såfremt Deres skadesbehandler ikke vil modtage og kvittere for anmeldelsen, skal anmeldelse
af skaden ske direkte til Topdanmark Forsikring A/S, der er Garantifondens administrationsselskab. Anmeldelse til Garantifonden skal ske via en webformular på www.alphagroup.dk.
De må dog forvente, at Garantifonden vil afvise kravet i overensstemmelse med skadesbehandlerens afgørelse.
4.

ANMELDELSE AF SKADER UDEN FOR GARANTIFONDENS DÆKNINGSOMRÅDE

Krav, der ikke dækkes af Garantifonden kan anmeldes i konkursboet. Det kan for eksempel
være:
-

Erhvervsforsikringer, der måtte falde uden for fondenes dækningsområde.
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-

Returpræmie, der måtte falde uden for fondenes dækningsområde.
Skader opstået efter 4 uger fra denne meddelelse.

Eventuelle skader, der falder uden for Garantifondens dækningsområde, skal fortsat anmeldes
i henhold til fremgangsmåden anført i Deres forsikringspolice og som redegjort for ovenfor
pkt. 3.2. Der henvises desuden til konkursboets hjemmeside www.alphagroup.dk, hvorfra
anmeldelse af krav kan ske, jf. straks nedenfor.
Behandlingen af skaden vil i første omgang ske hos en skadesbehandler. Hvis skadesbehandleren anerkender en skade, vil konkursboet automatisk blive orienteret, hvorefter De vil modtage en bekræftelse på kravets registrering i konkursboet. Herefter vil kravet skulle afvente
en endelig fordringsprøvelse og senere udlodning af dividende ved boets afslutning.
Hvis skaden ikke anerkendes af skadesbehandleren, kan De anmelde kravet over for konkursboet. Anmeldelse kan ske via hjemmesiden www.alphagroup.dk eller på e-mail: alpha@kammeradvokaten.dk. De må dog forvente, at konkursboet vil afvise kravet i overensstemmelse
med skadesbehandlerens afgørelse i forbindelse med en endelig fordringsprøvelse.
Hvis anmeldelsen sker til ovennævnte e-mail, skal anmeldelsen ske med angivelse af ”Anmeldelse af skade” i overskriften.
En eventuel anmeldelse til kurator skal vedlægges behørig dokumentation for kravet og indeholde følgende oplysninger:
1.
2.
3.
4.

Anførelse af kravets størrelse,
Datoen for skadens indtræden,
Kopi af forsikringspolice, samt
Kopi af al relevant korrespondance med skadesbehandleren

I forhold til anmeldelser i konkursboet skal frister i henhold til forsikringspolicen iagttages.
Herudover gælder almindelige forældelsesfrister.
De vil snarest efter modtagelsen af Deres anmeldelse modtage en bekræftelse herpå.
En mulighed for online anmeldelse via konkursboets hjemmeside www.alphagroup.dk vil
følge snarest. Herfra vil der være adgang til en webformular, der hjælper til at give de nødvendige oplysninger til Deres anmeldelse.
5.

ANMELDELSE AF RETURPRÆMIE

Anmeldelse af returpræmie, uanset om den er dækket af Garantifonden eller ej, skal ske på
hjemmesiden www.alphagroup.dk.
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Returpræmie skal aldrig anmeldes til skadesbehandleren.
Anmeldelsen skal vedlægges behørig dokumentation for kravet og bl.a. indeholde følgende
oplysninger:
1. Kopi af Deres forsikringspolice,
2. Dokumentation for, at præmien er betalt, samt
3. Oplysning om forsikringstype og agent.
På hjemmesiden vil der være adgang til en webformular, der uddyber og hjælper til at give
de nødvendige oplysninger til anmeldelsen af Deres returpræmie.
Muligheden for online anmeldelse via konkursboets hjemmeside www.alphagroup.dk vil
følge snarest, hvor der også vil komme løbende information om konkursboets behandling.
Hvis De er omfattet af Garantifondens dækning, vil de modtage denne del af kravet fra fonden. Andre returpræmiekrav vil være registreret i konkursboets gældbog, herunder også selvrisikoen på DKK 1.000. De behøver derfor ikke anmelde to gange.
De vil snarest efter modtagelsen af Deres anmeldelse modtage en bekræftelse herpå.

Returpræmie, der ikke dækkes af Garantifonden kan alternativt anmeldes direkte til konkursboet på e-mail: alpha@kammeradvokaten.dk. Anmeldelsen skal ske med angivelse af ”Anmeldelse af returpræmie” i overskriften og vedlagt den ovennævnte dokumentation.
I forhold til anmeldelser i konkursboet skal frister i henhold til forsikringspolicen iagttages.
Herudover gælder almindelige forældelsesfrister.

Med venlig hilsen

Boris Frederiksen
– Partner, Advokat (H)
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