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Til medlemmerne 

 

 

Automatisk fornyelse af forsikringen for 2018 

Ifølge forsikringsbetingelserne § 9 fornys jeres lovpligtige arbejdsskadeforsikring automatisk for 2018. Hvis 

forsikringen ikke skal fortsættes, bedes det meddelt os inden 31. december 2017. Kontakt os da gerne på 

mail police@ufds.dk . 

 

Grundpræmie for 2018, lovpligtig arbejdsskadeforsikring 

Fra 2018 har Forbundets bestyrelse fundet det nødvendigt at hæve grundpræmien for 2018. Det skyldes 

dels, at indførelsen af nye solvensregler har medført øgede krav til størrelsen af Forbundets egenkapital. 

Eksempelvis er de forsikringsmæssige hensættelser isoleret set steget med 50 mio. kr. til det nye 

”risikotillæg”, som Solvens II-reglerne har indført.  

Herudover har Finanstilsynet stillet krav om, at vi skal anvende en specifik dødelighedsmodel til beregning 

af forpligtigelserne, hvilket også har medført øgede hensættelser.  

Bestyrelsen har derfor fastsat grundpræmien for 2018 til 4.320 kr. pr. fuldtidsforsikret på helårsbasis (á 360 

dage om året) svarende til kr. 12,00 kr. pr. sejldag/tjenestedag. Det vil sige, at der er en stigning i præmien 

på 2,00 kr. pr. dag i forhold til 2017.  

 

Fortsat meget konkurrencedygtige priser 

På trods af stigning i præmierne over en treårig periode har UFDS fortsat endog særdeles konkurrence-

dygtige priser. Det skyldes, at Forbundet er et gensidigt forsikringsselskab med stærkt og solidarisk 

sammenhold mellem medlemmerne gennem mere end 100 år.  

Vi leverer et godt produkt med specialistviden om skadesbehandling i den maritime sektor, hvilket kommer 

rederierne og deres besætninger til gode. Det giver tryghed til alle de ansatte, der kan komme ud for en 

arbejdsulykke. Derved giver det også merværdi til arbejdsgiveren. 
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Rederier, som er medlem af UFDS, har indflydelse på drift og økonomi gennem repræsentation i 

bestyrelsen. Da UFDS ikke skal generere overskud eller vækst til kapitalinteresser, får medlemmerne 

kontant værdi af UFDS’ økonomiske drift via lave præmier.  

 

Stigende fremtidige kapitalkrav 

Udviklingen i erstatningsniveauerne udmeldt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Finanstilsynets øget 

krav til solvens samt Forbundets mulighed for at agere mere uafhængig af afkastet fra 

investeringsaktiverne betyder, at præmieniveauet skal op omkring 14,00 kr. pr. dag, svarende til 5.110 kr. 

på helårsbasis. Derfor forventer Forbundet, at grundpræmien vil stige med én krone yderligere i 2019 og 

tilsvarende i 2020.  

Bestyrelsen har besluttet at udmelde denne forventning til det fremtidige præmieniveau til medlemmerne 

allerede nu, og bestyrelsen har samtidig besluttet, at stigningen indføres gradvis.  

 

Større prisforskel mellem medlemmerne 

For at øge incitamentet hos det enkelte medlem til at sikre arbejdsmiljøet så godt som muligt, har 

Forbundets bestyrelse besluttet at ændre metode til udregning af præmiedifferentieringen. Der skal 

fremadrettet være en større gevinst ved at undgå ulykker.  

UFDS har i en lang årrække haft individuel præmiedifferentiering. På grund af den tekniske udformning af 

beregning af præmiedifferentieringen, har den faktiske forskel i prisen mellem medlemmerne dog været 

meget lille og især mindre end den reelle forskel i medlemmernes risiko. Dette ændrer sig altså fremover. 

Prisforskellen som følge af præmiedifferentieringen vil få virkning for forsikringsåret 2020, og vi vil senere 

give mere detaljeret information herom, herunder de økonomiske konsekvenser for det enkelte rederi. 

Udmeldingen sker allerede nu for at give rederierne mulighed for at arbejde med nedbringelse af deres 

skadesstatistik inden indførelsen. 

For 2017 fastholdes tidligeres års opgørelsesmetode for det enkelte rederis præmiedifferentiering. På 

omstående side fremgår jeres præmiedifferentiering og derved en beregning af den grundpræmie, der vil 

blive opkrævet i 2018. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jacob Munch 

Administrerende direktør  


