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Små virksomheder tror fejlagtigt at privatforsikringen dækker
Hver femte danske virksomhed med færre end 10 ansatte begynder 2016 helt uden
forsikring. Mange ejere af mindre virksomheder tror fejlagtigt, at deres virksomhed er
dækket af privatforsikringen, viser en undersøgelse.
Næsten hver femte (18 procent) virksomhed med 0-9 ansatte står uden forsikring. Det viser en ny
undersøgelse udført af Wilke for Codan blandt mere end 1.000 mindre virksomheder.
Undersøgelsen peger samtidig på, at de mindre virksomheder fejlvurderer deres private forsikring
til også at dække deres lille virksomhed. Næsten en femtedel (17 procent) tror, at deres private
forsikring dækker, hvis virksomheden lider tab. Men den private forsikring dækker ikke.
”Hvis du eksempelvis er selvstændig fotograf og har kontor i hjemmet, så er det nærliggende at tro,
at din private forsikring dækker, hvis dit dyre udstyr bliver stjålet. Det gør den bare ikke, og så kan
du risikere at stå med en udgift på måske 200.000 kroner til nyt udstyr. Et andet eksempel kunne
være, at du har besøg af en kunde i din hjemmevirksomhed, og vedkommende falder og kommer
til skade ved indgangen, fordi der er glat – det dækker din privatforsikring heller ikke,” forklarer
Monica Diaz, der er direktør for Mindre Erhverv hos Codan.
Mindre virksomheder udgør ifølge Danmarks Statistik cirka 93 procent af dansk erhvervsliv. Det
betyder, at det er cirka 50.000 virksomheder, der står helt uden forsikring.
”Den høje andel af uforsikrede virksomheder er bekymrende. Det er et samfundsproblem, når så
mange virksomheder ikke har et sikkerhedsnet under deres forretning. Forsikringen kan være
afgørende for den lille virksomheds overlevelse, hvis den bliver udsat for eksempelvis brand, tyveri
eller alvorlig sygdom,” forklarer Monica Diaz.
Mangler tid til at få overblikket
En væsentlig forklaring på de mange uforsikrede virksomheder er ifølge Monica Diaz, at de små
virksomheder mangler tid til at klare de administrative opgaver. Codans undersøgelse viser, at
hver tredje virksomhed (31 procent) i høj grad eller meget høj grad synes, at de bruger for meget
tid i hverdagen på det administrative arbejde, og derfor løser de administrative uden for normal
arbejdstid.
I mange af de mindre virksomheder er det ejeren selv, der skal sørge for alt fra salg og
markedsføring til kundepleje og praktisk udførelse.
”Som forsikringsselskab har vi et stort ansvar for at skabe enkle selvbetjeningsløsninger og levere
en proaktiv service, der giver virksomhederne det nødvendige overblik og sikrer, at flere får
spændt sikkerhedsnettet ud under deres forretning. Derfor har vi netop lanceret et nyt tiltag, hvor
den lille virksomhed med få klik kan forsikre sig uden at skulle sætte sig ind i et væld af
dokumenter. Samtidig har vi udvidet vores chat-løsning, så vi kan servicere de mindre
virksomheder døgnet rundt, når det passer dem,” slutter Monica Diaz.
Codan forsikrer cirka 30.000 virksomheder med mindre end ti ansatte og behandler årligt omkring
25.000 skadesager for de mindre virksomheder.
Udvalgte tal fra undersøgelsen




18 procent af de mindre (0-9 ansatte) danske virksomheder har ingen forsikring
63 procent af de virksomheder, der ikke er forsikret, mener ikke, det er nødvendigt for dem at
have en forsikring
17 procent af de uforsikrede tror fejlagtigt, at deres private forsikring dækker
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5 procent af de mindre virksomheder med én eller flere ansatte har ikke den lovpligtige
forsikring
31 procent af de mindre virksomheder synes, at de bruger for meget tid på administration

Danmarks Statistik om virksomheder generelt


Der er lige over 301.500 aktive firmaer i Danmark
o Den danske erhvervsstruktur er kendetegnet ved mange helt små firmaer med under ti
fuldtidsansatte (93 procent – 280.395 virksomheder).



Andelen af danske virksomheders fordeling på medarbejderantal
o +100 ansatte – 0,64 procent
o 50-59 ansatte – 0,7 procent
o 20-49 ansatte – 2,26 procent
o 10-19 ansatte – 3,71 procent
o 1-9 ansatte – 41,31 procent
o 0 ansatte – 51,37 procent

Kilde: Statistisk Årsbog 2015
Fakta om ’Forsikring med et klik’





Codan tilbyder i en periode, at mindre virksomheder kan få en gratis forsikring i 30 dage med få
klik på Codans website
Forsikringen dækker brand, tyveri, vandskade, driftstab, it-kriminalitet og ansvar
Initiativet skal gøre det enkelt og nemt for den lille virksomhed at blive forsikret
Mindre virksomheder finder mere information på www.codan.dk/uforsikret

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Wilke. Der er i alt gennemført 1.150
telefoninterviews med ejere af virksomheder med 0-9 ansatte i august 2015.
Yderligere oplysninger
Mads Houe, pressechef hos Codan Forsikring, tlf. 30 37 83 53
Om Codan Forsikring
Codan er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000
små og store virksomheder som kunder. Læs mere om Codans arbejde med CSR her. Læs mere om Codan
på www.codan.dk.

