
Prising av skadeforsikring i teori og praksis

Både ”FBI” på NRK og ”TV 2 hjelper deg” har tatt opp prising av skadeforsikring i det siste. 
De har trukket fram eksempler som premiekrav på 341 000 kr for ansvarsforsikring på en 
motorsykkel, og kunder som har prutet ned prisen på en hytteforsikring til det halve.

I møtet vil vi sette søkelyset på bla.:

 - Hvilke faktorer er det ønskelig, lovlig og forsvarlig å legge til grunn for 
   premiefastsettelsen?
 - ”Lokkepriser” og ”To-pris system” – finnes det?
 - Er det eller bør det være mulig å prute på premien?
 - Hva betyr selskapenes prissetting i praksis for forbrukerne – hvordan påvirker det 
   arbeidet med den nye Finansportalen?
 - I hvilken grad skal eller må premien reflektere risikoen selskapet tar på seg?
 - Hvem har siste ord når prisen skal fastsettes?

I panelet har vi denne gangen:

 - Markedssjef Bjørn Araldsen, TrygVesta
 - Forsikringsansvarlig Lasse Billington, Finansportalen
 - Leder for motorforsikring Norden privat Jon Holtan i If Skadeforsikring

Panelleder Regiondirektør Geir Bergskaug, Gjensidige Forsikring 

DEN NORSKE FORSIKRINGSFORENING 
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MØTE I FORSIKRINGSFORENINGEN

Onsdag 14. mai kl. 16.00 - ca 18.30
i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2

se også: 
www.forsikringsforeningen.no

Vi starter som vanlig med enkel bevertning kl. 16.00. 

Påmelding innen fredag 9. mai kl. 12.00 på tlf: 46 41 00 11 eller  
e-mail: kristian.trosdahl@bi.no. 
OBS! Hvis du er påmeldt og ikke kan komme, må du gi oss beskjed. 

Vi minner om at søknadsfristen for årets nordiske stipend og jubileumsstipendet
er 30. april. Du finner mer informasjon og søknadsskjema på vår hjemmeside.

Send e-mail til kristian.trosdahl@bi.no dersom du ønsker i bli medlem i 
Forsikringsforeningen. Årskontingenten er kr 150. 

Onsdag 24. september kl. 16.00 – ca. 18.15 
i Finansnæringens Hus, Hansteens gt 2, Oslo 

Dagens tema: Helseforsikring 

Vi setter helseforsikring - behandlingsgaranti, barneforsikring med og uten 
behandlingsgaranti, kreftforsikring osv. – under debatt.  
Sentrale emner i debatten blir: 

 Er det behov for slike forsikringer?  
 Svekker disse tilbudene det offentlige helsevesen fordi de bidrar til at 

ressurser flyttes fra offentlige til private sykehus? 
 Er det rettferdig at de som har råd til helseforsikring ”betaler seg ut av 

helsekøen”?
 Meninger om markedsføringen av disse forsikringene 

I panelet har vi denne gangen: 

Medisinsk direktør Vidar Arnulf, Vertikal Helseassistanse 
 Forbrukerøkonom Knut Dyre Haug, Storebrand 
 Forsker Mary-Ann Stamsø, Statens institutt for forbruksforskning 
 (SIFO) 
 Forsker Per Arne Tufte, SIFO 

Vi starter som vanlig med enkel bevertning kl. 16.00 

Påmelding innen mandag 22. september kl. 13.00 på telefon 46 41 00 11 eller e-
post: kristian.trosdahl@bi.no
OBS! Hvis du er påmeldt og ikke kan komme, må du gi oss beskjed. 

Vil du ha denne invitasjonen på e-post – send din e-post adresse til: 
kristian.trosdahl@bi.no Denne adressen kan du også bruke om du vil melde deg inn i 
Den norske Forsikringsforening. Årskontingenten er kr 150. 


