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Markedsutviklingen i skadeforsikring 
- fra et meglerpersektiv
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Utviklingstrekk

Skadeforsikring i et 20-årsperspektiv 2002 -2022

 2002/03 var en kort periode med til dels kraftig premieoppgang 

 Et «kjøpers» marked frem til 2018 – premienedgang og til dels stor risikoapptitt hos forsikringsselskapene

 Bråstopp for en rekke bransjer og produkter i 2018, en trend som har fortsatt med uforminsket styrke frem til i 
dag

 Spesielt krevende for utvalgte produkter herunder «Financial Lines» og «Property»

 Et paradoks at lønnsomheten til forsikringsselskapene i perioden 2018 -2021 har vært god 
(Protector har hatt en meget positiv utvikling i perioden og Gjensidige utbetaler i snitt 13 % kundeutbytte hvert 
år)
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Trender hos forsikringsgivere

Ting/avbrudd Financial Lines

Trender hos forsikringsgivere

 Selektiv underwriting – men hva med fasilitetene?

 Redusert kapasitet – mindre andeler

 Premieøkninger og vilkårsinnstramming 

 Flyktig appetitt  - gir uforutsigbarhet for kundene 

 Det norske markedet er avhengig av det 
internasjonale markedet

- Flere naturskader lokalt og på verdensbasis

- Reassuranse

 De internasjonale aktørene dominerer dette 
markedet (Styreansvar, profesjonsansvar, 
Cyber/crime, prospektansvar)

- Kapasiteter skrives ned og vilkårene strammes inn

- En rekke unntak herunder notering på EuroNext 
Growth

- US eksponering 
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Viktige fokusområder sett fra et 
meglerperspektiv

Oppsummering

Hva forventer vi fra forsikringsbransjen 
fremover? 

 Samarbeidet mellom kunde, megler og 
forsikringsselskapene

- for å sikre kundene forutsigbare og langsiktige 
rammebetingelser 

 Kan ikke være slik at utvalgte næringer ikke skal 
kunne få forsikring – riktig dekning til riktig pris!

 Behov for å kartlegge viktige risikoforhold for å 
sikre et dynamisk forsikringsmarked 

«Alt skal kunne forsikres»

 Høyere krav til alle parter i arbeidet med å sørge 
for at risiko blir godt dokumentert og analysert 

 Stiller forsikringsselskapene tilstrekkelig krav til 
kundene/meglerne?

 Hvorfor er det ikke mulig å forsikre utvalgte 
næringer?    
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