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Danske forældre kender ikke deres børns
forsikring
60 % af de danske forældre ved ikke, at
deres børn ikke længere er offentligt
forsikret, når de hver dag går i skole. Det
kan
have
store
konsekvenser
for
familielivet, hvis der sker uheld eller
ulykker. Det viser seneste undersøgelse fra
Gallup foretaget for Gjensidige Forsikring.

”Det er vigtigt at have styr på, hvorvidt man har
en forsikring, der dækker, hvis ens børn kommer
ud for en ulykke. Det skyldes at ens normale
ulykkesforsikring oftest kun dækker børnene til
de er to år gamle. Derefter skal de have deres
egen børneulykkesforsikring,” fortæller Kim RudPetersen og uddyber:

Det er ikke længere tilladt for skoler og
kommuner at ulykkesforsikre børn og unge. Det
er konsekvensen af en afgørelse i Indenrigs- og
Socialministeriet tilbage i august 2011, der har
afgjort
at
kommunale
kollektive
børneulykkesforsikringer er i strid med loven.
Men det er ikke alle danske forældre, der ved, at
deres børn ikke længere er dækket af en
offentlig ulykkesforsikring. Hele 60 % af de
danske forældre svarer nemlig, at de ikke
kender til lovændringen. Det viser en ny
undersøgelse fra Gallup foretaget for Gjensidige
Forsikring.

”Tidligere var langt de fleste børn inkluderet i en
kommunal, kollektiv ulykkesforsikring. Det er de
ikke længere, og det betyder helt konkret, at
hvis dit barn kommer ud for en ulykke, og ikke
har den nødvendige forsikring, så er der ingen
dækning. Det der bekymrer os er, at en masse
børn uvildigt havner i en risikozone, hvor de er
uden sikring, hvis de kommer ud for et uheld.”

”Vi har accepteret afgørelsen fra Indenrigs- og
Socialministeriet, men råber alligevel vagt i
gevær. Det er nemlig altafgørende, at de danske
børn er godt forsikret, hvis de kommer ud for en
ulykke. Så hvis de danske forældre ikke ved, om
deres børn er forsikret, så er det virkelig
nødvendigt for os at gøre dem opmærksom på
det – og det kan ikke gå hurtigt nok” lyder det
fra
Kim
Rud-Petersen,
Koncerndirektør
i
Gjensidige Forsikring.
Risiko for social slagside
Men det er ikke kun risikoen for skader, der
bekymrer Kim Rud-Petersen. Det er også faren
for, at familier uden den fornødne økonomi, ikke
har råd til at tegne en ulykkeforsikring for deres
børn.

Tre ud af fire nordjyske forældre kender
ikke de nye forsikringsforhold
Det er især i Nordjylland, at forældrene ikke
kender til de nye forhold om forsikringer for børn
og unge. I undersøgelsen svarer hele 78 % af
nordjyderne nemlig, at de ikke ved, at skoler og
kommuner ikke længere må forsikre deres børn.
Og det giver grund til bekymring ifølge Kim RudPetersen.
”Når en region oplever så stor mangel på viden
om ulykkesforsikringer af børn og unge, og
hvordan de egentlig er stillet, så er det
nødvendigt, at vi råber op. De konsekvenser det
kan have, hvis ens barn mangler sikkerheden
ved en forsikring, kan for nogle familier være
uoverskuelige. Derfor bønfalder jeg de danske
familier – find ud af om jeres børn er forsikret,
Hvis de ikke er så få gjort noget ved det!” lyder
den sidste opfordring fra Kim Rud-Petersen,
koncerndirektør i Gjensidige Forsikring.
Yderligere information
Kommunikationschef Trine Andrup,
mobil +45 27 52 51 06
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