
FORSIKRINGSNØGLEORD: 

• Begunstigede er en enkeltperson eller et selskab, som ifølge forsikringspolicen kan modtage betaling i 

henhold til forsikringspolicen, såfremt en forsikret begivenhed indtræffer. Den begunstigede er ikke 

nødvendigvis den forsikrede/forsikringstager, og der kan være mere end én begunstiget i henhold til en 

forsikringspolice. 

• Skadesanmelder er enten en begunstiget, som anmelder en skade i henhold til en forsikringspolice, eller 

en enkeltperson eller et selskab, som anmelder en skade over for en begunstiget, hvor den anmeldte skade 

er dækket af forsikringspolicen 

• Skadesanmeldelsesbehandling er det forløb, hvorunder en skade, der er anmeldt i henhold til en 

forsikringspolice, behandles  

• Tilbud er det forløb, hvorunder en mulig forsikret/forsikringstager tilbydes en forsikringspolice   

• Ikrafttrædelse er det tidspunkt, hvor forsikringspolicen træder i kraft 

• Forsikring er en samling og overføring af risiko som økonomisk beskyttelse mod en eventuel hændelse. Der 

er mange former for forsikring. Udtrykket forsikring kan ligeledes betyde genforsikring 

• Forsikringspolice er en kontrakt om forsikring mellem forsikringsgiver og den forsikrede/forsikringstager 

• Forsikringsmarkedsdeltager(e) eller deltagere er mæglere, forsikringsgivere og reassurandører 

• Forsikrede/forsikringstager er den enkeltperson eller det selskab, i hvis navn forsikringspolicen er udstedt. 

Potentielle forsikrede/forsikringstagere kan henvende sig til en mægler for at købe en forsikringspolice, eller 

de kan henvende sig direkte til en forsikringsgiver, evt. via en internetside, hvor der sammenlignes priser.  

• Forsikringsgivere yder forsikringsdækning til den forsikrede/forsikringstager mod betaling af en præmie. 

En forsikringsgiver kan ligeledes være reassurandør 

• Mæglere hjælper forsikringstagere og forsikringsgivere med at arrangere forsikring.  Mægleren kan yde 

rådgivning og håndtere skadesanmeldelse. Mange forsikrings- og genforsikringspolicer tegnes gennem 

mæglere 

• Policeadministration er forløbet med at administrere og håndtere en forsikringspolice efter dennes 

ikrafttræden 

• Præmie er den sum penge, der skal betales af den forsikrede/forsikringstager til forsikringsgiver i henhold 

til forsikringspolicen  

• Reassurandører yder forsikringsdækning over for andre forsikringsgivere eller reassurandører.  Denne 

form for forsikring kaldes genforsikring. 

• Fornyelse er det forløb, hvor forsikringsgiver i henhold til en forsikringspolice afgiver et tilbud til den 

forsikrede/forsikringstager på en ny forsikringspolice til erstatning for den eksisterende ved dennes udløb  



DATABESKYTTELSE, NØGLEBEGREBER: 

• GDPR er EU's persondataforordning (General Data Protection Regulation) samt den nationalt gældende 

lovgivning om beskyttelse af personoplysninger i det pågældende EU Medlemsland, hvor Marsh er etableret 

• Dataansvarlig er en enhed, som indsamler og opbevarer personoplysninger. Den dataansvarlige beslutter, 

hvilke personoplysninger, der skal indsamles om kunden, samt hvordan disse personoplysninger skal 

anvendes.  Ved anvendelse af kundens personoplysninger til de formål, der er angivet i [pkt. 5], kan enhver 

forsikringsmarkedsdeltager være dataansvarlig 

• Personoplysninger er enhver form for oplysning, som kan identificere kunden, og som relaterer sig til 

kunden.  Dette kan omfatte oplysninger om eventuelle skadesanmeldelser foretaget af kunden   

• Behandling af personoplysninger omfatter indsamling, anvendelse, lagring, videregivelse og sletning af 

kundens personoplysninger 


