
Forsikring og Pension 

Bedre hver 
for sig?



Forsikring og Pension 

En lykkelig 
skilsmisse?
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Efter Finanstilsynets bekendtgørelse om syge- 
og ulykkesforsikringer er kimen lagt til en skils-
misse på pensionsmarkedet.

Med bekendtgørelsen skal det nemlig være slut 
med at sammenlægge pensionsopsparinger og 
forsikringsprodukter – og dermed også slut med 
de store rabatter på syge- og ulykkesforsikringer. 
Fra nu af skal der så at sige være forskel på gynger 
og karruseller i branchen.

Pension og forsikring skal således skilles, og hos 
Euro Accident er vi ikke ét sekund i tvivl om, at skils-
missen bliver en lykkelig en af slagsen. Ikke blot for 
virksomheder som vores, der udelukkende tilbyder 
forsikringsprodukter, men også for vores slutkunder 
– altså virksomhederne og deres medarbejdere.

Skilsmissen – eller adskillelsen af pensioner og 
forsikringer – har faktisk allerede et navn: unbun-
dling. Prøv at smage på ordet unbundling. Det 
ligger helt forkert i munden, ikke?

Derfor er vi heller ikke i tvivl om, at der må gøres 
op med begrebet. Det skal være slut med tunge og 
tekniske begreber og dermed slut med forvirring- 
en i vores branche. Unbundling beskriver ganske 
enkelt ikke de mange fordele, man som virksom-
hed og medarbejder får ud af at vælge forsikringer 
separat fra sin pensionsordning.

Netop derfor har vi med den her undersøgelse sat 
os for at afdække danske virksomheders kendskab 
og holdninger til forsikringer som et separat 
produkt adskilt fra pensionsordninger. Alt det – og 
mere til – kan du læse nærmere om på de følgende 
sider. God læselyst!

Med venlig hilsen

Christian Dehn 
General Manager 
Euro Accident Danmark



Hos Euro Accident arbejder vi for at sikre det 
bedste alternativ til den traditionelle danske 
model for forsikring og pension. Derfor har vi 
i denne undersøgelse sat os for at afdække 
danske virksomheders kendskab og holdninger til 
forsikringer som et separat produkt adskilt 
fra pensionsordninger.

Til det har vi fået hjælp af Voxmeter, som har 
gennemført en telefonisk undersøgelse blandt 
virksomheder med minimum én ansat fordelt på 
syv branchegrupper. Undersøgelsen er foretaget 
i foråret 2022, og data er indsamlet fra i alt 228 
respondenter.

Udover branchefordeling er respondenterne også 
fordelt efter virksomhedernes størrelse.
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Disse brancher har vi undersøgt:
  Information og kommunikation
  Finansiering og forsikring
  Ejendomshandel og udlejning
  Videnservice
  Rejsebureauer, rengøring mv.
  Kultur og fritid
  Andre serviceydelser mv.

Sådan er virksomhederne fordelt
efter størrelse:

1-19 medarbejdere:  
40 procent af respondenterne 
20-49 medarbejdere:  
31 procent af respondenterne
50+ medarbejdere:  
29 procent af respondenterne
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Voxmeter: 

Sådan har vi 
lavet rapporten

40%
 

af de adspurgte 
virksomheder har 

tilknyttet en 
pensionsmægler



Tema 

’Unbundling’: 
Hvad er det for noget?
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Mens hele 

73% 
kender til muligheden for 
at adskille forsikringer og 

pensionsordninger 

59% 
vil overveje at adskille deres 

forsikringer og pensions-
ordninger, hvis de får mere 

frihed til at vælge 
forsikringsprodukter

Kun 

14% 
kender til begrebet 

unbundling
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Voxmeter: 

Det lægger 
beslutningstagerne 
vægt på, når de skal 
vælge forsikring

Bred dækning

Pris

Hurtig behandling

Sundhedsrådgivning

Stort behandlernetværk

Fleksibelt / nemt / samarbejdsvillig

Genoptræningsmuligheder

Ved ikke 

Andet

Dækning af børn og ægtefælle

Forebyggelse af langtidssygefravær

57,9%

39,9%

20,6%

19,7%

10,1%

20,2%

14,0%

19,7%

8%

16,7%

8%
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Tema 

Sygdom på 
arbejdspladsen: 
Forsikringernes 
rolle
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Kun

29% 
af virksomhederne får i  
dag hjælp af deres pensions- 
selskab til at forebygge  
langtidssygefravær

Mens hele 

42% 
af pensionsselskaberne 
ikke har tilbud målrettet 
forebyggelse af 
langtidssygefravær
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Medarbejdersamtaler

Andet

Sundhedsrådgivning, fx fysioterapeut eller stresscoach

Ved ikke

Ingen af disse

Motion

Sundheds- og trivselsscreeninger

Adgang til fitnesscenter

Tilbud om kostvejledning

59,2%

29,4%

25,4%

21,5%

2,2%

25,0%

3,5%

10,1%

7,5%

Voxmeter: 

Sådan arbejder 
virksomhederne 
selv med sygdoms-
forebyggelse
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Sundhedsrådgivning, fx 
fysioterapeut eller stresscoach

Andet

Ingen af disse

Støttesamtaler

Opfølgning på behandling og genoptræning

Sundhed- og trivselsscreeninger

Tilbud om præventiv behandling

Ved ikke

55,2%

46,3%

37,3%

31,8%

35,8%

9,0%

7,5%

3,0%

Voxmeter: 

Sådan arbejder 
pensionsselskaberne 
med at forebygge 
langtidssygefravær



Euro Accident
Ørestads Boulevard 69, 2 th.
2300 København S 

Telefon: +45 88 626 626
E-mail: salg@euroaccident.com
www.euroaccident.com


