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DANSK BOLIGFORSIKRING A/S
KOM STÆRKT UD AF 2018
Med et overskud før skat på 45,6 mio. kroner kom landets førende ejerskifteforsikringsselskab godt ud
af 2018. Selskabet er stærkt kapitaliseret og havde ved udgangen af 2018 en egenkapital på 155,0
mio. kroner og en soliditetsgrad på 36 procent. Dette medvirkede til, at selskabets solvensdækning udgjorde halvanden gang selskabets solvenskrav
Dansk Boligforsikring fik endnu et år med stor fremgang. Selskabet, der med en markedsandel på cirka
35 procent, er det største på sit område, fik også i 2018 en betydelig tilgang af nye kunder. Antallet af
skader har i 2018 forholdsmæssigt været det samme som året før, dvs. med en stigning, som alene
udtrykker den vækst selskabet har haft.
Selskabets administrerende direktør Jens Plesner Hamann, siger, at alle i selskabet samtidig har kæmpet benhårdt for at fastholde den kvalitet, som både kunder og samarbejdspartnere lægger størst
vægt på, nemlig ’et stærkt økonomisk fundament’ kombineret med ’en ordentlig og troværdig adfærd’
på et marked, der gennem de seneste par år har været præget af stor turbulens:
”Vi er selvfølgelig tilfredse med, og også stolte af, den udvikling, selskabet har været igennem. Ikke
mindst fordi markedet jo har været ganske turbulent, eftersom flere selskaber enten er bukket under
eller på anden vis er kommet i uføre. Det har forståeligt nok gjort mange boligejere utrygge, så derfor
er det naturligvis dobbeltgodt, at vi kan vise, at vi er et bundsolidt selskab”, siger direktøren.
Direktøren peger dog samtidig på at der er kommet lidt malurt i bægeret, idet Finanstilsynet har tilkendegivet at der vil fremkomme nogle påbud i en snarlig redegørelse. Ifølge Jens Plesner Hamann er
samtlige forhold dog allerede i dag opfyldt fra selskabets side.
”Det er naturligvis altid kedeligt med påbud fra Finanstilsynet. Vi har imidlertid den faste holdning, at
vi aldrig går i rette med Finanstilsynet. Vi lærer af det, og er der noget, vi kan eller skal gøre bedre, så
gør vi naturligvis dét. Længere er den ikke. Vi ønsker ikke, at man kan sætte en finger på den måde, vi
driver selskabet på. Derfor har vi naturligvis også rettet ind efter de anvisninger, vi har fået”, siger han.
###

Evt. henvendelser om denne meddelelse til: Jens Plesner Hamann, telefon: 59 49 88 44 eller jph@danskboligforsikring.dk

NB! Som BILAG er vedhæftet: Årsregnskab 2018.
Dansk Boligforsiking A/S er et skadeforsikringsselskab med speciale inden for ejerskifteforsikringer, der er reguleret af hussynsordningen.
Selskabet henvender sig til private og erhvervskunder i hele landet, og har derfor ikke et geografisk kerneområde. Salget foregår både via
forskellige internetportaler (hvoraf samarbejdet med Willis udgør en betydelig del), ligesom det endvidere finder sted gennem f.eks. ejendomsmæglere, byggesagkyndige og advokater over hele landet.
Dansk Boligforsikring er et stærkt kapitaliseret selskab med en egenkapital (pr. 31.12. 2018) på 155 mio. kroner og en balance på 431 mio.
kroner. Det svarer til en egenkapitalandel på 36 procent, også kaldet soliditetsgraden. Selskabet blev etableret i juli 2002 og beskæftiger i
dag 65 medarbejdere.
Mere information her: www.danskboligforsikring.dk
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