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Skadelidte i Danmark  

Gefion Finans A/S under konkurs – CVR-nr. 36016493 – meddelelse om konkurs 

Gefion Finans A/S (herefter ”Gefion”) blev den 7. juni 2021 taget under konkursbehandling ved dekret 

afsagt af Sø- og Handelsrettens Skifteret. Undertegnede, advokat Boris Frederiksen og advokat Søren 

Aamann Jensen, blev af skifteretten udpeget som kuratorer. 

 

Konkursen medfører ændringer i dækningen af skader.  

 

1. DU BEHØVER IKKE GØRE NOGET, HVIS DIN SKADE ALLEREDE ER ANMELDT 

Konkursen medfører, at visse tidligere rettigheder i henhold til Deres forsikringspolice og Deres forsik-

ringsdækning er ændret, men hvis du allerede har anmeldt din skade og den er under behandling eller 

godkendt, behøver du ikke gøre noget. Overordnet gælder følgende om skadeskrav:  

 

1) Skadesbehandlingen vil så vidt muligt fortsætte hos nuværende skadesbehandlere efter frem-

gangsmåden anført i Deres forsikringspolice, jf. nedenfor pkt. 2. Alle spørgsmål vedrørende ska-

debehandlingen af et skadeskrav, herunder anmeldelse af nye skadeskrav, skal således ske til 

skadesbehandleren anført i forsikringspolicen. 

 

2) I en række tilfælde vil Deres skadeskrav være dækket af Garantifonden for Skadesforsikrings-

selskaber, jf. nedenfor pkt. 3.  

 

3) Klager over afviste skader eller tilkendt forsikringsdækning kan anmeldes til konkursboet jf. ne-

denfor pkt. 4. 

 

For nærmere oplysninger henvises til konkursboets hjemmeside www.gefioninsurance.com, 

som kuratellet løbende opdaterer i forhold til boets behandling.  
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2. ANMELDELSE OG BEHANDLING AF SKADESKRAV 

Skadesbehandlingen vil så vidt muligt fortsætte hos de eksisterende skadesbehandlere. Alle 

spørgsmål relateret til skader, herunder anmeldelse af nye skadeskrav, skal således ske til 

skadesbehandleren som anført i forsikringspolicen. 

 

Bemærk, at der på konkursboets hjemmeside www.gefioninsurance.com findes kontaktoplysninger på de 

respektive skadesbehandlere. 

 

Hvis De allerede har anmeldt et skadekrav til skadesbehandleren før den 7. juni 2021, anses Deres skade 

for anmeldt til Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og konkursboet. De skal i det tilfælde ikke 

foretage fornyet anmeldelse af kravet. 

 

Det samme gør sig gældende, hvis De efter konkursen har anmeldt en skade til en skadesbehandler og 

modtaget kvittering herpå. I så fald skal De heller ikke foretage en ny anmeldelse af kravet.  

 

Anmeldelse af nye skader skal anmeldes i henhold til fremgangsmåden beskrevet i Deres forsikringspo-

lice og ikke direkte til konkursboet.  

 

Behandlingen af skadeskrav vil i første omgang ske hos skadesbehandleren. Derefter er den videre be-

handling af kravet afhængig af, hvorvidt kravet er dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselska-

ber eller skal registreres i konkursboets gældbog, jf. nærmere nedenfor.  

 

2.1 Skader omfattet af dækningsområdet for Garantifonden for Skadesforsikringssel-

skaber  

Hvis Deres skade er omfattet af dækningsområdet for Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, jf. 

pkt. 3 nedenfor, vil skadesbehandleren rapportere skaden direkte til Garantifonden for Skadesforsik-

ringsselskaber, som herefter overfører midler til skadesbehandleren, der udbetaler Deres skade til Dem. 

 

De må forvente, at det vil tage mindst 1-2 måneder før Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber har 

sat et betalingsflow op med de respektive skadesbehandlere. De vil derfor først få udbetalt Deres skade, 

når betalingsflowet er sat op. 
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2.2 Skader uden for dækningsområdet for Garantifonden for Skadesforsikringsselska-

ber 

Hvis Deres skade ikke er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, vil skadesbehandle-

ren efter godkendelse af Deres skade rapportere Deres skade til konkursboet. 

 

De vil herefter modtage en bekræftelse på kravets registrering i konkursboets gældbog. De må forvente 

en betydelig sagsbehandlingstid, idet konkursboet modtager mange henvendelser og anmeldelser.  

 

Herefter vil kravet skulle afvente en endelig fordringsprøvelse og senere udlodning af dividende ved kon-

kursboets afslutning. Dividende er den forholdsmæssige andel, som en kreditor får, hvor ikke alle krav 

kan dækkes fuldt ud. Fuld dækning fra konkursboet kan ikke forventes. 

 

De må forvente, at udlodning først kan ske om nogen år.  

 

3. NÆRMERE OM GARANTIFONDEN FOR SKADESFORSIKRINGSSELSKABER  

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber giver mulighed for dækning af skader, der er udækkede 

som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs.  

 

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker i medfør af § 5, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 932 

af 6. september 2019 følgende: 

 

1) Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer) og de sikrede,  

2) tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,  

3) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer,  

4) forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin 

art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, samt 

5) forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede. 

 

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker udækkede skader, der er indtrådt senest 4 uger 

efter udsendelse af denne meddelelse, jf. § 5, stk. 2, 1. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 932 af 6. september 

2019. Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber dækker dog alene skader, som er indtrådt i perioden 

indtil forsikringspolicens ophør.  

 

Bemærk, at der ikke er nogen selvrisiko på skader udover, hvad der fremgår af Deres forsikringspolice. 
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For yderligere oplysning om, hvilke skader der er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselska-

ber henvises til www.skadesgarantifonden.dk.  

 

Skader, der ønskes dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, og som ikke allerede er an-

meldt til den respektive skadesbehandler, skal anmeldes snarest muligt og senest 6 måneder efter kon-

kursdekretets afsigelse, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 932 af 6. september 2019, dvs. senest 

den 7. december 2021. 

 

Udover anmeldelsesfristen på de 6 måneder skal De iagttage sædvanlige forældelsesfrister og frister i 

henhold til forsikringspolicen.  

 

4. KLAGER OVER AFVISTE SKADER ELLER TILKENDT FORSIKRINGSDÆKNING 

Hvis skadesbehandleren afviser Deres skade eller De er uenig med skadesbehandleren omkring den til-

kendte forsikringsdækning, kan De anmelde kravet over for konkursboet på gefion@poulschmith.dk, 

hvorefter kravet vil blive behandlet i forbindelse med endelig fordringsprøvelse. De må forvente, at ende-

lig fordringsprøvelse først kan ske om nogle år.  

 

De vil snarest efter modtagelsen af Deres anmeldelse modtage en bekræftelse herpå. 

 

 

 

 

Det anbefales, at De holder øje med konkursboets hjemmeside www.gefioninsurance.com, der løbende op-

dateres omkring status på bobehandlingen, information omkring skadesbehandlingen mv. Ligeledes vil 

kuratellets løbende redegørelser i medfør af konkurslovens § 125, stk. 1-4 blive uploadet på hjemmesiden. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kuratellet 

Boris Frederiksen og Søren Aamann Jensen 


