
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påtale til GF Forsikring A/S 
 

Påtale for overtrædelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbin-

delse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser  

 

 

Finanstilsynet afsluttede i juli 2021 en temaundersøgelse om udvalgte selska-

bers overholdelse af reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i 

forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser. Undersø-

gelsen resulterede i politianmeldelse af 14 forsikringsselskaber. Finanstilsy-

net har i forlængelse af undersøgelsen haft yderligere dialog med GF Forsik-

ring om et nærmere vilkår omkring rejseafbestilling.  

 

Finanstilsynet konstaterer, at GF Forsikring frem til oktober 2021 har haft et 

vilkår i sine forsikringsbetingelser, der indebar, at en gravid kvindes mulighed 

for at opnå afbestillingsdækning for andre forhold end akut sygdom afhang af, 

hvorvidt hun på tidspunktet for rejsens bestilling var bekendt med sin gravidi-

tet. Hvis kvinden på tidspunktet for rejsens bestilling havde kendskab til sin 

graviditet, ville kvinden senere i graviditeten være afskåret fra afbestillings-

dækning, selvom forholdet der begrundede afbestilling først opstod efter rej-

sens bestilling, og selvom der på tidspunktet for rejsens bestilling ikke forelå 

forhold omkring graviditeten, der gjorde det uforsvarligt at rejse.  

 

Finanstilsynet vurderer, at vilkåret indebar, at det alene var det faktum, at 

kvinden var gravid og graviditeten var konstateret, der blev afgørende for, 

hvorvidt der kunne opnås dækning, hvis der sidenhen opstod forhold, der 

gjorde det uforsvarligt at rejse.  

 

I modsætning hertil ville en kvinde, der først blev bekendt med graviditet efter 

rejsen var bestilt, kunne opnå dækning, hvis der opstod sådanne andre for-

hold, der nødvendiggjorde en afbestilling, fordi det ville være uforsvarligt at 

rejse. Vilkåret medførte dermed, at kvinder blev behandlet forskelligt af-

hængig af, hvorvidt de på tidspunktet for rejsens bestilling var bekendt med 

graviditeten eller ej.  
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Finanstilsynet vurderer, at et forsikringsvilkår, som undtager for dækning med 

henvisning til graviditet, indebærer direkte forskelsbehandling på grund af 

køn.  

 

Finanstilsynet har derfor påtalt, at GF Forsikring indtil den 8. oktober 2021 har 

haft et vilkår i forskellige forsikringsbetingelser vedrørende rejseafbestillings-

forsikring, der har været udtryk for direkte diskrimination på grund af køn.  

 

 

 

 


