Pristest fra Cicero Consulting
Cicero Consulting har sammenlignet priser på skadeforsikringer. Undersøkelsen ble publisert i februar
2019, og består av bil, bolig m/ innbo, fritidsbolig m/ innbo og reise m/ familiedekning.
Hva er en pristest:
- Forsikringsselskapene oppdaterer og endrer prisene sine jevnlig. En pristest vil derfor bare gi et bilde som er
gyldig akkurat når den gjennomføres. I tillegg vil det kun være et prisbilde for akkurat den kunden man henter
tilbud på. Sammenligner man på et annet tidspunkt eller endrer f.eks. bilen, huset eller alder kan resultatet bli
annerledes. Hvilket forsikringsselskap som har det beste pristilbudet vil derfor kunne variere for hver enkelt. I
tillegg er det viktig å ta med vilkår og skadeoppgjør i totalberegningen.
Sammendrag:
SpareBank 1 er billigst av samtlige aktører i siste pristest av totalpriser. Det gjelder for alle tre segmenter; ung,
voksene og senior. SpareBank 1 var også billigst i forrige pristest som ble gjennomført i september 2018

UNG – Totalpriser

Voksen – Totalpriser

Senior – Totalpriser

Historisk sammenligning av SpareBank 1 sine resultater i Ciceros tester av «totalpriser med nett og samlerabatt».
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Grafen viser SpareBank 1 sin historiske utvikling i Ciceros pristest. Dette er i de utgavene som tar for seg
«totalpriser». Grått felt viser antall konkurrenter som er testet.
Underlag for Pristest:
Toppdekning er lagt til grunn for alle forsikringene. Pris er innhentet for tre kunder født henholdsvis 1990, 1976 og
1959.
UNG - Forsikringsportefølje for kunde født 1990.
VOKSEN - Forsikringsportefølje for kunde født 1976.
SENIOR - Forsikringsportefølje for kunde født 1959.
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Bilforsikring bil 1:
2014VW Passat 2,0 TDIm, 2014-modell, 140 HK, diesel, stasjonsvogn, automat, toppdekning, 12.000 km,
4.000 egenandel, egen garasje, kun førere over 25 år. Bonus for voksen er 75 %. Kunde bosatt i Akershus.
Bilforsikring bil 2:
Volvo XC60 D4 2,4D Summum AWD, 2017-modell,163 HK, diesel, SUV, automat, toppdekning, 12.000 km,
4.000 egenandel, egen garasje, kun førere over 25 år. Bonus for voksen er 75 %. Kunde bosatt i Akershus.
Boligforsikring m/innbo:
Enebolig, 180 kvm, 0381 Oslo, toppdekning, egenandel 4.000. Innbosum 1.500.000
Hytteforsikring m/innbo:
Fritidsbolig 150 kvm, byggeår 2008, 2646 Gålå. Toppdekning, egenandel 4.000. Innbosum kr 1.000.000
Reiseforsikring:
Helårs, familie, toppdekning

Prisene er basert på Ciceros Markedsrapport Skadeforsikring for september 2018 til januar 2019, der prisene er
innhentet i perioden 17.09.2018 –18.01.2019. Forsikringstaker født hhv. 1990, 1976 og 1959, alle bosatt i Oslo.
Pris med nett-og samlerabatt viser ordinære priser hensyntatt eventuelle nettrabatter, administrasjonsgebyrer og
samlerabatter ved kjøp av fem produkter.

