Pressemeddelelse
Ny bog fortæller om fantasifuld svindel for
både håndører og milliarder
Danskerne laver forsikringssvindel for mere end 1 mia. kr. hvert
år. Det går ud over os alle, når vi så skal betale mere i præmie og
selvrisiko. Politiet har ikke ressourcer til den nødvendige efterforsk
ning. Derfor undersøger de danske forsikringsselskaber selv sagen,
hvis der er mistanke om fusk. Fup, svindel og fifleri fortæller om
nogle af de mest spektakulære sager.
En del danskere er ret kreative i forsøget på at få hurtige penge ud af deres forsikrings
selskab, men dog langt fra så kvikke, som de selv tror. I Fup, svindel og fifleri hører
vi både om manden, der lod, som om han havde savet sin finger af, om alle dem,
der stjæler deres egne biler, om røverier af ’uerstattelige’ kunstværker og om utætte
akvarier.
Heldigvis bliver svindlen ofte opdaget. For hvilken tyv efterlader en stjålen bil på en
øde grusvej? Hvorfor er benzintanken altid tom, når en udbrændt bil bliver fundet?
Hvordan kan man købe et akvarium til 70.000 kr. i en motorcykelforretning?
Nogle gange er der mange millioner kr. på spil, f.eks. i sagen om FH Byg, hvor der
afsiges dom i november 2020. Her mener man, at byggefirmaet har svindlet for mere
end 400 mio. kr. Af denne grund er Bagmandspolitiet gået aktivt ind i sagen. Men i
mindre svindelsager mener dansk politi desværre ikke, at de har ressourcer til at gå ind
i sager om forsikringsfusk. Det er en af grundene til, at forsikringsselskaberne vælger at
hyre egne efterforskere.
Fup, svindel og fifleri er en underholdende true crime-fortælling om forsikrings
svindlere. Men forfatterne sætter også den eksisterende lovgivning og politiets
manglende indsats til debat. For kan det virkelig være rigtigt, at andres (forsøg på)
svindel gør forsikringerne dyrere for os andre?
Kirsten Stubbe-Teglbjærg og Preben Lund er begge journalister. Bjarne Jensen er
efterforsker i sager om forsikringssvindel.

Fup, svindel og fifleri

– når der svindles med forsikringer

Kirsten Stubbe-Teglbjærg
og Preben Lund
– under medvirken af Bjarne Jensen
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