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Markedsudvikling i 2015 for forsikringsmæglervirksom-

hed 
 

1. Konklusioner 
 

Forsikringsmæglernes omsætning steg i 2015 med 3 pct. til 1.271 mio. kr.  

 

68 pct. af omsætningen stammer fra formidling af skadesforsikring, og de resterende 32 pct. 

stammer fra formidling af livsforsikring. Fordelingen er den samme som i 2014. 

 

Mæglervirksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. stod i 2015 for 60 pct. af mar-

kedets samlede omsætning. Dette er en stigning på 5 procentpoint i forhold til 2014, men 

den større markedsandel skyldes, at der i 2015 er én virksomhed mere, der har en omsæt-

ning på over 100 mio. kr.  

 

Skadesforsikringsmæglere med en omsætning mellem 1 og 15 mio. kr. har øget deres mar-

kedsandel i 2015.  

  

I 2015 har yderligere 13 forsikringsmæglervirksomheder fået tilladelse og er blevet underlagt 

Finanstilsynets tilsyn. I alt har 162 forsikringsmæglervirksomheder indberettet til Finanstilsy-

net for 2015. 
 

Finanstilsynet har erfaret, at der er behov for at præcisere reglerne for tilladelse til at drive 

selvstændig forsikringsmæglervirksomhed og forskellige franchise-modeller. Herudover har 

Finanstilsynet den seneste tid oplevet en kraftig stigning i anvendelsen af franchise i bran-

chen. Denne artikel vil derfor beskrive to forskellige franchise-modeller. 
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2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsindberetninger 
Forsikringsmæglernes omsætning udgjorde 1.272 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til en stigning 

på 3 pct. i forhold til året før, jf. tabel 1. Forsikringsmæglervirksomhed er beskrevet i boks 1. 

 
Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger 2011- 2015 

 
Anm.: 1. juli 2011 blev det forbudt at opkræve provisioner. Det betyder, at vederlag modtaget fra kunder og omsætning 
er ens fra 2012 til 2014. Før 2012 udgøres omsætningen af vederlag fra kunder og netto provisioner fra forsikringsvirk-
somheder. 
Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet.  

 

Den samlede stigning i omsætningen i 2015 skal ses i lyset af, at antallet af virksomheder, 

der har indberettet til Finanstilsynet, er steget med 9 i 20151. Omsætningen er vokset 10 pct. 

pr. år i perioden 2011-2015, men dette skyldes primært den store stigning mellem 2011 og 

2012. Den årlige vækst i perioden 2012-2015 er på 1 pct. pr. år. Altså er der tale om en 

omsætningsvækst i 2015, der ligger over gennemsnittet for 2012-2015. 

 
Boks 1. Forsikringsmæglervirksomhed 

 
 

Omsætning fordelt på størrelse 

Ud af den samlede omsætning på 1,2 mia. kr.2 stammer 796 mio. kr. fra formidling af ska-

desforsikring, jf. figur 1, svarende til 65 pct. De resterende 426 mio. kr., svarende til 35 pct., 

kan henføres til formidling af livsforsikring. Fordelingen er derfor uændret siden 2014.  

 
 

                                                   

 

 
1 Største delen af forsikringsmæglere havde indberettet til Finanstilsynet ved artiklens afslutning.  
2 Den samlede omsætning er mindre end omsætning fra forsikringsformidling fra tabel 1, da beløbet er eksklusiv vederlag 
fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning. 

2014-2015 2011-2015

Vederlag modtaget fra kunder i alt 880           1.223        1.210     1.230     1.272     3% 10%

Omsætning fra forsikringsformidling 1.119        1.223        1.210     1.230     1.272     3% 3%

Antal virksomheder 148           150          144       153       162       

Mio. kr.
Vækst pr. år

2011 2012 2013 2014 2015

Forsikringsmægleren er en forsikringsformidler, der indhenter tilbud om forsikringsdæk-

ning fra flere frit valgte forsikringsselskaber på basis af en objektiv analyse af så mange 

af markedets forsikringsløsninger som muligt, og som ud fra faglige kriterier rådgiver kun-

den om, hvilken forsikringsløsning, der er egnet til at opfylde kundens forsikringsbehov. 

 

En forsikringsmæglervirksomhed har eneret på at udøve den aktivitet, der består i at yde 

kunden rådgivning på basis af en analyse af et antal mulige og relevante forsikringsløs-

ninger. Definitionen af en forsikringsmægler fremgår af lov om forsikringsformidling § 2, 

nr. 1. 

 

Et særkende for forsikringsmægleren, modsat forsikringsagenten, er, at mægleren er for-

pligtet til at indhente tilbud fra konkurrerende forsikringsselskaber uden at være bundet til 

et eller flere forsikringsselskaber. Mægleren er uafhængig af forsikringsselskaberne og 

aflønnes af kunden. 
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Figur 1: Andele af omsætningen fordelt på størrelse i 2015, mio. kr.  

 
Anm.: Omsætningen indeholder ikke vederlag fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning.  
Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet.  

 

Skadeforsikringsvirksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. havde tilsammen en 

omsætning på 515 mio. kr. svarende til 65 pct. af den samlede skadeforsikringsomsætning i 

2015, jf. figur 1. Dette tal var 54 pct. i 2014. Stigning skyldes, at antallet af mæglere med en 

omsætning på over 100 mio. kr. er steget med én i 2015. 

 

Livsforsikringsmæglere med en omsætning på over 100 mio. kr. havde en samlet omsætning 

på 200 mio. kr. i 2015. Markedsandelen er faldet fra 51 pct. i 2014 til 47 pct. i 2015. Det er 

primært virksomheder med en omsætning mellem 15 mio. kr. og 100 mio. kr., der har over-

taget disse markedsandele.  

 

Forsikringsmæglere fordelt på størrelse 

Forsikringsmæglerbranchen er kendetegnet ved få store og mange små virksomheder. Ud 

af de 162 forsikringsmæglervirksomheder, der i 2015 indberettede til Finanstilsynet, havde 

91 virksomheder en omsætning på mindre end én mio. kr. og kun 15 virksomheder en om-

sætning på 10 mio. kr. eller derover, jf. figur 2.  

 

Figur 2: Antal forsikringsmæglere fordelt på omsætning i 2015, mio. kr. 

 

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet.  
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Forsikringsmæglerbranchen er ligeledes kendetegnet ved, at få virksomheder sidder på en 

stor del af det samlede marked, hvilket kan ses i figur 1. De tre største virksomheder med en 

omsætning på over 100 mio. kr. stod i 2015 for 60 pct. af markedets samlede omsætning, jf. 

tabel 2.  

 

Tabel 2: Markedskoncentration 

Markedsandel for virksomheder 
med en omsætning: 

2011 2012 2013 2014 2015 

På over 100 mio. kr. 60% 61% 57% 55% 60% 

   Antal virksomheder             2              2              2              2              3  

Mellem 15 og 100 mio. kr. 21% 23% 25% 28% 21% 

   Antal virksomheder             7              9              8              9              7  

På under 15 mio. kr. 19% 16% 18% 17% 19% 

   Antal virksomheder         139          139          134          142          152  

Anm.: Tabellen er baseret på omsætningen efter fradrag af afgivne provisioner og vederlag. I 2012-2015 er fradraget nul 

pga. provisionsforbuddet. 

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. 

 

De 7 virksomheder, som havde en omsætning mellem 15 og 100 mio. kr., stod for 21 pct. af 

den samlede omsætning. De resterende 152 virksomheder med en omsætning på under 15 

mio. kr. stod for ca. 19 pct. af markedets samlede omsætning i 2015. 

 

Markedskoncentrationen for virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. er steget 

5 procentpoint i forhold til sidste år, men dette skyldes, at antallet af virksomheder er øget 

fra to til tre.  
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3. Franchise i forsikringsmæglerbranchen 
Finanstilsynet er igennem en årrække stødt på forskellige franchise-modeller inden for for-

sikringsmæglerbranchen. Finanstilsynet har erfaret, at der har været uklarhed hos de enkelte 

franchisetagere om reglerne for tilladelse i forbindelse med selvstændig virksomhed og for-

skellige franchise-modeller. Boks 2 indeholder en beskrivelse af en franchiseaftale.  

 

Selvom forskellen mellem de forskellige franchise-modeller set udefra kan virke beskeden, 

er det netop detaljerne i aftalerne, som har afgørende betydning for, hvorvidt en franchiseta-

gervirksomhed skal have tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed. Finanstilsynet 

oplever i stigende grad, at virksomheder, som er en del af forskellige franchise-konstruktio-

ner, nu ansøger om tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed, da de er blevet op-

mærksomme på, at konstruktionen også forudsætter tilladelse for franchisetagervirksomhe-

den. Disse franchisetagervirksomheder har typisk drevet ulovlig virksomhed i årevis, idet de 

har været af den overbevisning, at franchisegivervirksomheden oppebar den nødvendige 

tilladelse.  

 

Forvirringen om lovgivningen og franchise er ikke blevet mindre som følge af fremkomsten 

af nye franchise-konstruktioner i branchen. Herudover har Finanstilsynet den seneste tid op-

levet en kraftig stigning i anvendelsen af franchise i branchen. 

 

Finanstilsynet vil derfor i det følgende beskrive to forskellige franchise-modeller, problemstil-

lingerne ved den ene af disse og Finanstilsynets praksis på området. Endeligt vil betingel-

serne for at anvende franchise-konstruktioner i forbindelse med forsikringsmæglerassisten-

ters oplæring blive beskrevet. 

 

Boks 2. Franchiseaftale 

 

En franchiseaftale er en aftale mellem to af hinanden uafhængige juridiske enheder, der 

giver den ene part (franchisetager) ret til at drive virksomhed efter den anden parts (fran-

chisegivers) forretningskoncept mod betaling af vederlag. 

 

En traditionel franchiseaftale indeholder typisk bestemmelse om,  

 at franchisetager er selvstændig erhvervsdrivende og driver virksomhed for egen 

regning og risiko  

 at franchisetager i sin virksomhed anvender franchisegivers navn, men med eget 

navn tilføjet  

 at formålet med aftalen er, at franchisetager skal oparbejde sin egen kundekreds  

 at der i franchisetagers egenskab af franchisetager ikke foreligger noget ansæt-

telses- eller selskabsretligt forhold mellem franchisetager og franchisegiver  

 at franchisetager ikke honoreres af franchisegiver, men direkte af kunden  

 at franchisetager skal oprette egen bankkonto  

 at franchisetager betaler royalty til franchisegiver for at benytte dennes navn, for-

retningskoncept samt administrative systemer. 
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Forskellige franchisemodeller med forskellig praksis 

Finanstilsynet vil nedenfor beskrive to forskellige franchise-modeller. Model nr. 1 vil kræve 

tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed for franchisetager, hvorimod model nr. 2 

ikke vil kræve selvstændig tilladelse for franchisetager. 

 

 
 

Finanstilsynets vurdering 

Det er Finanstilsynets vurdering, at franchiseaftaler, der som i model 1 indebærer, at franchi-

setager i eget navn udøver forsikringsmæglervirksomhed kræver, at franchisetager har en 

individuel tilladelse som forsikringsmægler.  

 

Så længe der udøves virksomhed i franchisetagers virksomhed, som er omfattet af lov om 

forsikringsformidlings anvendelsesområde, vil franchisetager skulle have den nødvendige til-

ladelse hertil. 

 

 
 
Finanstilsynets vurdering 

Det er i denne situation Finanstilsynets vurdering, at franchiseaftaler der indebærer, at fran-

chisetager i realiteten ikke udøver forsikringsmægleraktivitet i sin egen virksomhed, lovligt 

Model 1: 

 Franchisetager opretter en virksomhed (CVR. nr.) med brancheangivelsen: ”for-

sikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed”.  

 Franchisetager anvender den godkendte forsikringsmæglers firmanavn med tilfø-

jelsen af eget navn eller eventuelt helt eget virksomhedsnavn. 

 Kunderne indgår aftale med og betjenes i franchisetagers virksomhed.  

 Franchisetager er ikke i et ansættelseslignende forhold med franchisegiver.  

 Franchisetager honoreres ikke af franchisegiver, men direkte af kunden.  

 Franchisetager betaler royalty til franchisegiver af de optjente honorarer og ve-

derlag.  

 Franchisetagers virksomhed skal udøves i overensstemmelse med franchisegi-

vers krav om standard og kvalitet.  

 Franchisetager skal efterleve franchisegivers anvisninger, hvor franchisegiver 

måtte have en faglig interesse deri. 

Model 2: 

 Franchisetager opretter en virksomhed (CVR. nr.) med brancheangivelsen: ”an-

den virksomhedsrådgivning”. 

 Franchisetager anvender den godkendte forsikringsmæglers firmanavn med tilfø-

jelsen af eget navn. 

 Kunderne indgår aftale med og betjenes i franchisegivers virksomhed.  

 Franchisetager er i et ansættelseslignende forhold med franchisegiver.  

 Franchisetager honoreres af franchisegiver.  

 Franchisetager betaler royalty til franchisegiver.  

 Franchisetagers virksomhed skal udøves i overensstemmelse med franchisegi-

vers krav om standard og kvalitet.  

 Franchisetager skal efterleve franchisegivers anvisninger. 
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kan indgås mellem en godkendt forsikringsmæglervirksomhed og en virksomhed, der ikke 

har tilladelse fra Finanstilsynet til at udøve forsikringsmæglervirksomhed.  

 

Dette forudsætter, at al forsikringsmægleraktivitet foregår i franchisegivers virksomhed, samt 

at der foreligger et ansættelseslignende forhold mellem franchisetager og franchisegiver, 

hvilket bl.a. indebærer, at aftaler indgås for franchisegivers regning og risiko. 

 

Optjening af erfaring som forsikringsmæglerassistent i franchise 

Hvis en virksomhed ønsker at anvende franchiseaftaler i en situation, hvor en person skal 

erhverve sig praktisk kunnen om forsikringsmægling med henblik på at opnå en personlig 

tilladelse som forsikringsmægler, skal det sikres, at den pågældende forsikringsmæglerassi-

stent (franchisetager) modtager den tætte og løbende oplæring, som er en forudsætning for 

at opnå en personlig tilladelse. 

 

Mæglerassistentens oplæring sikres fx ikke, hvis franchisegiver ikke ønsker at påtage sig et 

arbejdsgiver-, herunder instruktionsansvar for den pågældende franchisetager.  

Finanstilsynet har endvidere set eksempler på, at franchisegiver og franchisetager har kontor 

i hver sin ende af landet og ikke er i regelmæssig kontakt, eller at franchisetager rent praktisk 

agerer selvstændigt, sådan at den ansvarlige forsikringsmægler udelukkende underskriver 

aftalerne. 

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at hvis en virksomhed ønsker at anvende franchiseaftaler i 

en situation, hvor en person skal erhverve sig den praktiske kunnen om forsikringsmægling, 

skal virksomheden sikre sig, at den pågældende får en tæt og løbende oplæring. Virksom-

heden skal til enhver tid kunne redegøre for og dokumentere, at forsikringsmæglerassisten-

ten får en oplæring tilsvarende den, assistenten havde modtaget som almindelig ansat.  

 

Konklusion 

De afgørende faktorer ved afgørelsen af, om en franchisetager skal have sin egen tilladelse 

efter lov om forsikringsformidling, er, om franchisegiver har instruktionsbeføjelse over for 

franchisetager, om kunderne indgår aftale med franchisetagers eller franchisegivers virksom-

hed, samt om virksomheden udøves for franchisetagers eller franchisegivers regning og ri-

siko. 

 

Lov om forsikringsformidling forholder sig derimod ikke til, hvordan ansættelsesforholdet i de 

nævnte eksempler i øvrigt aftales mellem den godkendte forsikringsmægler og den pågæl-

dende virksomhed, herunder heller ikke til hvordan aflønningen fra forsikringsmæglervirk-

somheden håndteres som A eller B indkomst. 
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4. Om statistikken  
Tallene i artiklen er baseret på indberetninger til Finanstilsynet for kalenderåret 2015. For-

sikringsmæglere indberetter kun uddrag af deres årsregnskaber til Finanstilsynet. Derfor byg-

ger analysen af forsikringsmæglernes omsætning på en gennemgang af de omsætningskil-

der, der indberettes til Finanstilsynet.  

Datagrundlaget udgøres af 162 indberetninger til Finanstilsynet. 

 

A1: Antal forsikringsmæglere, 2000-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. 
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A2: Forsikringsmæglervirksomheder ultimo 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Navn Navn

7 9 13 ForsikringService ApS Deloitte Pensionmanagement Brokers P/S

AIE Insurance Brokers Partnerselskab Din Forsikringsmægler ApS

Aktuarbaseret Forsikrings og Pensionsrådgivning ApS DLBR Forsikringsmægler A/S

AON Denmark A/S Ensure & Rønn ApS

APC Forsikringsmæglere A/S Ensure Elsborg ApS

Assurance Forum v/Bjarne Kragballe Ensure International Insurance Broker A/S

Assure Forsikringsmæglerselskab A/S Ensure International Insurance Broker Copenhagen Ellenhard, 

Nygaard & Partnere P/S

BEDSTpension Consulting, Forsikringsmægler P/S Ensure Pensionsmægler A/S

BEDSTpension Forsikringsmægler A/S Ensure Pensionsmægler København ApS

Blue Oak Brokers ApS ENSURE Pensionsmægler Lillelund ApS

Brevis Forsikringsmæglere A/S ENSURE Pensionsmægler M&B ApS

Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S Ensure Pensionsmægler Midtjylland ApS

C. B. Forsikringsmægler v/Chr. Beier ENSURE Pensionsmægler Sonne A/S

Care Forsikringsrådgivning A/S Ensure Pensionsmægler SYD ApS

Care Pensionsrådgivning ApS Ensure Pensionsmægler VEST ApS

Chami Forsikringsmægler ApS ENSURE Pensionsmægler Øst

CIBA - Corporate Insurance Brokers Association ApS Ensure Pensionsmægler Øst DK ApS

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Ensure Pensionsmægler Aarhus ApS

Dan Assurance Consult A/S Forsikringsmæglere ENSURE Pensionsmægler-syd ApS

DanGarant International Insurance Brokers ApS F10 Forsikringsmægler Syddanmark I/S

Dansk Erhvervsassurance ApS - Forsikringsmæglervirksomhed F10 Pensionsmægler ApS

Dansk System Assurance Forsikringsmæglerselskab A/S Factor Insurance Brokers A/S

Danske Forsikringsmæglere ApS Fairwater Marine Broker ApS

Danske Pensionsmæglere I/S First Brokers P/S

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Arne Thomsen First Brokers Silkeborg v/Allan L Olsen

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Erik Andersen First Brokers v/ Alex Dalsgaard

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/John Visborg First Brokers v/ Flemming Gravesen

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Jon Nielsen First Brokers v/ Jens Jessen

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Søren Skytte Nielsen First Brokers v/Chr Christensen

Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/Torben Thousgaard First Brokers v/Claus Bøgild Hansen

Dansø Assurance Forsikringsmæglerev/Ole Visti Pedersen First Brokers v/Evan Holst

Dansø Assurance Forskringsmægler v/Steen Abildgaard Thomsen First Brokers v/forsikringsmægler Anthony Eden

Dansø Assurance v/Michael Andersen First Brokers v/Henrik Sommer

Dansø Forsikringsmægler v/Allan Husum First Brokers v/Holger Olesen

Dansø Forsikringsmæglere v. Claus Dynesen First Brokers v/Jens Steffensen

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere A/S First Brokers v/Mathias Jepsen Hansen

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere Djursland ApS First Brokers v/Niels Peter Elkjær Larsen

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v / Bjarke Barrett Sørensen First Brokers v/Ole Beltoft

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/Flemming Post First Brokers v/Peter Aaskov

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/Lars Peter Sikjær Nielsen Forsikringsformidling & Rådgivning Torben Lund Simonsen

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/Michael Frølund Forsikringsjuristen v/Bo Rasmussen

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere v/Søren Dall-Hansen Forsikringsmægler Charlotte Baarup

DD Insurance Brokers ApS Forsikringsmægler Danmark A/S

De Frie Forsikringmæglere Forsikringsmægler F. Jørgensen ApS

De Frie Forsikringsmægler/Bornfors v/Åge Madsen Forsikringsmægler Jens Hatting

De Frie Forsikringsmæglere ApS Forsikringsmægler Peter Skov Østergaard

De Frie Forsikringsmæglere Bo Christensen A/S Forsikringsmægler Tillegreen Consulting P/S

De Frie Forsikringsmæglere Jørgen Nielsen A/S Forsikringsmægler Tina Olsen

De Frie Forsikringsmæglere v. Frode K. Larsen ApS Forsikringsmægleren v/Claus Skau Pedersen

De Frie Forsikringsmæglere v/ Jensen og Kristensen Forsikringsmægleren v/Forsikringsmægler Bruno Ib

DE FRIE FORSIKRINGSMÆGLERE V/ARNE SØRENSEN ApS Forsikringsmæglerfirmaet Bjergholt Assurance A/S

De Frie Forsikringsmæglere v/Jakob Bjørn Mouritzen Forsikringsmæglerfirmaet Olsen & Partner, ForsikringsRevision og 

Rådgivning v/Erik Alexander Olsen
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Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. 

 

Navn Navn

ForsikringsMæglerGruppen Danmark ApS Nikolaisen & Partnere v/Ole Nikolaisen

ForsikringsMæglerGruppen Pension ApS (FMG PENSION) Nordflex Internationale Forsikringsmæglere A/S

Forsikringsmæglerne Assurance Consulting ApS Nordic Insurance Brokers

Forsikringsmæglerne DFM ApS Nyegaard Pensionsrådgivning A/S

Forsikringsmæglerne Mohr Kjær P/S Ole Hjorth A/S - Internationale forsikringsmæglere

Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn A/S Opal Danmark Pensionsforsikringsmæglere A/S

Forsikringsmæglerselskabet Assurance Partner A/S Optica Forsikringsrådgivning A/S

Forsikringsmæglerselskabet Forsikringsrådgiverne ApS Pensionsoptimering.dk, Forsikringsmæglervirksomhed

Forsikringsmæglerselskabet Mentor ApS Pensionspleje v./Frank Peter Sørensen Pensionsforsikringsmægler

Forsikringsmæglervirksomheden Copenhagen Media Consulting ApS PLI Forsikringsmæglere

Forsikringssekretariatet v/ Mogens Fogh Prime Assurance Forsikringsmæglerselskab A/S

FPR Forsikringsmægleraktieselskab Prorisk Forsikringsmægler ApS

H. Holman & Co., Forsikringsmæglere A/S Prospector v/Allan Hansen & Jes Christensen

Hansson & Partners A/S Forsikringsmæglerselskab Risk International Forsikringsmægler ApS

Hertz & Co Forsikringsrådgivere I/S RTM Insurance Brokers A/S

Hertz & Ødum Forsikringsmæglere A/S SECURELIFE A/S

Høgsberg Assurance Service A/S SEJER Pensionsrådgivning Forsikringsmæglervirksomhed

IC - BROKERS APS FORSIKRINGSMÆGLER SEREN FORSIKRINGSMÆGLER ApS

J.C.P. Forsikringsmægler Skinnerup Consulting v/Kim Skinnerup Jensen

Jysk Forsikrings-Service Trekantsområdet , 

Forsikringsmæglervirksomhed v/Carsten Meyer

Stilling Insurance Brokers ApS

Jysk Forsikrings-Service v/Gert Liske Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S

Keller & Partners, Forsikring og Pensionsrådgivning v/Kim Keller TimeAssurance A/S Forsikringsmæglerselskab

Kønig Assurance  v/Mogens Kønig TimeRisk Forsikringsmæglerselskab A/S

Landbrugets Forsikringsmægling ApS TRÄGÅRDH Forsikringsmægling

Larsen Forsikringsmæglerne ApS U.S. RE Aps, Reinsurance Broking

Marsa & Partnere ApS Forsikringsmæglervirksomhed UNSC/Forsikringsmægler Ulrik Nottelmann

Marsh A/S Vestjysk Forsikringsmæglere v/Henrik Siig

Mercer Pensionsrådgivning A/S V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S

ML Forsikringsagentur v/M. Larsen Willis I/S


