
Kundeutbytte
Vi deler overskuddet med kundene våre

Når Gjensidige går godt, ønsker vi å dele med kundene. 
I 2008 delte vi ut kundeutbytte for første gang. Dette 
var en historisk begivenhet for selskapet, markedet og 
kundene.

Etter at Gjensidige ble børsnotert i 2010, er det aksje
eierne som får utbetalt aksjeutbytte når det går bra for 
selskapet. 

Vår største eier er Gjensidigestiftelsen, med over 62 %  
av  aksjene i Gjensidige. Stiftelsen gir aksjeutbyttet sitt 
videre til skadeforsikringskundene i Gjensidige. Det er 
dette vi kaller kundeutbytte. 

Utbetaling av kundeutbytte og størrelsen på  utbyttet 
 besluttes i generalforsamling på bakgrunn av fore
gående års resultat i Gjensidige.

Når det går godt for Gjensidige, får derfor både 
 aksjeeiere og kunder glede av det. 

2018 ble et godt år for Gjensidige, og vi kan glede oss  
over å dele ut hele 14,1 % i kundeutbytte. En kunde som 
betalte 50 000 kroner for forsikringene sine i 2018, fikk 
altså  utbetalt 7 050 kroner i 2019.  

Siden oppstarten av ordningen med utbetaling av 
kunde utbytte i 2008 har vi utbetalt cirka 19 milliarder 
kroner til kundene våre.

Vi er stolte av å være det eneste forsikringsselskapet i 
Norge som deler overskuddet med kundene på denne 
måten.

Les mer om kundeutbytte på:  
gjensidige.no/naringsliv/kundefordeler/kundeutbytte  
Her kan du også finne ut hva virksomheten ville fått 
utbetalt med skadeforsikringer i Gjensidige.
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Frivillige lag, organisasjoner  
og ildsjeler kan søke om midler
Gjensidigestiftelsen er mer enn en 
 finansiell aktør – den er også en viktig 
 bidragsyter til ulike samfunnsnyttige  
formål. Stiftelsen deler hvert år ut rundt 
220 millioner kroner til til samfunnsnyttige 
formål innenfor trygghet og helse. 

Siden oppstarten i 2007 har stiftelsen  
delt ut over 2,2 milliarder kroner til rundt  
6 500 prosjekter. Les mer på: 
gjensidigestiftelsen.no

Kunde utbytte i ti år på rad
I ti år på rad har vi delt ut kunde utbytte. Prisene 
på forsikringene våre er helt uavhengige av dette. 
Kunde utbytte er en tilleggs fordel på grunn av den 
unike eier modellen vi har.

https://www.gjensidige.no/naringsliv/kundefordeler/kundeutbytte 
https://www.gjensidigestiftelsen.no

