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Det er lovligt at anvende professionel bistand til at opgøre en skade korrekt!
Flere forsikringsselskaber anfægter et autoskadeværkstedets ret til, at indkøbe bistand til opgørelse af
en skade i forsi indkøbsprogrammet, ved at give adgang via autoskadeværkstedets login.
Som grundlag for anfægtelsen, henvises til GDPR – persondataforordningen.
Det skal understreges, at forsikringsselskaberne ikke har lovhjemmel til at forbyde, at et
autoskadeværksted indkøber professionel hjælp til korrekt opgørelse af en skade, da dette i sidste
ende også har en positiv effekt for bilejeren (forsikringskunde), der ønsker den bedst mulige
reparation af en skade, og dermed korrekt opgørelse. Desuden anses bilens nummerplade, som der
henvises til i forsikringsselskabernes anfægtelse, for en oplysning af ”ufarlig” karakter.

Et hvert autoskadeværksted har som virksomhed en persondatapolitik, hvori der henvises til, at
oplysninger kan videregives til samarbejdspartnere. Lovhjemmel til at videregive persondata, i dette
tilfælde nummerpladenummeret, findes i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvor
værkstedets interesse i at videregive oplysningerne, overgår den registreredes interesse i at
oplysningen ikke videregives.
Ydermere er samarbejdspartneren berettiget til at behandle data, når der forefindes en
databehandleraftale mellem kunden (autoskadeværkstedet) og bistandsgiveren (Takseringshjaelp.dk).

Generelt anser SKAD det for værende problematisk, at forsikringsselskaber ønsker at sætte
begrænsninger for den frie konkurrence, ved at give urigtige oplysninger til autoskadeværksteder, og
dermed tilføje en virksomhed, Takseringshjaelp.dk, økonomisk tab.
SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere.
Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation, opbygning, ombygning,
og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler.
Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor disse områder.
TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer.
SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA.
Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse, arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og
arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning.
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