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Överfall utomlands 

Fråga om försäkringstagaren utan skälig anledning utsatt sig för en risk att skadas genom att bjuda 

in okänd man på hotellrummet.  

SKADEFALLET 

I skadeanmälan, daterad den 1 september 2003, har NN uppgivit att han den 20 augusti 2003 på sitt 

hotellrum i Bangkok blev överfallen av en man. NN hade varit ute i staden tillsammans med sin fru 

och en annan kvinna. Kvinnorna gick därefter till en träningslokal medan NN fortsatte till hotellet. På 

bussen blev han tilltalad av en person som såg ut som en ung kvinna och som uppgav att hon bodde 

på samma hotell som makarna N. ”Hon” sade sig känna igen makarna och föreslog att de skulle äta 

middag tillsammans.  

När NN och dennes nya bekantskap kom in på N:s hotellrum visade det sig att ”kvinnan” var en man 

som var ute efter tjänster mot betalning. Då NN ställde sig avvisande gick den andre mannen till 

angrepp med sparkar och slag och han rev även NN så att blodvite uppstod. Därefter försvann den 

okände mannen.    

Bolaget hade avböjt att betala ut ersättning med hänvisning till att det i den gällande försäkringen 

ingående överfallsskyddet inte gäller när den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att 

skadas. Enligt bolagets bedömning hade NN tagit för stor risk för att skadas genom att ta med sig en 

främmande person till hotellrummet.  

NN har inte accepterat bolagets bedömning att han utsatt sig för en risk att skadas genom att ta upp 

den främmande mannen på hotellrummet. Enligt NN är det inte riskabelt att prata med ”folk” i 

Thailand och han anser att man inte kan avvisa en person som tilltalar en vänligt och säger att ”hon 

känner min fru och känner igen mig” och hjälper till med att öppna dörren och trycka på 

hissknappen. NN har ansett att allt föreföll så naturligt och att det inte var ett risktagande att knyta 

kontakter. Han har påpekat att han träffade sin nuvarande fru, som kommer från Thailand, genom 

att han vågade tilltala henne.        

NÄMNDENS YTTRANDE 

Under de i ärendet redovisade omständigheterna anser nämnden inte att NN utan skälig anledning 

utsatt sig för risken att skadas. Bolaget äger därför inte avböja NN:s krav på ersättning med 

hänvisning till det åberopade villkoret. 

 

Ämne Riskbeteende 

Årtal för beslut 2004 

Diarienummer 114-2004 PFN 


