604-2004 PFN
Ersättning för vissa kostnader
NN ådrog sig en lårbensfraktur pga en fallolycka. Bolaget bedömde att den akuta sjuktiden pågick i
ett halvår samt ansåg att kostnader efter den akuta sjuktiden inte skulle ersättas. Vad gällde
naprapatbehandling ansåg bolaget att ersättning inte skulle lämnas, eftersom det rörde sig om
privat behandling. Nämnden delade bolagets bedömning.
BAKGRUND
I skadeanmälan, som inkom till bolaget den 27 augusti 1997, har NN uppgett att hon den 30 juli 1997
stod på ett backkrön på en grusväg då en okopplad, främmande schäferhund kom rusande från en
villatomt. Hon skrämdes av hunden och tog två steg bakåt varpå hunden ställde sig på bakbenen och
hoppade upp med framtassarna på hennes bröst. NN miste då balansen, föll snett baklänges och slog
i höger höft och lårben varvid en fraktur på höger lårben uppstod.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har bedömt att NNs akuta läkningstid ska anses ha pågått till den 1 februari 1998. Bolaget
har på sätt som framgår av handlingarna i ärendet lämnat ersättning för kostnader som uppstått på
grund av olycksfallet.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat bolagets bedömning avseende ersättning för kostnader. Hon yrkar ersättning
bland annat för hemtjänst under 1998, ränta från och med den 4 december 2000,
naprapatkostnader, fotvård och vattengymnastik.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit sin inställning och förtydligar att det av aktuella försäkringsvillkor framkommer
att ersättning för nödvändiga och oundvikliga merkostnader lämnas under den akuta
behandlingstiden. De kvitton NN inkommit med gällande bland annat hemhjälp och fotvård avser
perioder efter skadans akuta läkningstid varför ersättning för dessa merkostnader inte kan lämnas.
Ersättning kan inte heller lämnas för naprapatkostnader då dessa avser privat behandling.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Nämnden kan inte finna att NN har rätt till någon ytterligare ersättning för kostnader ur den aktuella
försäkringen.
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