
 

724-2004 PFN 

Oriktiga uppgifter 

Av utredningen framgår att NN i hälsodeklarationen lämnat oriktiga uppgifter. Anledning saknas 

till antagandet att hon inte insett eller bort inse att uppgifterna var oriktiga. Bolaget har sålunda 

haft fog att tillföra den aktuella klausulen i försäkringen.  

BAKGRUND  

NN tecknade den aktuella försäkringen i december 1998. I samband med tecknandet besvarade hon 

ett antal frågor om sin hälsa. I skadeanmälan har NN uppgett att hon på grund av sjukdom varit helt 

arbetsoförmögen från och med den 23 april 1999 till och med den 30 juni 1999. Hon har angett att 

diagnos inte är säkerställd men att det troligen är en depression hon drabbats av.    

BOLAGETS BESLUT  

Bolaget har i beslut den 1 december 1999 angett att försäkringen inte hade beviljats med normala 

villkor om bolaget vid tecknandet känt till att den försäkrade under 1998 gjort en hälsoundersökning 

på A-hälsan, ringt och fått recept på ”Paraflex comp” och sökt sjukgymnast på grund av ryggbesvär. 

Försäkringen har därför tillförts en klausul vilken innebär att ersättning inte lämnas om 

arbetsoförmågan beror på besvär från ländryggen eller därmed sammanhängande symtom från 

benen.  Bolaget har vidare angett att klausulen ska tillämpas till 50 procent då de bedömt att den 

försäkrades ländryggsbesvär motsvarar 50 procent av hennes sjukskrivning för den anmälda 

sjukperioden. I februari 2004 har bolaget gjort en omprövning med anledning av att NN beviljats tre 

fjärdedelar sjukersättning från försäkringskassan från och med januari 2003 till och med december 

2005. Bolaget har bedömt att NN:s ryggbesvär motsvarar minst 50 procent av den arbetsoförmåga 

hon har. Sjukersättning har därför beviljats med 38 procent (50 procent av tre fjärdedelar).   

FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING  

NN har inte accepterat bolagets bedömning. Hon yrkar att försäkringsvillkoren ska tillämpas utan 

klausul. Hon anger bland annat att hon ansåg sig fullt arbetsför när hon fyllde i hälsodeklarationen 

och att hon inte sökt läkarvård hos företagshälsovården utan de har kontaktat henne.   

BOLAGETS INSTÄLLNING  

Bolaget har vidhållit sin tidigare bedömning.   

NÄMNDENS BEDÖMNING  

Av handlingarna framgår bland annat att NN i september 1998 gjort en hälsoundersökning på A-

hälsan, i november 1999 ringt till läkare och fått recept på ”Paraflex comp” och i december 1999 sökt 

sjukgymnast på grund av ryggbesvär.  

Trots dessa förhållanden svarade NN i hälsoförklaring daterad den 17 december 1998 att hon under 

de senaste tre åren inte vårdats, behandlats eller undersökts på sjukhus, vårdcentral eller annan 

sjukvårdsinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan sjukvårdspersonal. Av det anförda framgår 

att den försäkrade i hälsodeklarationen lämnat oriktiga uppgifter. Anledning saknas till antagande att 

hon inte insett eller bort inse att uppgifterna var oriktiga.   

Det får antas att bolaget med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha belagt försäkringen 

med en klausul. Enligt nämndens bedömning har bolaget sålunda haft fog att tillföra den aktuella 

klausulen i försäkringen. 

Upplysningsvis kan meddelas att Personförsäkringsnämnden efter november 2005 endast prövar 

frågor som har en försäkringsmedicinsk anknytning. Detta ärende kom in före denna tidpunkt. 
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