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Villkor 

Nämnden har funnit att ångest, illamående, yrsel och cervicobrachialt syndrom ska anses falla in 

under nedan angivna sjukdomar som under vissa förutsättningar är undantagna ersättning enligt 

försäkringsvillkoren: -Psykiska sjukdomar -Trötthetssyndrom -Utbrändhet -Elöverkänslighet -

Kroniska smärttillstånd, myalgier och fibromyalgi -Tinnitus  

BAKGRUND  

Av utredningen i ärendet framgår bland annat att NN från och med augusti 2004 är sjukskriven för 

bland annat yrsel.   

BOLAGETS BESLUT  

Bolaget har avböjt att lämna ersättning för NN:s anmälda sjukdom med hänvisning till 

försäkringsvillkoren. Enligt villkoren måste, för att rätt till ersättning från försäkringen ska föreligga, 

försäkringen ha varit gällande i minst två år innan sjukdomen blev aktuell. Detta undantag gäller för 

psykiska sjukdomar, trötthetssyndrom, utbrändhet, kroniska smärttillstånd, myalgier, fibromyalgi och 

tinnitus. NN insjuknade den 10 augusti 2004 och hennes försäkring hade då inte varit gällande i två 

år.   

FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING  

NN har inte accepterat bolagets bedömning utan yrkat att ersättning ska utgå från försäkringen. Hon 

har bland annat angett att försäkringen enligt försäkringsförsäljaren skulle börja gälla direkt.    

BOLAGETS INSTÄLLNING  

Bolaget har vidhållit sin inställning.   

NÄMNDENS BEDÖMNING  

Enligt försäkringsvillkoren, punkt C 2 1, framgår följande. ”För nedanstående sjukdomar gäller, om 

inte annat anges i försäkringsbrevet, att försäkringen ska ha varit gällande under minst två år innan 

sjukdomen blev aktuell för att rätt till ersättning ska föreligga. Blir någon av nedanstående sjukdomar 

aktuell inom två år från försäkringens begynnelsedag gäller inte försäkringen.  

-Psykiska sjukdomar 

-Trötthetssyndrom 

-Utbrändhet 

-Elöverkänslighet 

-Kroniska smärttillstånd, myalgier och fibromyalgi 

-Tinnitus  

Ovanstående begränsning gäller inte för livförsäkringen. Begränsningen tillämpas inte heller om 

försäkring med motsvarande omfattning (sjukdom och olycksfallsskada) funnits gällande i annat 

bolag fram till denna försäkrings begynnelsedag.”  

NN har varit sjukskriven för bland annat ångest, illamående, yrsel och cervicobrachialt syndrom, vilka 

besvär har blivit aktuella inom två år från försäkringens begynnelsedag. Enligt nämnden, biträdd av 

rådgivande läkare, faller besvären in under de i villkoren punkt C 2 1 angivna sjukdomarna. På grund 

härav och då det enligt handlingarna framgår att den försäkring NN haft i annat försäkringsbolag 

fram till den aktuella försäkringens begynnelsedag inte haft motsvarande omfattning, (sjukdom och 
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olycksfallsskada) är undantaget i villkoren tillämpligt. Någon rätt till ersättning från försäkringen 

föreligger därför inte. 
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