698-2005 PFN
Inte tillräckliga skäl för att avböja ersättning
Bolaget avböjde att betala ersättning eftersom NN led av kroniskt smärttillstånd och försäkringen i
ett sådant fall var begränsad på så sätt att den behövde gälla i minst två år innan sjukdomen blev
aktuell för att rätt till ersättning skulle föreligga. Nämnden ansåg emellertid att utredningen inte
styrkt att NN led av kroniskt smärttillstånd och att det därför inte fanns fog för att avböja
ersättning på den åberopade grunden.
BAKGRUND
I skadeanmälan, som kom in till bolaget den 12 april 2005, har NN uppgett att han sedan hösten 2004
fått tilltagande besvär med värk och belastningssmärtor i höger skuldra.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har avböjt att betala ut ersättning för NNs axelbesvär med hänvisning till att försäkringen är
begränsad avseende vissa sjukdomstillstånd, på så sätt att försäkringen skall vara gällande under
minst två år innan sjukdomen blir aktuell för att rätt till ersättning skall föreligga. Kroniska
smärttillstånd av det slag som NN lider av finns med bland de sjukdomar där denna begränsning
gäller.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat bolagets bedömning. Han yrkar att ersättning skall utgå med 1 500 kr i
månaden för varje månad som han har varit sjukskriven för besvären i höger axel. NN anför bland
annat att hans läkare särskilt angett att det inte rör sig om ett kroniskt smärttillstånd utan tvärtom
visar utvecklingen att det hela är i avklingande.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit sin inställning.
NÄMNDENS BEDÖMNING
I de för försäkringen gällande villkoren, punkten C2.1., framgår att om någon av de där angivna
sjukdomstillstånden blir aktuella inom två år från försäkringens begynnelsedag gäller inte
försäkringen. De i villkoren uppräknade aktuella tillstånden omfattar bland annat kroniska
smärttillstånd. Enligt nämndens bedömning är det inte styrkt genom den utredning som föreligger i
ärendet att NN lider av ett kroniskt smärttillstånd. Bolaget har därför inte haft fog för att avböja
ersättning på den av bolaget åberopade grunden.
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