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Treårspreskription räknas från den tidpunkt då försäkringstagaren fick kännedom om anspråket
Nämnden ansåg att treårspreskriptionen ska räknas från den tidpunkt då skadeföljden gett sig till
känna för försäkringstagaren, vilket är den tidpunkt då denne tidigast hade kunnat göra anspråket
gällande.
BAKGRUND
I skadeanmälan som inkom till bolaget den 18 juli 2013 har NN uppgett att han föll i badrummet
2007 då han ådrog sig en bäckenfraktur varefter det utvecklades en pseudoartros.
FÖRSÄKRINGSBOLAGETS BESLUT
Försäkringsbolaget har bedömt att en bedömning av kvarstående besvär hade kunnat göras den 7
januari 2008. Eftersom det gått mer än tre år mellan den tidpunkten och datum för skadeanmälan
anser försäkringsbolaget att rätten till ersättning för medicinsk invaliditet är preskriberad.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat försäkringsbolagets bedömning. Han har yrkat att preskription inte ska anses
ha inträtt och att ärendet ska regleras. NN har bland annat angett att skadan inte var stationär 2008
utan först 2011. Han anser att han på grund av den dåliga balansen sedan en tidigare trafikolycka föll
olyckligt på väg in i badrummet. På grund av detta ådrog han sig en plågsam bäckenskada med
pseudoartros. Först vid läkarbesök den 6 september 2011 har han fått kännedom om att han lider av
pseudoartros på grund av utebliven läkning. Till stöd för sitt yrkande har han bland annat åberopat
intyg av legitimerade läkare och legitimerad sjukgymnast.
FÖRSÄKRINGSBOLAGETS INSTÄLLNING
Försäkringsbolaget har vidhållit sin inställning.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Nämnden har gått igenom handlingarna i ärendet och kommit fram till att det finns skäl att ändra
bolagets beslut.
Skäl för nämndens bedömning
Enligt de för försäkringen aktuella villkoren, punkten E.1.1 och K, framgår bland annat att rätt till
invaliditetsersättning på grundval av medicinsk invaliditet uppkommer när sådan invaliditet inträtt,
dock tidigast ett år efter det att olycksfallsskadan inträffat. Medicinsk invaliditet anses inträda när
behandlingen inklusive medicinsk rehabilitering har avslutats. Den som har anspråk på
försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot försäkringsbolaget inom tre år
från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från
det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande.
Nämnden, biträdd av rådgivande läkare, anser mot bakgrund av handlingarna i ärendet att NN
tidigast kan anses ha haft kännedom om att anspråket kunde göras gällande den 6 september 2011.
Det var vid denna tidpunkt han fick besked om att det förelåg en pseudoartros och att den var
bestående. Det är först då skadeföljderna får anses ha gett sig till känna för honom och han tidigast
hade kunnat göra anspråket gällande. Försäkringsbolaget bör därför reglera ärendet utifrån dessa
förutsättningar.
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