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Fråga om tvist har anknytning till anställning, yrkes- eller tjänsteutövning
Fråga om tvist om rätt att utöva optionsrätt enligt ett avtal hade anknytning till
försäkringstagarens förvärvsverksamhet. Nämnden fann att så var fallet och att försäkringsbolaget
hade haft fog för att avböja rättsskydd i tvisten.
BAKGRUND
I ärendet avböjde Trygg-Hansa att lämna rättsskydd med hänvisning till att rättsskyddet i en
hemförsäkring inte gäller för tvist som har anknytning till den försäkrades nuvarande eller tidigare
anställning, yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet, inbegripet åtgärder för
avveckling eller överlåtelse av verksamhet. Eftersom NN synes äga en stor andel av aktierna i YAB och
är VD i detta bolag samt optionsavtalet är knutet till XAB:s försäljningsprestation hade tvisten, enligt
Trygg-Hansa, anknytning till försäkringstagarens förvärvsverksamhet varför rättsskydd inte kunde
beviljas.
AKTUELLT RÄTTSSKYDDSVILLKOR
Försäkringen gäller inte för tvist som har anknytning till din nuvarande eller tidigare anställning,
yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet inbegripet åtgärder för avveckling eller
överlåtelse av verksamhet.
YRKANDE M.M.
NN yrkade att rättsskyddet i försäkringen skulle få tas i anspråk i tvisten. NN anförde bland annat att
NN:s option på aktierna var helt oavhängig från NN:s anställning i bolaget och påverkade inte NN:s
lön eller andra anställningsvillkor. Ärendet rörde inte en anställningsrättslig fråga, utan handel med
aktier mellan NN som privatperson och företaget XAB. Optionsavtalet var civilrättsligt.
FÖRSÄKRINGSBOLAGET
Trygg-Hansa stod fast vid sitt tidigare beslut och anförde bland annat följande. Tvisten har sin grund i
parternas affärsuppgörelse. Det tvisten bestod i är till vilket belopp aktierna ska lösas, man är oense
om anskaffningsvärdet. Motparten har även krav på provision dels från YAB, dels från
försäkringstagarens enskilda firma som NN hade innan ombildningen till aktiebolag. Det är att anse
som annan förvärvsverksamhet om man, som NN, innehar 70 procent av aktierna i ett företag där
man även är VD och är den som har inflytande över verksamheten och ägarkretsen. Optionsrätten
har samband med vad motpartsbolaget presterar för det bolag vilket försäkringstagaren är
majoritetsägare i. Undantaget i villkoret tar inte bara sikte på ett rent anställningsförhållande. Med
begreppet "annan förvärvsverksamhet" avses bland annat att man äger ett företag och tvister som
har anknytning till försäkringstagarens förvärvsverksamhet är undantagna från försäkringen.
NÄMNDENS YTTRANDE
Nämnden gjorde samma bedömning som Trygg-Hansa i fråga om innebörden av försäkringsvillkoret.
Nämnden fann således att Trygg-Hansa hade haft fog för att avböja rättsskydd i tvisten.
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