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Fråga om anknytning till den försäkrades anställning, yrkes-, tjänsteutövning eller annan 

förvärvsverksamhet 

NN ansökte om rättsskydd i en tvist med AFA Försäkring angående försäkringsersättning. Trygg-

Hansa avböjde att lämna rättsskydd för tvisten med hänvisning till försäkringsvillkoret 2.2.5 i 

hemförsäkringen.  

NN ansökte om rättsskydd i en tvist med AFA Försäkring angående försäkringsersättning.  

Trygg-Hansa avböjde att lämna rättsskydd för tvisten med hänvisning till försäkringsvillkoret 2.2.5 i 

hemförsäkringen. 

Aktuellt försäkringsvillkor  

Försäkringen gäller inte för tvist 

… 

2.2.5 – 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 yrkar att rättsskyddet i försäkringen ska få tas i anspråk i tvisten. Han anför bland annat följande. 

Rätten till ersättning från AFA bygger på ett försäkringsåtagande. Vid en tvist är parterna den 

försäkrade som privatperson och AFA som försäkringsgivare. AFA:s försäkring innefattar inte 

rättsskydd. Krav mot AFA förs i en civilrättslig process avseende tolkning av ett försäkringsvillkor. Den 

rättsliga grunden är då försäkringsavtalet. Sambandet med anställningen får anses vara brutet när ett 

krav riktas mot AFA och AFA därmed på försäkringsmässiga grunder övertar ansvaret för en skada. 

AFA:s försäkringsåtagande regleras i försäkringsvillkoren. En tvist mellan en försäkrad privatperson 

och AFA är därmed rättsligt en tvist om tolkning av försäkringsvillkor, där denna grund ska vara 

avgörande för de sambandsbedömningar som utgör grunden för den försäkrades rätt till rättsskydd 

enligt dennes egen rättsskyddsförsäkring. 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET  

Trygg-Hansa står fast vid sitt tidigare beslut och anför bland annat följande. Sökanden har drabbats 

av en arbetsskada och begärt att få viss ersättning från AFA trygghetsförsäkring. Tvisten avser att han 

vill överklaga AFA:s beslut angående ersättning för inkomst- och pensionsförlust, merkostnader samt 

dröjsmålsränta. AFA trygghetsförsäkring tecknas av arbetsgivare till förmån för sina anställda. Det 

krävs således en anställning för att komma i åtnjutande av ersättning från AFA trygghetsförsäkring. 

En grundläggande förutsättning för att erhålla ersättning från försäkringen är att den anställde har 

drabbats av en skada till följd av arbete. Således anser Trygg-Hansa att den aktuella tvisten har 

anknytning till den sökandes anställning i och med att han dels drabbats av en arbetsskada och dels 

begär ersättning från en försäkring som endast kan tecknas av arbetsgivare för sina anställda. Trygg-

Hansa hänvisar även till nämndens tidigare avgöranden i Dnr 29-2011, Dnr 43-2010 och Dnr 48-2010.  



 

 

 

2 (2) 

NÄMNDENS YTTRANDE 

Nämnden gör samma bedömning som Trygg-Hansa i fråga om tillämpningen av försäkringsvillkoret i 

2.2.5 och anser att utredningen i ärendet ger stöd för att bolaget har haft fog för sitt beslut att 

avböja rättsskydd i tvisten. 

 

Ämne Samband mellan yrkes-, tjänsteutövning eller annan verksamhet 

Årtal för beslut 2013 

Diarienummer 59-2012 FNR 


