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Namnden for Rattsskyddsfragor

Verksamhetsberattelse for Namnden for Rattsskyddsfragor
avseende dr 2021
Andamdl

Namnden har enligt sina stadgar till uppgift att pa begaran av forsakrad
prova omfattningen av rattsskyddsforsakring och motsvarande del I
trafikforsakring och prova fraga om ersattningsansprak inom
rattsskyddsforsakring och motsvarande ersattningsansprak inom
trafikforsakring. Pa begaran av forsakrad provas aven fraga om ombuds
lamplighet inom rattsskyddsforsakring och trafikforsakring.
Pa begaran av ombud provar namnden aven fraga om ombuds arvode och
ovriga kostnader.
Finansiering

Kostnaderna for namndens verksamhet fordelas mellan de till namnden
anslutna bolagen i forhallande till antalet arenden fran respektive bolag.

Ledamoter och sekreterare

Namndens ledamoter och sekreterare under verksamhetsaret framgar av
bilaga.

FrSn verksamheten

Namnden ar sedan januari 2016 en godkand namnd for alternativ tvistlosning i
enlighet med lagen om alternativ tvistlosning i konsumentforhallanden (SFS
2015:671).
Sammantraden
Namnden har hallit 12 sammantraden under aret.
Arenden
Inkomna arenden:
Avgjorda (yttranden):
Avisade arenden:
Aterkallade arenden:

2021
76
66
18
14

2020
87
41
11
18

2019
77
51
16
17

2018
66
44
2
18

2017
53
52
7
8

2

Av de avgjorda arendena rorde
25 If Skadeforsakhng
18 Trygg-Hansa
8 Lansforsakringsbolagen
6 Folksam
3 Dina Forsakringar
2 ICA Forsakring
2 Moderna Forsakringar
2 Tre Kronor
Av de 66 arenden i vilka namnden avgav rSdgivande yttranden rorde
42 Hem/Villahem/Boendeforsakring
18 Foretagsforsakring
1 Fastighetsforsakring
3 Lantbruksforsakring
1 Trafikforsakring
1 Motorforsakring
Provningen avsSg dessa frSgestallningar:
16 forsakringens giltighet/omfattning
11 karensregeln (ej haft forsakring sammanhangande i tva ar)
13 tidpunkten fortvistens uppkomst
8 arvodes- och ersattningsfragor
7 samband med arbete/forvarvsverksamhet eller tjansteutovning
2 samband med aktenskapsskillnad/samboskaps upphorande
1 fraga om en eller flera tvister
2 samband med dig som fastighetsagare
1 ombuds lamplighet
Foreslagen andring av forsakringsbolagets beslut
Namnden forordade andring belt eller delvis av forsakringsbolagens beslut i 13 fall,
dvs. i omkring 20 procent av de av namnden avgjorda arendena. Av dessa avsag
atta arenden Trygg-Flansa, tre arenden If Skadeforsakring, ett arende Dina
Forsakringar och ett arende Lansforsakringar.
Handtaggningstid
Den genomsnittliga handlaggningstiden for de arenden som expedierats under ar
2021, ar 5,3 manader och beraknas fran det att ansokan kommit in till namnden till
dess att namnden avlamnat yttrandet till parterna. Den angivna handlaggningstiden
inkluderar saledes aven tiden for korrespondens med parterna sa att arendet kan bli
klart for avgorande. Enligt namndens stadgar ska i normalfallet ett skriftligt
motiverat yttrande avges inom 90 kalenderdagar fran det att arendet ar klart for
avgorande. Under ar 2021 har denna tid i genomsnitt uppgatt till 65 dagar, dvs. fran
att ett arende ar klart for avgorande till dess att yttrandet ar avlamnat till parterna.
Inget arende har haft langre handlaggningstid an 90 dagar.
Stockholm den 14 februari 2022
For Namnden for rattgskyddsfragor

Bilaga

Namnden for rattsskyddsfrSgor har under Sr 2021 haft foljande
sammansattning:
Ordforande:
Vice ordforande:

Ella Nystrom, fd. justitierad
Hampus Lilja, radman

Ledamoter utsedda av Svensk Forsakring (forsakringsjuhster):
Rikard Pettersson, Folksam
Sara Berg, Dina Forsakringar
Oskar Hedlund, If Skadeforsakring, t.o.m. 2021-01-31
Anna Frick, If Skadeforsakring, fr.o.m. 2021-02-01
Claes Nyberg, Trygg-Hansa
Birgitta Barrling, Lansforsakringar AB
Desideria Westman Soltesz, Moderna Forsakringar
Ledamoter utsedda av Konsumentverket:
Ida Nystrom, processrad
Joel Westerlund, jurist
Par Magnusson, processrad
Ledamoter utsedda av Foretagarna:
Karin Berggren, jur. kand.
Sekreterare:
Ingela Aldrin, Svensk Forsakrings Namnder
Maria Klysing, Svensk Fbrsakrings Namnder
Lars Lund, Svensk Forsakrings Namnder
Anja Sahlin Moberg, Svensk Forsakrings Namnder
Marin Vallek-Bergstedt, Svensk Forsakrings Namnder

