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Andring av namndens praxis vid tillampningen av § 8 i stadgarna

Vid namndens plenarmote den 25 mars 2021 beslutades att namnden ska
andra sin praxis vid tillampningen av § 8 i stadgarna. Om ett bolag i ett
insant arende anser att ersattning inte ska betalas darfor att det inte
foreligger samband, ska det inte uppfattas som bolagets stallningstagande
i fragan om det foreligger ett forsakringsfall. Namnden ska i stallet utga
fran att bolaget anser att det foreligger ett forsakringsfall - eftersom
bolaget bar sant in arendet - och inte ta upp fragan. Andringen ska borja
tillampas omedelbart.

Mot bakgrund av ovanstaende tog namnden i arendet upp fragan om
samband mellan handelsen och de uppgivna besvaren till provning.

Det aktuella fallet rdrde fragan om samband forelag mellan tandfrakturer
pa tva tander och en bitskada efter att den skadelidande bitit pa nagot hart
i en hamburgare. Forsakringsbolaget ansag att frakturerna inte hade
samband med bithandelsen da det fanns konkurrerande orsaker i form av
tidigare tandfrakturer och tandgnissling/pressning. Forsakringsbolaget
hade inte betalat ut nagon ersattning till skadelidande men skickat in
arendet till namnden for avgorande av sambandsfragan.

Namndens bedomnina
Den som begar ersattning fran ansvarsforsakringen for besvar efter en
ansvarsskada ska gora klart mer sannolikt att besvaren beror pa
ansvarsskadan an pa nagot annat. Vid namndens provning av om
beviskravet ar uppfyllt vager namnden in faktorer som halsotillstandet fore
olyckan, hur allvarlig olyckan var, nar besvaren visade sig och om de
funnits kvar hela tiden. Namnden vager ocksa in om det finns andra
omstandigheter som kan ha orsakat eller paverkat besvaren.

Namnden konstaterade att den skadelidande hade en historik med ett
flertal spontana tandfrakturer. Det framgick ocksa att den skadelidande
gnisslade/pressade tanderna vilket medfort ett slitage av tanderna. Mot
denna bakgrund fann namnden att det inte var klart mera sannolikt att det
fanns ett samband mellan ansvarsskadan och tandfrakturerna an att dessa
hade andra orsaker.

