Responsum 3271 af 26. august 1999
Forespørgslen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en afvisning af at dække en tyveriskade med
henvisning til urigtige risikooplysninger er i overensstemmelse med almindelig forsikringspraksis.
Det er oplyst, at forsikringstageren udfyldte begæring om tegning af Familiens Basisforsikring i
Forsikringsselskab A den 15. januar 1997. På spørgsmålet "Har De tidligere haft familieforsikring? er sat
kryds i rubrikken "Nej".
Forsikringstageren havde imidlertid med ikrafttræden den 1. oktober 1995 tegnet familieforsikring i
Forsikringsselskab B, hvilken forsikring var i kraft, da basisforsikringen blev tegnet i Forsikringsselskab A.
Baggrunden for forsikringstagerens svar på Forsikringsselskabs A's forespørgsel om tidligere
forsikringsforhold var ifølge hans advokat, at forsikringstageren ikke var klar over, at indboforsikringen i
Forsikringsselskab B var identisk med familieforsikringen hos Forsikringsselskab A, og navnlig ikke, at
spørgsmålet sigtede på tidligere skader. Advokaten har i den forbindelse gjort gældende, at assurandøren
fra Forsikringsselskab A måtte være klar over, at forsikringstageren allerede havde tegnet
indboforsikring.
Om skadesforløbet i Forsikringsselskab B er det oplyst, at forsikringstageren den 22. september 1996
anmeldte et indbrudstyveri til 151.972 kr., hvilket beløb Forsikringsselskab B erstattede.
Den 1. marts 1999 anmeldtes et indbrudstyveri til Forsikringsselskab A. Den 23. april 1999 afviste
Forsikringsselskab A at dække skaden under henvisning til, at forsikringstageren havde afgivet forkerte
risikooplysninger i forbindelse med tegningen af forsikringen og under henvisning til, at selskabet ikke
ville have tegnet forsikringen, hvis selskabet havde været bekendt med, at der samtidig var en anden
familieforsikring, hvor der havde været en omfattende tyveriskade. Forsikringsselskab A har henvist til
forsikringsaftalelovens §§ 4 og 6.
Spørgsmål 1
"Advokaten ønsker oplyst, hvorvidt Forsikringsselskab A's afvisning af at dække skaden er i
overensstemmelse med praksis."
Rådet for Dansk Forsikring og Pension skal udtale følgende:
Ad spørgsmål 1
Det er almindeligt, at forsikringsselskaber i forbindelse med tegning af familieforsikringer, herunder
Familiens Basisforsikring, spørger den forsikringssøgende om tidligere forsikringer.
Forsikringsselskaber vil ved oplysninger om tidligere forsikringer og skader hos den forsikringssøgende
eller dennes husstand lade oplysninger herom indgå i en konkret risikovurdering i forhold til den ønskede
forsikring, hvorefter der f.eks. kan blive tale om at kræve forhøjet præmie, at indsætte skærpede vilkår
så som højere selvrisiko, krav om sikkerhedsforanstaltning m.v., eller i særlige tilfælde at nægte at
antage forsikringen.

