
Responsum nr. 3328 af 4. oktober 2001 

 

I december 1995 har forsikringstager og hendes mand besøg af en assurandør fra forsikringsselskab A 

med henblik på at se nærmere på deres forsikringer. Besøget munder ud i, at alle private forsikringer 

samt alle forsikringer for ægtefællens virksomhed tegnes hos A. Derudover tegnes også en 

ulykkesforsikring, hvor forsikringstager på begæringen, som hun underskriver, står som medforsikret 

ægtefælle. Ifølge forsikringstageren blev begæringen udfyldt af assurandøren, som skulle have 

bemærket, at det var uden betydning for forsikringens tegning, da forsikringstager fortalte, at hun havde 

problemer med senerne i sine hænder.  

 

Den 26. maj 1996 er forsikringstager udsat for en færdselsulykke, hvor hun pådrager sig 

piskesmældslæsion og senere får konstateret en méngrad på 10%. Ulykken anmeldes til 

forsikringsselskabet i oktober 1996, som meddeler forsikringstager, at forsikringen vil blive opsagt med 

tilbagevirkende kraft fra begyndelsesdagen den 1. februar 1996, idet forsikringstager har afgivet urigtige 

oplysninger, dvs. ikke oplyst, at hun led af fibromyalgi, da forsikringsbegæringen blev underskrevet.  

 

Spørgsmål 1: 

"På hvilke vilkår ville et forsikringsselskab efter branchekutyme have antaget den i sagen omhandlede 

ulykkesforsikring i december 1995, hvis selskabet ved indgivelse af begæring var blevet gjort bekendt 

med, at forsikringstager led af fibromyalgi og havde modtaget vedlagte besvarelse af helbredsskemaet?" 

 

Spørgsmål 2: 

"Ville et forsikringsselskab efter branchekutyme have indhentet yderligere oplysninger dels hos 

forsikringstagerens læge, dels hos forsikringstageren selv, før tegning af forsikringen, hvis selskabet var 

blevet gjort bekendt med de helbredsmæssige forhold?" 

 

 

F&P skal udtale følgende: 

 

Ad spørgsmål 1 

De fleste forsikringsselskaber ville afvise at tegne en ulykkesforsikring, når selskaberne var blevet gjort 

bekendt med, at den forsikringssøgende led af fibromyalgi. Der findes dog selskaber, som ville tegne 

forsikringen på normale vilkår. 

 

Ad spørgsmål 2 

Se svar på spørgsmål 1. Nogle selskaber vil altid indhente yderligere oplysning hos læge/sygehus ved 

tegning af en ulykkesforsikring, såfremt de afgivne helbredsoplysninger giver anledning til mistanke om 

fibromyalgi. 

  

 

 

 


