Responsumsag 5.1-3341 af 6. februar 2003
Et advokatfirma har stillet spørgsmål i forbindelse med en verserende retssag om
afgivelse af oplysninger i en forsikringsbegæring på en erhvervsansvarsforsikring.
Sagen vedrører et firma, som efter eget udsagn tilbyder teambuilding virksomhed med
indlagt lettere selvtillids- og dramatikøvelser. Det er efterfølgende oplyst, at firmaet er
gået konkurs.
Firmaet tegner i juni 2000 en erhvervsansvarsforsikring. Assurandøren udfylder
forsikringsbegæringen
og
beskriver
virksomheden
som
”kontor
med
virksomhedsrådgivning”, og der bliver krydset af i henholdsvis ”ja”, ”ja” og ”nej” ved
følgende spørgsmål.
1. Skal forsikringen omfatte udearbejde?
2. Hvis ja, er det så udelukkende salgsarbejde/udkørsel?
3. Eller er der tale om reparation/installations- og monteringsarbejde?
Forsikringsbegæringen indeholder ikke
at komme med en mere individuel
Forsikringen bliver tegnet, og i policen
virksomhedsrådgivning” og udearbejde

en rubrik med forsikringstagers muligheder for
beskrivelse af forsikringstagers virksomhed.
beskrives virksomhedens art som ”kontor med
som ”rådgivning uden for virksomheden”.

Firmaet gennemfører i marts 2001 en temadag om rusmidler, hvoraf en aktiviteterne
består i, at deltagerne kan komme op på et ca. 1,8 meter højt tårn og herefter frivilligt
vælge mellem flere mulige spring ud fra tårnet og ned på en tyk madras. En af
eleverne deltager i øvelsen og springer ud fra tårnet efter instruktion fra en af
medarbejderne i firmaet. Eleven pådrager sig imidlertid en rygfraktur efter landingen,
som selskabet efterfølgende afviser at dække med begrundelsen, at der er afgivet
urigtige oplysninger i ond tro, jf. FAL § 5, og at selskabet ikke ville have overtaget
forsikringen, hvis det rette forhold havde været oplyst, jf. FAL § 6, stk. 1. Med hensyn
til afvisningen i medfør af FAL § 6, stk. 1 henvises til en klausul, hvoraf det fremgår, at
indtegning af virksomheder, der tilbyder aktiviteter af idrætsmæssig art, forudsætter,
at instruktørerne har en relevant uddannelse, hvorved forstås en i Danmark godkendt
instruktøruddannelse
eller
en
for
aktiviteten
relevant
idrætsledereller
militæruddannelse.

Spørgsmål 1

Er det sædvanligt at have en acceptregel som den i klausulen beskrevne?

F&P udtalte:
En forudsætning som den i klausulen nævnte eller med et tilsvarende indhold er ikke
usædvanlig. Typisk vil det tillige være en betingelse for dækning, at aktiviteten er
udøvet under ledelse af en person med relevant uddannelse.

Spørgsmål 2

Er det under hensyntagen til besvarelsesmulighederne i forsikringsbegæringen
sædvanligt at betragte de ved forsikringens tegning afgivne oplysninger som urigtige?

F&P udtalte:

Uanset forsikringsbegæringens udformning må forsikringstagers oplysninger betragtes
som urigtige. Særligt ved besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt der udelukkende er
tale om salgsarbejde/udkørsel, må det have stået klart, at oplysningen var misvisende
i forhold til de faktiske forhold.

Spørgsmål 3

Ville man almindeligvis inden for forsikringsbranchen have overtaget forsikringen, hvis
de rette forhold havde været oplyst?

F&P udtalte:

Forsikringer af den omhandlede art tegnes sjældent på det danske forsikringsmarked.
En forudsætning som den i klausulen nævnte eller med et tilsvarende indhold er ikke
usædvanlig. Typisk vil det tillige være en betingelse for dækning, at aktiviteten er
udøvet under ledelse af en person med relevant uddannelse.

Spørgsmål 2

Er det under hensyntagen til besvarelsesmulighederne i forsikringsbegæringen
sædvanligt at betragte de ved forsikringens tegning afgivne oplysninger som urigtige?

F&P udtalte:

Uanset forsikringsbegæringens udformning må forsikringstagers oplysninger betragtes
som urigtige. Særligt ved besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt der udelukkende er
tale om salgsarbejde/udkørsel, må det have stået klart, at oplysningen var misvisende
i forhold til de faktiske forhold.

Spørgsmål 3

Ville man almindeligvis inden for forsikringsbranchen have overtaget forsikringen, hvis
de rette forhold havde været oplyst?

F&P udtalte:

Forsikringer af den omhandlede art tegnes sjældent på det danske forsikringsmarked.

