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Abstract 

It is essential that the law and the insurance industry work together to ensure that 

consumers have access to good and consistent information, so that they are able to take 

conscious and well-balanced decisions on the choice of insurance. 

 

Insurance companies have an obligation to inform the insured, or consumers, about the 

insurance conditions both before and after the agreement, and also during the contract. 

The breach of the duty to inform leads to a number of remedies under the contract, civil 

liability and also a market legal sanction that will be investigated in this essay. 
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Sammanfattning 

 

Det är centralt att lagstiftningen och försäkringsbranschen bör verka tillsammans för att 

konsumenterna får tillgång till god och enhetlig information så att de har möjlighet att ta 

medvetna och väl avvägda beslut om val av försäkring.  

Försäkringsbolagen har en skyldighet att informera försäkringstagaren, eller 

konsumenterna, om försäkringsvillkoren både före och efter avtalet, och även under 

avtalets verkningstid. Informationsbrist leder till ett antal påföljder enligt avtalet, 

civilrättsligt ansvar och även marknadsrättsliga konsekvenser som kommer att utredas i 

detta arbete. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En försäkringssektor med ett högt förtroende förutsätter en hög grad av transparens och 

väl avvägd konsumentinformation. Det är därför centralt att försäkringsbranschen bör 

verka för att konsumenterna får tillgång till god och enhetlig information så att de har 

möjlighet att ta medvetna och väl avvägda beslut. Det är först när konsumenterna förstår 

de produkter de köper och känner sig nöjda och trygga i sina val, som ett högt förtro- 

ende hos konsumenterna kan uppnås.  

Såväl nationellt som inom Europeiska Unionen (EU) pågår för närvarande ett intensivt 

regleringsarbete med konsumentfrågor även om självreglering fortsatt anses ha en viktig 

roll att fylla. Lagstiftning och reglering har till stor del inriktats på valsituationen, dvs. 

när konsumenten ska välja försäkring, medan försäkringsbranschen i större utsträckning 

har fokuserat på de inledande stegen i beslutsprocessen: att identifiera och definiera 

behov.1  

Regelverket om försäkring kan i svensk rätt delas upp i försäkringsnäringsrätt och 

försäkringsavtalsrätt2. Detta arbete kommer att behandla främst det sistnämnda området, 

med inriktning på de tillgängliga rättsmedlen för informationsbrist inom försäkringsavtal. 

Med Rättsmedel menas här ”rättsligt verktyg” för att angripa ett fall av informationsbrist 

med anknytning till ett försäkringsavtal, då en person är inblandad i en rättstvist och har 

behov av juridisk hjälp.3 Till skillnad från rättsmedel för att få ett domstolsavgörande 

omprövat inom processrätten, där termen används i en mer begränsad innebörd än själva 

ordet tyder på.4 

 

                                                

1 Ur svensk försäkrings rapportserie 2013:2 – ”Nöjda och trygga kunder – konsumentinformation inom 
försäkring – En sammanfattning”.  
2 Eckerberg, Vad är försäkring, egentligen?, s. 157. 
3 Heuman, Utsökning och konkurs, s. 19. 
4 Ekelöf, Rättsmedlen, s. 11. 
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Rättsmedel av civilrättslig karaktär för underlåtenhet att lämna information stadgas i 

försäkringsavtalslag (FAL) 2 kap. 8 §, där villkor som inte har informerats till 

konsumenten inte får åberopas av försäkringsbolaget.  

Rättsmedel av näringsrättslig karaktär stadgas däremot i 2 kap. 9 § FAL, men åläggande 

att lämna information ställer vissa krav. Ett av dessa krav är att informationen skall anses 

väsentlig enligt 10§ tredje stycket lag (2008:486) om marknadsföring (MFL). 

Bredvid den inhemska lagstiftningen om försäkringsavtal finner vi ett akademiskt projekt 

inom EU för kodifiering av Europas principer om försäkringsavtal (”Principles of 

European Insurance Contract Law” – PEICL). PEICL–projektet är viktigt därför att det 

syftar till att harmonisera försäkringsavtalsrätten inom EU för att radikalt förenkla 

villkorsarbetet inom försäkring i flera EU-länder.5 6  Dessutom behandlar PEICL särskilt 

försäkringsbolagets informationsskyldighet gentemot försäkringstagaren, däri den stora 

fördelen med användning av PEICL–projekt i den aktuella uppsatsen.   

Val av ämnet inom förmögenhetsrättens område har baserats på eget intresse för 

disciplinen relaterat till försäkringsavtal och konsumentförhållande samt konsumentens 

behov av särskilt skydd i denna bransch i Sverige.  

Frågeställningen behandlar om försäkringsbolagens skyldighet att informera 

försäkringstagaren, eller konsumenterna, om försäkringsvillkoren både före- och efter 

avtalet och även under avtalets verkningstid. Informationsbristen leder till ett antal 

påföljder enligt avtalet, civilrättsligt ansvar och även marknadsrättsliga konsekvenser 

som kommer att utredas i detta arbete.  

                                                

5 Se Eckerberg, Vad är försäkring, egentligen?, s. 164. 
6 Se även: Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law (2014). 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga, analysera och systematisera de rättsmedel som 

finns för informationsbrist inom försäkringsavtal. 

Således avser studien att även utvärdera det samlat paraplyet av rättsmedel för 

informationsbrist i form av en kort kritisk analys av hur informationsförpliktelser, 

respektive de olika rättsmedlen, fungerar tillsammans inom systemet.    

Arbetet kommer att behandla endast informationsplikt såsom försäkringsbolagets 

biförpliktelse. Försäkringstagarens upplysningsplikt i försäkringsavtalsförhållande lämnas 

utanför arbetets syfte eftersom det förekommer olika rättsföljd beroende på vilken part i 

kontraktsförhållandet förpliktelsen gäller. Se vidare i avsnitt 2.3 mer om biförpliktelse 

och särdragen i försäkringsavtal. 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet med denna uppsats har främst två metoder använts: den 

rättssystematiska- och den komparativa metoden.  

Rättssystematiska metoden har använts för att förstå grunderna kring systemets 

uppbyggnad. Behandling av rättssystematiska frågor bidrar till en tydlig visualisering av 

olika sanktioner som rättsystemet i Sverige har fastställt till informationsbrist i 

kontraktsförhållande inom försäkring, samt underlättar förståelsen för ämnet. 

Den komparativa metoden har, i viss mån, använts i samband med studier av olika typ av 

informationsförpliktelser och civilrättsliga påföljder enligt FAL och PEICL. Det som kan 

utrönas är hur FAL och PEICL har hanterat försäkringsbolagets informationsskyldighet 

samt vilka sanktioner respektive system har fastställt. Det är viktigt att förklara att det 

dock inte rör sig om en vanlig komparativ analys mellan FAL och PEICL, eftersom 

PEICL endast utgör soft law7 i form av utomrättsliga normer som t.ex. vägledande råd, 

allmänna råd, eller etiska principer.  
                                                

7 Se Sluijs, Studier i försäkringsrätt, s. 139. 
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Utöver det har gällande rätt analyserats utifrån lagtext, förarbeten, rättspraxis samt 

doktrin. Även allmänna reklamationsnämndens-och marknadsdomstolens (MD) praxis 

har behandlats under arbetet. Till rättskällor av mer speciell karaktär kan nämnas PEICL–

projektet, vilket har studerats närmare i förhållande till svensk försäkringsavtalsrätt. 

Slutligen har fyra tabeller använts för att skapa bättre förståelse och inblick i rättsmedlen 

som beskrivs för informationsbrist enligt FAL och PEICL. Dessa finns i slutet av kapitel 

tre, fyra och fem. Syftet med tabellerna är att, på ett överskådligt sätt, illustrera 

huvudsakliga skillnaden mellan den inhemska lagstiftningen om försäkringsavtal och de 

europeiska modellreglerna i PEICL. 

1.4 Avgränsning  

I uppsatsen skall redogöras för huvuddragen om vilka rättsmedel som finns för 

informationsbrist inom försäkringsavtal. Studien kommer att koncentrera sig på 

försäkringsvillkor inom konsumentförsäkring vid frågor angående individuell försäkring 

mot ekonomisk förlust genom sakskada (skadeförsäkring). Företagsförsäkring, 

personförsäkring, dvs. individuell livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring 

samt kollektiv försäkring kommer att lämnas utanför arbetets syfte eftersom dessa typer 

av försäkring är irrelevanta vid studie av informationsplikt inom konsumentförsäkring. 

1.5 Disposition 
 

I kapitel två ges läsaren en redogörelse för systematisering av försäkringsavtal i Sverige. 

Särdragen inom försäkringsavtal markeras med syfte att avgränsa informationsbristens 

perspektiv inom konsumentförsäkring. Där redovisas kort även reglering av 

försäkringsavtalsrätten enligt PEICL.  

Kapitel tre går närmare in på de olika typer av informationsförpliktelse som 

försäkringsbolaget har lämnat till försäkringstagaren enligt FAL. I samband med detta 

systematiseras de olika civilrättsliga påföljderna som kan aktualiseras vid de olika 

typerna av informationsbrist.  
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På motsvarande sätt analyseras i kapitel fyra de typer av information som 

försäkringsbolaget är skyldigt att lämna till försäkringstagaren enligt PEICL. Därefter 

kommer vilka civilrättsliga påföljder, eller rättsmedel, som finns för varje typ av 

informationsbrist. Kapitlet illustreras med en tabell som visar de viktigaste inslagen i 

reglering av informationsförpliktelse och påföljder enligt PEICL. 

I kapitel fem jämförs och analyseras vad FAL och PEICL har gemensamt och några 

punkter där de divergerar avseende försäkringsgivarens informationsskyldighet. Det 

förekommer egna analyser om dessa punkter med hänvisning till källorna som stödjer 

författarens utvärderingar. 

I det sjätte kapitlet förklaras kortfattat den marknadsrättsliga sanktionen som kan 

tillämpas vid underlåtenhet att till konsument lämna information enligt FAL.  

Uppsatsen avslutas med ett kapitel avslutande summering. Häri sammanfattas vad som 

kunnat fastställas i studien gällande försäkringsgivarens informationsskyldighet och dess 

tillämpning inom konsumentförsäkring. Samtliga kapitel påbörjas med ett inledande 

stycke och avslutas med sammanfattande kommentarer. 

2 Den mångfacetterade regleringen av försäkringsavtal 

2.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för de lagar som är centrala inom försäkringsavtal samt deras 

syfte och tillämpningsområde. Därefter görs en redogörelse för särdragen inom 

försäkringsavtal med syfte att avgränsa informationsbrist inom konsumentförsäkring. En 

kort redovisning av reglering av försäkringsavtalsrätten enligt PEICL görs. Vidare 

redovisas även för vilka möjligheter försäkringstagarna har att få en tvist om rätt till- eller 

omfattning av en försäkringsersättning prövad. Avsnitten avslutas med ett stycke 

sammanfattande synpunkter.  
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2.2 Försäkringsavtalsrätt 

Försäkringsrätten handlar om de rättsregler som rör försäkring. Försäkring är föremål för 

särskild reglering främst inom två områden: Näringsrätten (försäkringsnäringsrätten) och 

avtalsrätten (försäkringsavtalsrätten).8 

Försäkringsnäringsrätten, eller försäkringsrörelserätten, reglerar försäkringsbolagens 

verksamhet såsom bildande av försäkringsbolag. Det normeras i stort sett av 

försäkringsrörelselag – FRL – (2010:2043), som trädde i kraft 1 april 2011, och 

försäkringsrörelseförordning (2011:257). FRL innehåller näringsrättsliga bestämmelser 

om försäkringsrörelse och om finansinspektionens tillsyn. FRL innehåller också krav på 

bolagen att ge korrekt och tydlig information om villkor och eventuell värdeutveckling 

samt att verksamhet ska bedrivas i enlighet med principen om god försäkringsstandard.9 

Ett försäkringsbolag kan enligt 15§ MFL åläggas att lämna information av särskild 

betydelse från konsumentsynpunkt. Information enligt 2 kap. FAL anses vara sådan 

information. Åläggandet avser en marknadsrättslig sanktion för försäkringsbolaget som 

inte följer FAL:s krav om informationsplikt. Mer om marknadsrättsliga sanktioner 

kommer att studeras vidare i kapitel 6. Det finns också civilrättsliga sanktioner som 

kommer att behandlas senare i kapitel 3 och 5.10  

FRL:s bestämmelser avser endast försäkringsrörelse som drivs av svenska 

försäkringsföretag. Om rörelsen drivs av ett utländskt försäkringsföretag ska i stället lag 

(1998:293) om utländska försäkringsgivarens och tjänstepensionsinstituts verksamhet i 

Sverige (LUFT) tillämpas (1 kap. 2§).11 

Försäkringsavtalsrätten, å andra sidan, reglerar förhållandet mellan försäkringsbolaget 

och försäkringstagaren. Försäkringsavtal är det avtal som ingås mellan försäkringsbolag 

och den försäkrade (försäkringshavare) enligt allmänna avtalsprinciper. 12 

                                                

8 Eckerberg, Vad är försäkring, egentligen?, s. 152. 
9 Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida, (1/10 2014). 
10 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätten, s. 218. 
11 Eckerberg, Vad är försäkring, egentligen?, s. 164. 
12 Melin, Juridikens begrepp, s. 166. 
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Försäkringsgivaren åtar sig mot vederlag i form av en försäkringspremie att utge 

ersättning till försäkringstagaren eller till annan, i fall en händelse av visst slag - 

försäkringsfallet – inträffar.13   

Försäkringsavtalsrätten är också en del av avtalsrätten, som i sin tur delas i allmän 

avtalsrätt och speciell avtalsrätt, där avtal om försäkring berörs. Även om 

försäkringsavtal i hög grad regleras av FAL kan Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) vara tillämplig vid en tvist som 

rör försäkringsavtalsrätten.  

Som exempel kan nämnas frågor som rör avtals ingående, dvs. anbud och 

acceptprincipen, vilken FAL inte reglerar. I så fall är 1 kap. AvtL tillämplig.14 

Ett annat exempel är den stora generalklausulen om oskäliga avtalsvillkor (AvtL 36§) 

som anses vara avtalslagens mest betydelsefulla bestämmelse. Den åberopas ofta i tvister 

som grund för jämkning och regeln återfinns också inom andra rättsområden. 

Generalklausulen är förvisso tillämplig vid försäkringsavtal, där det inte finns någon 

regel om det i FAL.15 

I skadeståndslagen (1972:207) finns det för övrigt bestämmelser om skadeståndets ansvar 

vid avtalsbrott, när till exempel försäkringsmäklaren lämnar felaktig information till 

försäkringstagaren angående försäkringsvillkor.16   

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållande (AVLK) är också tillämplig på 

försäkringsavtal.  Lagen tillämpas på avtalsvillkor som näringsidkare använder när de 

erbjuder varor eller tjänster till konsumenter. Lagen innehåller marknadsrättsliga- såsom 

civilrättsliga bestämmelser. De marknadsrättsliga bestämmelserna syftar till att skydda 

konsumenterna som kollektiv, vid förutsättning att villkoren är oskäliga gentemot 

konsumenten. De civilrättsliga bestämmelserna har, bland annat, ändrat 36§ AvtL om 

                                                

13 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 172. 
14 Grönfors, Avtalslagen en kommentar, s. 76. 
15 Eckerberg, Vad är försäkring, egentligen?, s. 152. 
16 Prop. 2003/04:150 s. 156. 
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oskälighetsbedömningen. Avlk innehåller också en bestämmelse om tolkning av 

avtalsvillkor, nämligen oklarhetsregeln i 10§.17 Oklarhetsregeln kommer att behandlas 

ytterligare i kapitel 3.5.3: Underlåtenhet att informera får betydelse för avtalstolkning. 

Den nya försäkringsavtalslagen (2005:104), som trädde i kraft januari 2006, har upphävt 

1927 års försäkringsavtalslag och 1980 års konsumentförsäkringslag (FAL 20:15§, 2 st, 

p1). 

Den nya FAL reglerar konsumentförsäkringar, företagsförsäkringar och 

personförsäkringar. Som huvudregel är lagen tvingande till förmån till försäkringstagaren 

eller till den försäkrade. Grundsyftet med reformen var att ge försäkringstagarna ett starkt 

skydd vid alla typer av försäkring, eftersom försäkringarna har stor social betydelse för 

samhället.18 

FAL är ganska omfattande och delas i 4 avdelningar: Inledande bestämmelser (1 kap); 

Individuell skadeförsäkring (Kap 2 – 9); Individuell personförsäkring (kap 10 – 16) och 

Kollektiv försäkring (Kap 17 – 20).  

I detta arbete kommer endast avtal om konsumentförsäkring att behandlas, d.v.s. endast 

avdelningarna om inledande bestämmelser och individuell skadeförsäkring kommer att 

studeras närmare. Med denna typ av försäkring avses all skadeförsäkring på privatlivets 

område 19  (t.ex. hemförsäkringar, villaförsäkringar och reseförsäkringar) 20 . 

Konsumentförsäkring betyder individuell skadeförsäkring som en fysisk person eller ett 

dödsbo tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet21. 

FAL innehåller tvingande regler om försäkringsavtal och en viktig bestämmelse är 1 kap. 

6§ FAL, där lagen är tvingande till försäkringstagarens förmån. Syftet med bestämmelsen 

är att ge starkt skydd för försäkringstagaren inom konsumentförsäkring.22 Men det finns 

                                                

17 Prop 2003/04:150 s. 106. 
18 Prop. 2003/04:150. 
19 Bengtson, Försäkringsrätt, s. 141. 
20 Prop. 2003/04:150. 
21 Prop. 2003/04:150. 
22 Prop. 2003/04:150 s. 2. 
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även dispositiva regler som framgår uttryckligen av lagens text, som till exempel 

”dagsvärde princip” enligt 8 kap. 18§ FAL.23  

Ur ett internationellt perspektiv är det relevant att nämna EU:s projekt från ”Restatement 

of European Insurance Contract Law”. Denna grupp har presenterat ett antal principer in 

till Europeiska kommissionen som ett utkast till en gemensam referensram för europeisk 

försäkringsavtalsrätt, nämligen ”Principles of European Insurance Contract Law” 

(PEICL).   

PEICL är viktig därför att det är ett försök att harmonisera försäkringsavtalsrätten på den 

europeiska inre marknaden, trots att PEICL tillämpas optionellt (se avsnitt 2.4.1). 

Försäkringsbolaget har således ingen skyldighet att tillämpa PEICL, men mycket tyder på 

att PEICL kan bli ett ”frivilligt bindande” regelverk som parterna till ett försäkringsavtal 

ska kunna välja som ett alternativ till nationell lag.24 Hur PEICL behandlar frågor 

angående informationsplikt inom försäkringsavtal behandlas vidare i avsnitt 2.4 samt i 

kapitel 4. 

2.3 Särdragen i försäkringsavtal 

Som tidigare nämnts kan området avtalsrätt delas i allmän- och speciell avtalsrätt. 

Speciell avtalsrätt avser regler om en viss avtalstyp (försäkring, köp, hyra osv.), och 

allmän avtalsrätt avser regler som är gemensamma för alla avtalstyper. Det är ett 

komplext rättsområde med omfattande frågor om huruvida ett avtal har kommit till stånd 

mellan parterna eller inte samt vilka konsekvenser detta har. 

När det gäller försäkringsavtalets ingående blir förvisso allmänna regler tillämpliga, som 

till exempel kontraheringsplikt som föreskrivs vid konsumentförsäkring, men i övrigt 

kommer man inte långt med att hänvisa till allmänna kontraktsrättsliga principer. Att 

vissa problem i försäkringsavtal inte kan lösas helt på samma sätt som vissa andra 

                                                

23 Prop. 2003/04:150. 
24 Eckerberg, Vad är försäkring, egentligen?, s. 168. 
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avtalsförhållanden beror på att försäkringsavtal har många särdrag som varierar vid olika 

försäkringstyper.25 

Ett typiskt särdrag i försäkringsavtal är vad man kallar ett varaktigt avtal, i motsats till 

t.ex. köp. Det fullgörs inte på en gång utan gäller under viss tid, som normalt bestäms i 

avtalet.  

Försäkringsbolaget åtar sig ett ansvar utan att veta vad det kommer att innebära, ett s.k. 

ansvar av slumpmässig karaktär.26 Det är ovisst om försäkringsfallet kommer att inträffa. 

Försäkringstagaren, å andra sidan, kan bara med viss sannolikhet veta vad 

försäkringsbolagets åtagande egentligen är värt och vad som därför är en rimlig premie. 

Ett annat särdrag är påföljderna som kan bli aktuella när parterna inte fullgör sina 

skyldigheter enligt avtalet. Partens underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna medför inte 

några av de typiska påföljderna för kontraktsbrott, utan kan till exempel begränsa 

försäkringsbolagets ansvar. Påföljderna kan vara olika vid konsumentförsäkring, 

företagsförsäkring och personförsäkring. I vilken utsträckning påföljder kan anses vara en 

faktor av betydelse för informationsbrist och dess rättsmedel behandlas vidare i avsnitt 

3.5. 

Det finns en rad skyldigheter av naturliga inslag i ett försäkringsavtal: Huvudförpliktelser 

samt det som i motiven till FAL kallas biförpliktelser. Som parternas huvudförpliktelser 

kan kallas å ena sidan försäkringsbolagets skyldighet att bära ett ansvar för framtida 

händelser, å andra sidan försäkringstagaren skyldighet att betala premien. Vid sidan av 

dessa huvudförpliktelser förekommer de s.k. biförpliktelser såsom kan nämnas 

försäkringstagarens upplysningsplikt, skyldigheten att följa meddelade 

säkerhetsföreskrifter, den försäkrades skyldighet att undvika försäkringsfall samt dennes 

räddningsplikt när försäkringsfall hotar eller inträffar. Försäkringsgivaren, däremot, har 

                                                

25 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 238. 
26  ”Försäkring innebär tekniskt sett en utjämning över tiden och över kollektivet av slumpmässigt 
uppträdande av förluster bland dem som ingår i ett kollektiv. I försäkring tillämpas de stora talens lag; ju 
större och mer likartad en grupp är desto säkrare kan man beräkna framtida ersättningar och vilken premie 
som krävs”. SOU 2004:93, s. 70. 
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endast en biförpliktelse vid konsumentförsäkring: informationsplikt gentemot 

försäkringstagaren. 27  

Något annat som kännetecknar avtalet är den bristande jämvikten i avtalsförhållandet. 

Typiskt sett befinner försäkringsbolaget sig i ett ekonomiskt överläge i förhållande till 

försäkringstagaren – inte bara konsumenter utan också flertalet företag. 

Ett sätt att motverka den bristande jämvikten inom försäkringsavtal är att lagstifta om 

tvingande regler. På det viset kan inte försäkringsbolaget, som ofta besitter större 

kunskap inom detta komplicerat rättsområde, fastställa vissa villkor till 

försäkringstagarens nackdel.28 

Tvingande regler beträffande parternas allmänna förpliktelser enligt avtalet omfattar 

däremot inte utformningen av själva försäkringsprodukten. Enligt produktfrihetsprincipen 

skall försäkringsbolagen ha frihet att försäkra alla sorts risker de finner lämpligt, bortsett 

från vissa fall av obligatorisk försäkring, såsom trafikförsäkring.29    

Idag försöker lagstiftaren avhjälpa den typiska bristande jämvikten inom 

försäkringsavtalet, där försäkringsbolaget har överlägsen sakkunskap, genom att 

föreskriva information från försäkringsbolagets sida. Meningen är att försäkringstagaren 

skall kunna jämföra olika produkter och hitta den bästa försäkringen för hans 

vidkommande. Tendensen är något som förekommer inte bara i FAL utan också i flera 

EU-direktiv. 

2.4 PEICL-reglering av informationsplikt inom försäkringsavtal 

EU-rätten är på väg att omfatta även en reglering om försäkringsavtalsrätten.30 PEICL 

projektet syftar på att harmonisera försäkringsavtalsrätten inom EU för att radikalt 

                                                

27 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 245. 
28 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 247. 
29 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 19. 
30 Eckerberg, Vad är försäkring, egentligen?, s. 151. 
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förenkla villkoren för t.ex. de försäkringsbolag som vill sälja konsumentförsäkring via 

Internet i flera EU-länder.31   

PEICL har en bred tillämpning inom försäkringsområdet. All privatförsäkring täcks av 

principerna, även ömsesidiga försäkringar (Artikel 1:101 första stycket). Att nästan all 

försäkring omfattas av PEICL betyder inte att dess regler alltid är tillämpliga i praktiken. 

Reglerna kan endast bli gällande om parterna kommit överens om att deras 

försäkringsavtal skall styras av dem.32 

2.4.1 ”Optional instrument” 

PEICL förändrar inte den nationella försäkringsavtalsrättsliga lagstiftningen. I stället 

erbjuder PEICL ett alternativ till nationell lagstiftning, vilket tillåter parterna att välja vad 

de själva vill, därför nämns ”optionell tillämpning”33.  

”PEICL skall tillämpas när parterna, oavsett varje begränsning av lagavtal enligt 

internationell privaträtt, har kommit överens om att deras avtal skall styras av PEICL. 

Med förbehåll för artikel 1:103 skall PEICL tillämpas i sin helhet och ingen uteslutning 

av särskilda bestämmelser i principerna skall vara tillåten”.34 

Tanken är att PEICL skall omsättas i ett direktiv som tvingar medlemsstaterna att införa 

direktivets regler i deras nationella lagstiftning. I varje medlemsland skulle parterna 

sålunda ha två regelsystem att välja på i form av två lagar. Men, väljer parterna PEICL, 

måste dess regler emellertid respekteras i sin helhet.35 

Men vilka fördel finns om att välja PEICL? 

För det första skulle det underlätta för flera aktörer, till exempel företagare verksamma i 

mer än en EU-medlemsstat, att inte behöva beakta de olika nationella system som gäller 

för deras gränsöverskridande transaktioner. Genom att möjliggöra ett kontrakt som kan 
                                                

31 Eckerberg, Vad är försäkring, egentligen?, s. 164. 
32 Dufwa, Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL), s. 370. 
33 Dufwa, Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL), s. 370.  
34 Dufwa, Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL), s. 370. 
35 Dufwa, Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL), s. 370. 
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användas i olika länder, skulle kostnaderna för att beakta olika rättsordningar sänkas 

signifikant eller, i vissa fall, bli obefintlig; 

För det andra skulle likformighet underlätta gränsöverskridande försäljning av standard 

försäkringar via Internet; 

För det tredje skulle euro-mobil försäkringstagare förses med stabilitet och rättssäkerhet 

eftersom den lag som reglerar försäkringsavtalet – det frivilliga instrumentet – inte skulle 

variera beroende av försäkringstagarens aktuella hemort.36 

Men hur behandlar detta förslag till europeisk försäkringsavtalsrätt frågor angående 

informationsplikt i ett försäkringsavtal? 

2.4.2 Informationsplikt 

PEICL stadgar om informationsskyldigheter till både försäkringstagaren och 

försäkringsbolaget. Till skillnad mot FAL har PEICL använt samma begrepp till båda 

fallen, och inte gjort skillnad mellan informationsplikt och upplysningsplikt.37 I detta 

arbete behandlas endast den typ av information som berör försäkringsbolaget och dess 

rättsmedel för eventuellt brott mot principen. 

Informationsplikter som avser försäkringsbolaget aktualiseras i mängd av artikel i 

PEICL: Artikel 2:201 (Bestämmelser om förkontraktuella dokument); Artikel 2:202 

(Plikt att varna mot ofullkomligheter i försäkringsskyddet); Artikel 2:203 (Plikt att varna 

angående försäkringsskyddets början); Artikel 2:501 och 2:502 (Försäkringsvillkor 

innehåll och försäkringsvillkorens verkningar); Artikel 2:701 (Generell 

informationsplikt) och Artikel 2:702 (Ytterligare information på begäran), som kommer 

att behandlas på ett mer detaljerat sätt i kapitlet 4. Här lämnas endast en översikt om 

dessa informationsplikter och en allmän förklaring om deras syfte.   

                                                

36 Heiss, ”An optional Instrument for European Insurance Contract Law”, s. 5. 
37 Dufwa, Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL), s. 370. 
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Bestämmelser om förkontraktuella dokument i PEICL (Art. 2:201 – 2:203) skapades i 

enlighet med EU-direktivet som är baserad i principen om ”Well-informed resonable 

consumer”, enligt ”Draft Common Frame of Reference” – DCFR38 och särskilt enligt 

EU-direktivet 73/239/EEC, Direktivet 2002/83/EEC (Art. 36 av ”The Life Assurance 

Consolidation Directive”) och Direktivet 2002/65/EEC (Art. 3 av ”The Distance 

Marketing Directive”).39 Förhandlingarna innan ett avtal anslutas mellan parterna bidrar 

till att säkerställa insyn för den blivande försäkringstagaren. De sätter personen i stånd att 

kontrollera det blivande avtalet och nå ett välgrundat beslut.40 

Plikten att varna mot ofullkomligheter i försäkringsskyddet (Art. 2:202 PEICL) syftar till 

inrättande av försäkringsgivarens förkontraktuella plikt att bistå sökanden genom att 

tillhandahålla information som är relevant för den sökandes val av försäkring. Detta beror 

på att försäkrings upphandlande typiskt präglas av ojämlikhet av kunskap och 

erfarenheter mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren. En sådan ojämlikhet kan 

ge upphov till skyldigheter att informera den andra parten under allmän europeisk 

avtalsrätt (se artikel 4: 107 PEICL).41 

Plikten att varna angående försäkringsskyddets början, enligt Artikel 2:203 PEICL, syftar 

till att lösa problem som uppkommer angående påbörjandet av försäkringsskyddet i 

praktiken. Detta beror på att den sökanden ofta tror sig vara automatiskt försäkrade när de 

har undertecknat ansökan om försäkring.  

Artikel 2:501 och 2:502 (Försäkringsvillkor innehåll och försäkringsvillkorens 

verkningar), behandlas i avsnittet om försäkringsvillkor (sektion 5 i PEICL) och är 

relaterad till skyldigheten att informera om försäkring i allmänhet.42 

 

                                                

38 Armbruester, Connecticut Insurance Law Journal, s. 130.  
39 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 92. 
40 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 93. 
41 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 96. 
42 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 180. 
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Generell informationsplikt (Art. 2:701) samt Ytterligare information på begäran (Art. 

2:702) syftar däremot till att främja konkurrensen inom försäkringssektorn. 

Försäkringstagarna skall kunna jämföra den produkt de har med andra produkter på 

marknaden för att utvärdera om en förändring av produkt kan vara en fördel för dem. 

Artikel 2:702 beviljas därför rätten till försäkringstagaren att få information om flera 

aspekter av försäkringen för själva produkten, till exempel, i början eller i slutet av 

perioden, innehållet i avtalet eller frågan om huruvida vissa beteenden omfattas av 

försäkringen.43 

Alla dessa principer i form av artiklar i PEICL kommer att behandlas senare i kapitel 4, 

där rättsmedel för informationsbrist i försäkringsavtal också kommer att kommenteras.  

 

2.5 Försäkringstagarnas möjlighet att få tvist om rätten till eller omfattningen av en 

försäkringsersättning prövad 

Vilka möjligheter har försäkringstagare som inte är nöjd med den ersättning han har fått 

för sin skada, eller med själva hantering av den, att överklaga? I så fall bör 

försäkringstagaren först vända sig till försäkringsbolaget och begära att ärendet 

omprövas. Många av de större bolagen har särskilda prövningsnämnder eller egna 

kundombudsmän dit konsumenten kan vända sig för att få sitt ärende omprövat.44 

De flesta fall av oenighet med försäkringsbolaget orsakat av informationsbrist kan 

förekomma även under avtalets verkningstid, och i detta fall är det ganska självklart att 

konsumenten först skall vända sig till bolagets prövningsnämnd. Har bolaget i ett enskilt 

fall tagit slutlig ställning i konsumentens ärende, kan en nämnd ta upp ärendet till 

prövning. Det är ett flertal nämnder som kostnadsfritt ger råd och hjälp i frågor som rör 

privatpersonens försäkringar, som till exempel Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB). 

                                                

43 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 160. 
44 Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida (1/10 2014). 
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För tvister som gäller villkor och skadereglering står Allmänna reklamationsnämnden 

(ARN), som har en avdelning för konsumentförsäkring, till buds. En konsument, till 

exempel, kan få rekommendationer från ARN om hur en eventuell osämja bör lösas, men 

dessa rekommendationer är inte bindande för parterna.45 

Tidigare fanns en privat nämnd utformad av försäkringsbranschen, Skadeförsäkringens 

villkorsnämnd (SkVN), vars huvudsakliga uppgift var att arbeta för en enhetlig 

tillämpning av försäkringsvillkor. Nämnden utförde även på begäran av 

försäkringsgivaren tolkningar av villkor i skadeförsäkringsavtal. Även här var SkVN:s 

beslut inte bindande för parterna utan endast en rekommendation.46 

Idag finns det inom försäkringsbranschen en rad prövningsnämnder, till exempel 

Ansvarsförsäkrings Personskadenämnd och Personförsäkringsnämnden, som kallas för 

”Branschgemensamma nämnder”. Personförsäkringsnämnden prövar tvister mellan 

konsument och försäkringsbolaget i medicinska frågor, d.v.s. som kräver medicinska 

bedömningar. 47  Nämndernas utlåtanden är vägledande, till exempel när det gäller 

tolkning av försäkringsvillkor och vid skapandet av enhetlig praxis inom 

skadereglering.48  

Avslutningsvis kan en försäkringstvist naturligtvis även prövas av allmän domstol.  

2.6 Sammanfattande kommentarer 

Syftet med detta kapitel  är att redovisa för den övergripande strukturen i såväl 

lagstiftning som doktrin som rör försäkringsbolagets informationsskyldighet inom 

försäkringsavtal. Även hur PEICL orienterar ett sådant komplext område och dess försök 

att harmonisera försäkringsavtalsrätten mellan de övriga EU-länder har kommenterats. 

                                                

45 ARN:s hemsida, Ärendegången-från anmälan till beslut (2/10 2014), htpp://www.arn.se. 
46 Radetzki, Orsak och skada, s. 150. 
47 Svensk försäkrings nämnders hemsida, (2/10 2014), http://forsakringsnamnder.se/PFN. 
48 Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida, (2/10 2014), http://konsumentforsakringsbyra.se. 
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Utifrån denna bakgrund kan man vidare analysera rätten till information i 

försäkringsavtal och vilka konsekvenser som finns för försäkringsbolaget som åsidosätter 

de nämnda informationsplikterna. 

3 Olika typer av informationsförpliktelser och civilrättsliga påföljder enligt 

FAL 

3.1 Allmänt 

Här kommer den typ av information som försäkringsbolaget är skyldigt att lämna till 

försäkringstagaren enligt FAL att presenteras. I det följande kommer vilka civilrättsliga 

påföljder, eller rättsmedel, som finns för varje typ av informationsbrist. Kapitlet avslutas 

med sammanfattande kommentarer.  

Kapitlet behandlar regler om försäkringsbolagets informationsskyldighet vid 

konsumentförsäkring och sanktioner av civilrättslig karaktär, men sanktionerna har 

väsentligen en marknadsrättslig karaktär, som kommer att behandlas senare i kapitlet 6.49  

FAL ställer upp tre kategorier av informationskrav:  
 

1. information som skall lämnas innan ett avtal om försäkring ingås, ofta benämnd 

förköpsinformation50 (2§); 

2. information som skall lämnas i nära anslutning till att avtalet har ingåtts (4§, 

efterköpsinformation51); 

3. information som skall lämnas vid olika stadier av försäkringstiden (5-7§§).52 

Det skall noteras att FAL ställer ytterligare informationskrav i vissa andra situationer än 

för de som avses i kapitel 2. Se bland annat 3 kap. 3§ 2 st, om uppsägning vid 

försäkringstidens utgång; 5§ 1st, om försäkringsbolagets rätt att ändra försäkringen i 

                                                

49 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap., Lexino 2013-06-30. 
50 Se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt (24 nov. 2014, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 1§. 
51 Se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt (24 nov. 2014, Zeteo), Kommentaren till 2 kap. 4§. 
52 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap., Lexino 2013-06-30. 
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samband med förnyelse samt 4 kap. 10§ om meddelande om att ansvarsbegränsning 

åberopas, inom begränsningar av försäkringsbolagets ansvar.53   

 

Betydelsen av informationsregler har betonats i högre grad än tidigare av att 

försäkringstagarna informeras om vad försäkringen innebär, både innan ett avtal ingås 

och i senare skeden. Den genomlysningsprincip54 som numera finns i 1 kap, 1§ st. 2 FRL 

kan illustrera detta.55 

3.2 Förköpsinformation 

Andra paragraf, kapitel 2 i FAL behandlar förköpsinformation, som avser den 

information som skall ges en kund (eller företrädare för honom, t.ex. en mäklare) innan 

försäkringsavtalet ingås.56 Tanken är att information skall lämnas i samband med avtalets 

slutning. Men om konsumenten redan tidigare har fått nödvändig information som 

fortfarande är aktuell vid avtalstillfället behöver den inte upprepas.57  

Av lagen framgår de tre syftena med förköpsinformation:  

1. Att underlätta kundens bedömning av försäkringsbehovet; 

2. Att göra det möjligt för kunden att bestämma vilken typ av försäkring som är 

lämplig att välja. Det rör sig om val av försäkring;  

3. Att göra det möjligt för kunden att bedöma försäkringskostnad och 

försäkringsomfattning.58  

                                                

53 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap., Lexino 2013-06-30. 
54 “Den genomlysningsprincip som föreskrivs i andra stycket avser att förbättra direktförsäkringstagarnas 
möjligheter till genomlysning av försäkringens villkor och försäkringens värdeutveckling, i första hand 
såvitt avser kostnader och förmåner för konsumentförsäkringar. Bestämmelsen avser information som 
direkt eller indirekt är riktad mot direktförsäkringstagare (liv- eller skadeförsäkringstagare). Den avser 
också information till samma kategorier som erbjuds att teckna en liv- eller skadeförsäkring. Reglerna avser 
såväl information som lämnas före köpet som information som lämnas under försäkringens löptid.” Se 
prop. 2003/04:150 s. 145 
55 Prop. 1998/99:87 s. 392. 
56 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 206.  
57 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap., Lexino 2013-06-30. 
58 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap., Lexino 2013-06-30. 
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Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet skall tydligt framgå (2 kap. 2§).59  

För att försäkringsbolaget skall kunna uppfylla lagens krav om att lämna information är 

det inte tillräckligt att villkoren överlämnas till konsumenten, utan det behövs en mer 

lättillgänglig information. Det som åsyftas är en sammanfattning i förenklad och 

klargörande form av de punkter i avtalet som kan antas vara av särskild betydelse för 

konsumenten. Hit räknas begränsningar i försäkringens giltighet i tid och rum. Om vissa 

risker är undantagna från försäkringen, t.ex. stöld i vindsutrymme i en hemförsäkring, 

måste tydlig information lämnas om detta.60  

Det finns i lagen två undantag från huvudregeln att förköpsinformation skall lämnas (3§, 

2 kap.). Det första är när kunden avstår från information, t.ex. därför att han redan känner 

till försäkringen. Det andra undantaget är när det möter hinder då försäkringsavtalets 

ingås. Exempel på hinder är när någon per telefon beställer en trafikförsäkring som 

genast skall börja gälla. I motiven framhålls emellertid att försäkringsbolaget även i 

sådant fall skall försöka informera t.ex. genom broschyr. Går inte detta blir 

efterköpsinformationen viktig.61 

3.3 Efterköpsinformation 

Vid efterköpsinformation skall försäkringsbolaget ge en skriftlig bekräftelse på avtalet 

och, om det inte skett tidigare, särskilt framhålla vissa viktiga villkor (2 kap. 4§).62 

Sådana villkor som anges i 1-4p. 4§ skall särskilt framhållas. Det rör sig om premisser 

som reglerar förutsättningar för att försäkringstagaren skall ha ett försäkringsskydd, 

liksom skyddets omfattning. Ett villkor kan framhållas särskilt genom att t.ex. markeras 

på ett iögonfallande sätt i villkorstexten eller poängteras i broschyrer eller liknande 

material.63  

                                                

59 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 197. 
60 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap., Lexino 2013-06-30. 
61 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 208. 
62 Bengtsson. Försäkringsavtalsrätt, s. 197. 
63 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap., Lexino 2013-06-30. 
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Vikten av skyldigheten att informera försäkringsgivaren kan illustreras i följande nämnds 

beslut i ARN 2007-9025. Fallet handlar om teckning av hundförsäkring, där hunden i 

fråga inte var registrerad i ”Svenska Kennelklubben”. NN hävdade att bolaget brustit i sin 

upplysningsskyldighet.  

Trots att den försäkrade inte fick ersättning på annan grund anses fallet viktigt för 

illustration av försäkringsbolagets informationsskyldighet. Hundägaren påstår att han inte 

fick information om detta villkor om hundens registrering vid teckning av försäkring.  

Praxis ovan kan vara ett typfall som visar informationsskyldighetens betydelse, där 

villkoren bör markeras för kunden på ett iögonfallande sätt i villkorstext, eller poängteras 

på liknande sätt.  

Upplysningen bör vara skriftlig, även om bestämmelsen inte uttryckligen säger detta. 

Möjligen kan ett muntligt påpekande ha samma effekt. Bekräftelsen skall tydligt sändas 

så snart det låter sig göra sedan försäkringsavtalet träffas. Vissa dröjsmål som är 

nödvändigt förbundna med försäkringsbolagets administration kan accepteras, men 

förseningar av andra skäl kan få betydelse vid tillämpning av underlåtenhet att lämna 

information (8§).64   

Vad händer om informationen inte lämnats i en handling eller i en form som är tillgänglig 

till mottagaren och på det sättet som framgår av lagen, det vill säga enligt 2 och 4 §§ kap 

2 FAL? Underlåten information enligt nämnda paragrafen kan leda till, bland annat, att 

inte villkoret får åberopas65. Se vidare i avsnitt 3.5, om rättsmedel för brist på föreskriven 

information.  

3.4 Information som bör lämnas vid olika stadier av försäkringstiden 

Information under försäkringstiden och i samband med förnyelse, tillsammans med andra 

typer av information, som om villkorsändring och om möjlighet till överprövning, hör till 

                                                

64 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 209. 
65 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 210. 
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den nämnda tredje kategorin av informationskrav i FAL, som bör lämnas vid olika stadier 

av försäkringstiden. 

Under försäkringstiden skall försäkringstagaren informeras om sådana förhållanden 

rörande försäkringen som är av betydelse för honom att känna till (2 kap. 5)66. Ett 

exempel på information som åsyftas är att försäkringstagaren riskerar att förlora sitt 

försäkringsskydd på grund av dröjsmål med att betala premien. Det är bara 

försäkringstagaren som kan åberopa rätten att på begäran få information från 

försäkringsbolaget.67  

Några civilrättsliga påföljder föreskrivs inte vid brister i informationen. Bengtsson 

utesluter inte att bristande information kan motivera en mildare syn på premiedröjsmål 

(jfr 5 kap. 2 § första stycket) eller brott mot säkerhetsföreskrift (jfr 4 kap. 6 § första 

stycket).68 

Vidare, tar Information om villkorsändring sikte på det förhållande där 

försäkringsbolaget, enligt 3:5, har rätt att ändra försäkringsvillkoren i samband med att 

försäkring förnyas. Vid vissa andra förhållanden, som vid grovt kontraktsbrott eller 

annars vid synnerliga skäl, kan villkoren ändras redan under löpande försäkringstid (se 

3:8). I dessa situationer är försäkringsbolaget skyldigt att informera försäkringstagaren, 

enligt 2:6.69 

Å andra sidan, enligt prop. 2003/04:150 s. 385, är det inte nödvändig att bolaget 

motiverar ett beslut om villkorsändring när ändringen uppenbarligen är till 

försäkringstagarens fördel.70 

Vid information om möjligheter till överprövning (se 2:7), i sin tur, är försäkringsbolaget 

skyldigt att lämna information till försäkringstagaren om hur denne kan få tvisten prövad 

och om vilka preskriptionsregler som gäller. Denna informationsskyldighet finns mellan 

                                                

66 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 197. 
67 Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap. 5§, Lexino 2013-06-30. 
68 Se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 222 not. 52. 
69 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 212. 
70 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 212. 
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försäkringsbolaget och kunden, eller ersättningsberättigade vid inträffat försäkringsfall, 

om det uppstår eller kan uppstå tvist om rätten till- eller omfattningen av en 

försäkringsersättning.  

 

3.4.1 Ytterligare informationskrav i FAL och möjligheter till rättsmedel 

a) Bolagets rätt att säga upp försäkring samt rätt att ändra försäkring i samband 

med förnyelse 

Enligt 3 kap. 3 §, 2 st. har försäkringsbolaget rätt att säga upp avtalet under 

försäkringstiden, på samma sätt som bolaget har rätt att ändra försäkring i samband med 

förnyelse enligt 3 kap. 5§, 1 st. FAL. 

Även om dessa regler anses mer relaterade till försäkringsbolagets kontraheringsplikt är 

det intressant att nämna eftersom informationsplikten i FAL 2 kap. tillämpas även här.71 

Andra stycket 5§, kap. 3, erinrar om att försäkringsbolaget inte bara är skyldigt att 

informera försäkringstagaren om de ändrade villkoren, utan också särskilt borde 

framhålla vissa av dem (se 2:6, 2:4). Vid bolagets försummelse med de föreskrivna 

informationskraven tillämpas samma påföljd i 2 kap. 8§ samt 6 § FAL – villkoret får inte 

åberopas av försäkringsbolaget.72 

b) Begränsning av försäkringsskydd 

Vid begränsning av försäkringsskydd, som föreskrivs i 4 kap. 10 § FAL, däremot, 

tillämpas ej påföljd i 2 kap. 8§ FAL. Detta förekommer uttryckligen i åttonde paragrafen: 

”Den sagda gäller inte en sådan begränsning av försäkringsskyddet som framgår av 

lagen”. 

                                                

71 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (2005.104) 3 kap. 3§, Zeteo 2014-11-27. 
72 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (25 nov. 2014, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 8§. 
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Det betyder att påföljden i 8§ inte tillämpas vid en sådan begränsning.73  

3.5 Underlåtenhet att lämna information och civilrättsliga påföljder vid försummad 

information 

2 kap. 8§ FAL innehåller bestämmelse om en civilrättslig påföljd i vissa fall när 

informationer enligt 2 kap. FAL (d.v.s. förköpsinformation, efterköpsinformation osv.) 

inte har lämnats. Bestämmelserna är tillämpliga endast när ett villkor av det slag som 

åsyftas i paragrafen kan anses utgöra en del av försäkringsavtalet.  

Underlåtenhet att lämna information om försäkringsvillkoren kan leda till ett antal 

civilrättsliga påföljder, av vilka endast det första framgår av FAL:  

1. Villkoret får inte åberopas av försäkringsbolaget, enligt FAL; 

2. Avtalsjämkning enligt 36 § AvtL; 

3. Underlåtenhet att informera får betydelse för avtalets tolkning;74 

4. Skadeståndsansvar på grund av vårdslöshet vid informationen.  

I övrigt regleras påföljderna vid otillräcklig information av marknadsföringslagen (se 

FAL 2:9). 75 

 

3.5.1 Villkoret får inte åberopas av försäkringsbolaget 

När försäkringsbolaget inte lämnar information om försäkringsvillkoren på det sätt som 

FAL föreskriver (2 kap 1-4§§ samt 6§) leder detta till en civilrättslig verkan av bristfällig 

information, oavsett god tro hos motparten. Försäkringstagaren måste få denna 

information av försäkringsbolaget, även om han av någon annan anledning känner till 

begränsningen.76 

                                                

73 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (27 nov. 2014, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 10§ samt 2 kap. 8§. 
74 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (2005.104) 2 kap., Zeteo 2014-11-27. 
75 Se prop. 203/04:150 s. 153, 154. 
76 Se prop. 2003/04:150 s. 153. 
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Denna civilrättsliga verkan innebär att de villkor som inte har informerats till kunden inte 

får åberopas av försäkringsbolaget. Att ett villkor inte får åberopas av försäkringsbolaget 

betyder att villkoret i praktiken inte ingår i försäkringsavtalet.77 

Denna påföljd inträffar vid brist i förköpsinformation (FAL 2:2), efterköpsinformation 

(2:4) eller information om villkorsändring (2:6), som tydligt framgår av lagtexten i FAL 

8§ kap. 2. Bengtsson betonar att ett sådant civilrättsligt ansvar följer i viss utsträckning av 

allmänna avtalsrättsliga regler, men här tänker man i första hand på bristfällig 

information i samband med avtalets ingång.78 

Ansvaret skall inträda ifall ett försäkringsbolag inte omedelbart efter avtalsslutet har 

informerat försäkringstagaren om vissa villkor på föreskrivet sätt. För att kunna undvika 

påföljden, att ett villkor inte får åberopas av försäkringsbolaget, skall innebörden av 

villkoren meddelas till den försäkrade senast fjorton dagar före försäkringsfallet om den 

försäkrade då ändå på annat sätt har fått kännedom om detta. En förutsättning för att en 

sådan rättelse skall få verkan är dock att villkoret i fråga utgör avtalsinnehåll.79 

Genom kompletterande skriftlig information har försäkringsbolaget en möjlighet att göra 

försäkringstagaren uppmärksam på de åsyftade villkoren. Med andra ord, även vid 

tidigare försummelse får försäkringsbolaget åberopa villkoret vid försäkringsfall som 

inträffar fjorton dagar efter att meddelandet avsändes.80 

I tabell 1 nedan illustreras försäkringsbolagets möjlighet att avhjälpa bristfälliga 

informationer, via rättelse 81 , där kompletterande skriftlig information från 

försäkringsbolaget lämnas till försäkringstagaren, samt de olika momenten för att 

uppfylla kraven om informationsskyldighet. 

 

                                                

77 Se prop. 2003/04:150 s. 154. 
78 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 214. 
79 Se prop. 2003/04:150 s. 153. 
80 SOU 1989:88, se 2:7, avsnitt 16.2.7. 
81 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (2005.104) 2 kap. 8§, Zeteo 2014-11-27. 
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Tabell 1 
Rättelse: 

Försäkringsbolagets möjlighet att avhjälpa bristfällig information 
 

/_____...

Köp'av'F Förnyelse

2§ 4§ 6§'(Info) 5§'(Info)

14'dagar'

före inträffar 7§(Info)

Försäkringstid''5§'(Info)

________________________________ _______________________________ _____________________

Innan'F'meddelas Villkorsändring

*KSI':'Även'vid'tidigare'försummelse'får'försäkringsbolaget'åberopa'villkoret'om:'

1)'Bolag'skickat'information'14'dagar'före'försäkringsfall'inträffar;

2)'Den'försäkrade'fick'information'om'detta'villkor'14'dagar'före'försäkringsfall'inträffar.

(förköpsPInfo) (efterköpsPInfo)

/__________/___________/___________________/__________/

Försäkringsfall Beslut'om'ersättnigng

*KSI'(SOU'1989:88)

 

3.5.2 Jämkning av oskäliga försäkringsvillkor 

Trots de tvingande reglerna i lagstiftningen som skyddar försäkringstagaren är det 

tänkbart att tillämpning av ett försäkringsvillkor leder till obilliga82 resultat, särskilt när 

vissa risker undantas från försäkringen. I så fall kan villkoret, på samma sätt som i andra 

avtal, jämkas eller lämnas utan avseende med stöd av generalklausulen i 36§ AvtL.83   

Förutsättning för jämkning är att ”villkoret är oskäligt med hänsyn på avtalets innehåll, 

omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt” (36§ AvtL). Vid konsumentförsäkringar är av intresse att 36§ 

                                                

82 ”Ett begrepp inom avtalsrätten som i princip betyder stötande, inte rimligt, eller inte skäligt. Ett obilligt 
avtalsvillkor kan jämkas av domstol”. (Se DokuMera:s hemsida, Ordlista. 1/12 2014), 
http://www.dokumera.se/ordlista/Obilligt.html.  

83 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (27 nov. 2014, Zeteo), kommentaren till Del 1.  
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2 st. särskild tar hänsyn till behovet av skydd för den som är konsument eller annars intar 

en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.84  

Om ett försäkringsavtal, till exempel, är oskäligt mot konsumenten på grund av 

försäkringsbolagets informationsbrist, kan konsumenten begära jämkning av villkor med 

stöd i 36§ 2st. AvtL samt 11§ Avlk.85  

Regeln i 36§ AvtL tillämpades, till exempel, i NJA 1989 s. 346. Trots att rättsfallet 

handlar om försäkring för företag, är det av intresse på grund av tillämpningen av 

jämkningsregeln. 

En pälsförsäljare hade tecknat försäkring bl.a. mot stöld genom inbrott, vari enligt 

villkoret ingick att någon med dyrk tagit sig in i lokalen. Frågan var om försäkringen 

ersatte stöld av pälsar när tjuven begagnat falska nycklar. HD ansåg inte ordalagen i 

försäkringsvillkoren omfatta denna situation men jämkade ändå villkoren så att 

försäkringen täckte stölden. Bedömningen är påtagligt välvillig mot försäkringstagaren, 

även om det inte gällde ett konsumentförhållande.86      

Vid konsumentförsäkring finns det däremot ytterligare lagstöd för jämkning av oskäliga 

villkor i 11§ Avlk, under förutsättning att avtalet inte varit föremål för individuell 

förhandling (standardavtal) i tvist mellan näringsidkare och konsument. Regeln är ett 

resultat av den svenska implementeringen av ett EU-direktiv om oskäliga villkor i 

konsumentavtal (1993/13/EGG).87   

Tillämpning av jämkningsregeln enligt 36§ AvtL är subsidiärt till 8§ kap. 2 i FAL. Det 

betyder att för de fall där FAL inte föreskriver sanktioner vid brist av upplysningsplikt 

från försäkringsbolagets sida, kan villkoret jämkas av domstol med stöd i 36§ AvtL samt 

11§ Avlk, till konsumentens förmån.  

                                                

84 Se Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 45 
85 Se NJA 1989 s. 346. Tolkning av villkor i försäkringsavtal. Fråga tillika om tillämpning av 36 § 
avtalslagen. 
86 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (27 nov. 2014, Zeteo), kommentaren till Del 1. 
87 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 29.  
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3.5.3 Underlåtenhet att informera får betydelse för avtalets tolkning 

En annan civilrättslig verkan av underlåtenhet att informera är, som refererats tidigare, 

betydelse för tolkning av försäkringsvillkor.  

AvtL innehåller inte några regler om avtalstolkning. Inte heller i övrigt har principerna 

för avtalstolkning blivit lagfästa, med något enstaka undantag som till exempel 

oklarhetsregeln enligt 10§ AVLK. Stöd för avtalstolkning finner man därför till allra 

största delen på rättspraxis.88 

Därmed, när lagen inte ger stöd för annat, tillämpas även i stort sett allmänna 

avtalsrättsliga principer på försäkringsavtalet.89 

Kort om oklarhetsregeln  

Oklarhetsregeln är resultaten av svenska implementeringen av EU-direktivet om oskäliga 

villkor i konsumentavtal (1993/13/EGG). Den innebär att om villkorets innebörd i ett 

avtal är oklar ska villkoret tolkas till nackdel för den part som formulerat det, eller från 

vilken det emanerar. Som exempel kan nämnas försäkringsbolaget som använder sig av 

standardvillkor, som upprättas av branschorganisation eller dylikt.90 

Syftet med oklarhetsregeln är att ge avtalsskrivare, såsom försäkringsbolaget i 

försäkringsbranschen, incitament att upprätta tydliga avtal samt att skydda icke 

avtalsskrivande part mot oväntade resultat. 

Oklarhetsregelns betydelse vid avtalstolkning illustreras tydligt i NJA 1950 s. 86. Målet 

gällde innebörden av en otydlig bestämmelse i en ordersedel. Högsta domstolen uttalade 

att otydligheten måste ”drabba bolaget som avfattat densamma”. 

Oklarhetsregelns tillämpningsområde är begränsat. Den avser tvister mellan 

näringsidkare och konsument beträffande tolkning av avtalsvillkor som inte varit föremål 

                                                

88 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 17. 
89 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (27 nov. 2014, Zeteo), kommentaren till kap. 3.  
90 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 28, 29. 
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för individuell förhandling. Förutom det anses att regeln äger tillämpning i dess egenskap 

av oskriven rättsregel.91 

3.5.4 Skadeståndsansvar 

Regler om skadeståndsskyldighet för försäkringsbolaget vid försummad information 

saknas i FAL.  Försäkringsrättskommittén (FRK) i SOU 1989:88, om ett förslag om 

skadeförsäkringslag, avvisade tanken på en bestämmelse om skadeståndsskyldighet under 

hänvisning till svårigheten att slå fast vilken skada som försummelsen kunde anses ha 

orsakat. Däremot hänvisades emellertid till möjligheten att i vissa fall åberopa allmänna 

regler om skadestånd i kontrakt (SkL 2 kap. §1).92   

Bengtsson nämner denna påföljd som alternativ till försummad information vid 

förköpsinformation, men för att påföljden ska kunna verka bör det röra sig om 

ofullständig information, dvs. att bolaget har varit vårdslöst vid lämning av en icke 

fullständig förköpsinformation.93  

Det är däremot viktigt att observera att försäkringsbolaget inte bör ha något civilrättsligt 

ansvar för underlåten information när försäkringstagaren representeras av registrerad 

mäklare, som informerats av bolaget på vederbörligt sätt. Fullgör försäkringsbolaget 

detta, går det civilrättsliga ansvaret för underlåten information över på mäklaren.94  

Vid tillämpningen av allmänna regler om skadestånd i kontrakt för att kunna fastslå 

skadeståndsskyldighet för försäkringsbolaget, eller mäklaren, argumenterar Bengtsson 

om detta alternativ att stödja informationskravet. Författaren resonerar kring vad den 

skulle innebära ur skadans, ansvarets- och orsakssambands perspektiv, som följer nedan. 

Ersättningens storlek har däremot lämnats utanför ramen för författarens analys.95  

 

                                                

91 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 29. 
92 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 202. 
93 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 214. 
94 SOU 1989:88, s. 160. 
95 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 203. 



 36 

Skadan 

Skadan lär normalt kunna konstateras med hjälp av den s.k. differensmetoden – man 

jämför den skadelidandes nuvarande ekonomiska situation med den tänkta situation som 

skulle ha uppkommit, om försäkringsbolaget fullgjort sina skyldigheter på ett riktigt sätt. 

Ansvar 

Presumtionsansvar eller strikt ansvar borde framgå av lagen eller kontraktsförhållande 

och en sådan regel inte finns i FAL. Sannolikt skulle en domstol tillämpa ett vanligt 

culpaansvar, vid det icke lagfästa ansvaret för bristande information enligt FAL. Det lär 

bli fråga om försummelse att ge viss konkret information. 

Culpabedömningen borde av naturliga skäl variera åtskilligt på försäkringsrättens 

område. Risken för skada utgör en dominerande punkt i parternas mellanhavande på ett 

annat sätt än i andra avtalsförhållanden. Förtroendesynpunkter i avtalsförhållande får 

betydelse, särskilt i fråga om upplysningsplikt och riskökning samt i 

skaderegleringsskedet.96 

Förövrigt lär problemet inte så ofta gälla bevisbördan för vållande till skadan utan snarare 

frågan om försäkringstagaren, under föreliggande förhållande, kunde kräva bättre 

information av försäkringsbolaget. 

Orsakssamband    

Det kan uppkomma vissa problem om beviskravet angående orsakssamband och 

vållandebedömningen, vilka är svårt att bevisa. Bengtsson nämner att man inte bör driva 

kravet på orsakssamband för långt, eftersom det handlar om en civilrättslig påföljd. En 

viss sannolikhetsövervikt anses tydligen vara tillräcklig för att skyldighet till skadestånd 

ska kunna bevisas.   

Alla dessa påföljder som behandlas i det aktuella avsnittet illustreras i tabell 2 nedan. 

                                                

96 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 99. 
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Tabell 2 - FAL 

Informationsförpliktelser	  enligt	  FAL	   Respektive	  påföljder*	  

1§ - General klausul om info. Inga uttryckligen i FAL. 

2§ - Förköpsinformation. 8§ - villkoret får inte åberopas av 

försäkringsbolaget. 3§ - Undantag. 

4§ - Efterköpsinformation. 8§ - villkoret får inte åberopas av 

försäkringsbolaget. 

5§ - Info under försäkringstid/Förnyelse. Inga uttryckligen i FAL.** 

6§ - Villkorsändring. 8§ - villkoret får inte åberopas av 

försäkringsbolaget. 

7§ - Möjlighet till överprövning. Inga uttryckligen i FAL. 

* Jämkning av försäkringsvillkor och skadestånd tillämpas subsidiärt till varje fall där 

försäkringsbolaget åsidosätter informationsskyldigheter. 

** Mildare syn på FAL 5:2 och 4:6 kan tillämpas. 

3.6 Sammanfattande kommentarer 

I detta kapitel redogörs för de olika typerna av informationsförpliktelser och civilrättsliga 

påföljder enligt FAL.  

FAL ställer upp tre kategorier av informationskrav: Den första avser sådan information 

som skall lämnas innan ett avtal om försäkring ingås, förköpsinformation (2§); Den andra 

handlar om information som skall lämnas i nära anslutning till att avtalet har ingåtts (4§, 

efterköpsinformation) och den tredje kategorin avser information som skall lämnas vid 

olika stadier under försäkringstiden (5-7§§). 

Försäkringsbolagets underlåtenhet att lämna ovan nämnda information kan leda till ett 

antal civilrättsliga påföljder, av vilka endast det första framgår av FAL: a) villkoret får 

inte åberopas av försäkringsbolaget; b) avtalsjämkning enligt 36 § AvtL är möjlig; c) 
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underlåtenhet att informera får betydelse för avtalets tolkning; d) skadeståndsansvar på 

grund av vårdslöshet vid informationen kan aktualiseras. 

I övrigt regleras påföljderna vid otillräcklig information av marknadsföringslagen enligt 2 

kap. 9§ FAL (se kapitel 6 om den marknadsrättsliga sanktionen). 

Bolagets informationskrav som stadgas i FAL, med motsvarande påföljder, samt 

försäkringsbolagets möjlighet att avhjälpa bristfälliga informationer via rättelse, har 

illustrerats i två tabeller under studien av detta kapitel. 

Jämkningsregeln enligt 36§ AvtL, tillämpning av oklarhetsregeln och andra 

avtalstolkningsregler samt skadestånd, utgör exempel på rättsmedlen som tillämpas 

subsidiärt, eller parallellt med 8§ FAL, i varje fall där försäkringsbolaget åsidosätter 

informationsskyldigheter enligt 2 kap. Detta beror på att allmänna avtalsrättsliga 

principer tillämpas när försäkringsavtal, eller försäkringsavtalslagen, inte ger stöd för 

annat.97 

4 Olika typer av informationsförpliktelser och civilrättsliga påföljder enligt 

PEICL 

4.1 Allmänt 

I följande avsnitt presenteras den typ av information som försäkringsbolaget är skyldigt 

att lämna till försäkringstagaren enligt PEICL. I samband med det beskrivs vilka 

civilrättsliga påföljder, eller rättsmedel, som finns för varje typ av informationsbrist. 

Kapitlet avslutas med sammanfattande kommentarer samt en tabell som visar de 

viktigaste inslagen i reglering av informationsförpliktelse och påföljder i PEICL.  

PEICL är skriven på engelska. Det finns naturligtvis versioner av dokumentet på svenska, 

ett av dessa formulerat av professor Bill W. Dufwa, som tillhör den europeiska expert 

gruppen i PEICL-projektet, men dessa versioner verkar vara icke-officiella. I detta arbete 

har engelska termer använts för att undvika risken för missförstånd. Dessutom är 
                                                

97 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (27 nov. 2014, Zeteo), kommentaren till 2 och 3 kap. 
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internationaliseringen ett starkt särdrag inom förmögenhetsrättsområdet, där engelska 

texter och termer är mycket etablerade.  

PEICL upprättar försäkringsbolagets informationsplikt i två olika sektioner: I den andra 

sektionen ”Insurer’s Pre-Contractual Duties” (artikel 2:201 – 2:203) och i den sjunde 

sektionen ”Post-Contractual Information Duties of the Insurer” (artikel 2:701 och 2:702). 

Båda är relaterade till försäkringsbolagets informationsskyldighet. Den första sektionen 

motsvarar den kategori av informationskrav i FAL som skall lämnas innan ett avtal om 

försäkring ingås (förköpsinformation). Den andra sektionen motsvarar i FAL den 

kategori som avser efterköpsinformation och information som skall lämnas vid olika 

stadier av försäkringstiden. Övriga informationsskyldigheter som stadgas, till exempel, i 

artikel 2:501 och 2:502, kommer att analyseras i avsnitt 4.4 om övriga 

informationsskyldigheter i PEICL. 

Vidare redovisas kort för varje artikel som behandlar försäkringsbolagets 

informationsplikt i PEICL. Mer om de komparativa slutsatserna mellan FAL och PEICL 

kommer att redogöras senare i avsnitt 5. 

4.2 ”Insurer’s Pre-Contractual Duties” 

4.2.1 ”Provision of Pre-Contractual Documents (Article 2:201)” 

PEICL behandlar försäkringsbolagets förkontraktuella plikter och bestämmelser om 

förkontraktuella dokument i artikel 2:201. Försäkringsbolaget har en plikt att informera 

om försäkringsvillkoren i sådan tid som gör det möjligt för den sökande att överväga om 

avtalet skall ingås eller inte (artikel 2:201, p.2).98 

Någon mer konkret tidsfrist är inte fastställt i PEICL. Dokumentet ska vara skriftligt och 

elektroniska meddelande (telefax, e-post osv.) är likvärdiga med skriftliga rapporter 

enligt denna regel.99 

                                                

98 Denna artikel har som förebild direktiv 73/239/EEG, direktiv 2002/83/EEG och direktiv 2002/65/EEG. 
(www.restatement.info - Swedish private translation by Bill W. Dufwa. August 2009).  
99 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). 
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Undantag för utlämning av information innan parterna ingår avtal finns det i artikel 

2:402, och tillämpas vid preliminärt skydd (se avsnitt 4.4.3). Civilrättsliga påföljder vid 

kränkning av denna regel finns inte uttryckligen i PEICL. Se vidare i avsnittet 4.2.5 om 

övriga informationsskyldigheter i PEICL, försäkringsbolagets ytterliga plikt att informera 

om försäkringsavtals innehåll enligt Artikel 2:501 och 2:502. 

4.2.2 ”Duty to Warn about Inconsistencies in the Cover (Article 2:202)” 

Artikel 2:202 i PEICL handlar om plikt att varna mot ofullkomligheter i 

försäkringsskyddet (fri översättning). 

Det syftar till inrättande av försäkringsgivarens allmänna förkontraktuella plikt att stödja 

försäkringstagaren genom att tillhandahålla information som är relevant för dennes val av 

försäkring. 

Skyldigheten att stödja rör områden där försäkringsgivaren normalt kan anses vara en 

expert till utvärderingen av riskerna samt till innehållet i sin försäkring. Det är därför 

artikel 2.202, p.1, tvingar försäkringsgivaren att varna sökanden om aspekter av den 

föreslagna risk som inte täcks av försäkringen. 

Artikeln betonar omständigheterna och sättet som avtalet ingås, där flera aspekter kan 

vara relevanta. Som exempel nämns om försäkringstagaren är representerad av 

försäkringsförmedlaren eller inte. Om den sökande informeras av en försäkringsmäklare 

kan försäkringsgivaren anta att försäkringstagaren får tillräcklig support av mäklaren och 

deras stöd kommer att uppstå endast i undantagsfall. 

Konsekvenserna av otillräckligt stöd från försäkringsbolagets sida stadgas i Artikel 

2:202, p. 2, i form av två sanktioner: 1) Ersättning till försäkringstagaren för alla förluster 

som blivit resultat av den kränkning som bolaget har gjort sig skyldig till (p. a); samt 2) 

Försäkringstagarens rätt att avsluta kontraktet (p. b).    

PEICL går i detta skede utöver den inhemska lagstiftningen om försäkringsavtal (FAL) 

och uppställer ett skadeståndsansvar för försäkringsbolaget (Artikel 2:202, (2), (a) sista 

mening).  
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a) Skada 

Försäkringsgivaren måste försätta försäkringstagaren i samma situation som han skulle ha 

varit i om han hade blivit vederbörligen varnad av försäkringsgivaren.100  

b) Ansvar 

Försäkringsgivaren kommer att befrias från skyldigheten att betala skadestånd om det 

visar sig att det inte fanns något fel på sin sida. Ansvaret är, emellertid, baserat på 

culpaansvar.    

c) Orsakssamband och bevis 

Artikel 2: 202 p. 2 (a) behandlar inte specifikt bevisbörda och bevis. Men det är en 

etablerad praxis för domstolarna i alla medlemsstater i EU att lätta på bevisbördan på 

försäkringstagaren genom att anta eller åtminstone acceptera ett uppenbart fall där 

försäkringstagaren skulle ha reagerat på ett rimligt sätt om han hade blivit varnad av 

försäkringsgivaren. Därför kan det antas att försäkringstagaren skulle ha köpt ytterligare 

skydd om det var tillgängligt till ett rimligt pris på marknaden.101 

Den andra sanktion som stadgas i Artikel 2:202 är försäkringstagarens rätt att häva 

avtalet (p.2, b). Uppsägning får ingen retroaktiv effekt. 

4.2.3 ”Duty to Warn about Commencement of Cover (Article 2:203)” 

Artikel 2:203 i PEICL stadgar försäkringsbolagets skyldighet att varna försäkringstagaren 

om början av försäkringstid.   

Den sökande tror sig ofta vara automatiskt försäkrad när ansökan har undertecknats. 

Sådan tro stöds av det faktum att försäkringsbolagen ofta beviljar preliminära skydd men 

det kan visa sig vara en allvarligt felaktig tro om försäkringsgivaren inte beviljar 

förhandsskydd i det specifika fallet. Dessutom hjälper ofta agenter sökande att fylla i 

                                                

100 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). 
101 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). 
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ansökningsblanketten. Så länge agenten inte svarar negativt på en sökandes begäran om 

omedelbar täckning, kommer den sökande anse tystnaden som en bekräftelse på hans tro, 

om att vara automatiskt försäkrad, med undertecknandet av ansökan.102 

Skyldighet att varna 

En begäran om omedelbart försäkringsskydd innebär en tyst begäran om förhandsomslag 

och kräver omedelbar respons av försäkringsgivaren. Detta är anledningen till att den 

första meningen i artikel 2: 203 tvingar försäkringsgivaren om att bevilja sådant skydd 

eller för att varna sökanden om bristen på täckningen så länge som försäkringsavtalet inte 

har ingåtts, och, i förekommande fall, inte den första premien är betald (se artikel 5: 101). 

Artikel 2: 203 är ett specialfall av den allmänna skyldigheten för försäkringsgivaren att 

varna sökanden om luckor i försäkringsskyddet och därmed leder till samma påföljder 

som stadgas i artikel 2: 202 stycket 2 (a). 103  Se vidare om försäkringsbolagets 

skadeståndsansvar i avsnitt 4.2.2 ovan. 

4.3 ”Post-Contractual Information Duties of the Insurer” 

Artikel 2: 701, i likhet med artikel 2: 702, handlar om skyldighet för försäkringsgivaren 

att hålla försäkringstagaren informerad under avtalsperioden (för liknande uppgifter som 

rör inledningsskedet av försäkringsavtal se artiklarna 2: 201 och 2: 501). 

 

Skillnaden, däremot, mellan artiklarna 2:701 och 2:702 är att det första är relaterad till 

”spontan” skyldighet att informera, dvs., utan försäkringstagarens begäran. Den andra 

syftar på fallet där försäkringstagaren begär informationen av försäkringsbolaget. 

 

4.3.1 ”General Information Duty (Article 2:701)” 

Försäkringstagare bör informeras om eventuella ändringar av det registrerade namnet på 

försäkringsgivaren eller i dess bolagsstruktur; adressen till dess huvudkontor och, i 

                                                

102 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). 
103 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). 
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förekommande fall, den agentur eller den filial där avtalet ingåtts. Detta gör det möjligt 

för dem att kontakta försäkringsgivaren om de anser det nödvändigt.104 

Informationen skall lämnas skriftligen av försäkringsbolaget, utan oskäliga dröjsmål.  

Precis som underlåtenhet att lämna information i artikel 2:201 verkar osanktionerat av 

PEICL, gäller detsamma underlåtenhet att lämna information som beskrivs i artikel 

2:701. Eftersom denna typ av information sker utan begäran blir det svårt att jämföra med 

de rättsmedel som finns tillgängliga i artikel 2:702. Se vidare i avsnitt 4.3.2 om möjlighet 

till skadestånd och överklagan till tillsynsmyndighet eller försäkringsombudsman. 

4.3.2 ”Further Information upon Request (Article 2.702)” 

Artikel 2: 702 beviljas rätten till försäkringstagaren att begära information om flera 

aspekter av försäkringen för själva produkten, i syfte att utvärdera om ett byte av produkt 

kan vara en fördel. Till exempel, i början eller i slutet av perioden, innehållet i avtalet 

eller frågan om huruvida vissa beteenden täcks av försäkringen. 

Artikel 2: 702 p. 1 (a) begränsar skyldigheten att frågor som är relevanta för fullgörandet 

av avtalet, och endast i den omfattning som rimligen kan förväntas av försäkringsgivare. 

Därför kan försäkringstagarna bara begära upplysningar om väsentliga delar av kontraktet 

som är av uppenbar betydelse för dem som t.ex. allmänna avtalsvillkor eller åtgärder som 

skall vidtas efter förekomsten av ett försäkringsfall. I sådana fall kan ingen avgift 

erfordras av försäkringsgivarna. Detta utesluter inte möjligheten att ta ut avgifter för 

andra typer av information. 

Stadgan i artikel 2: 702 p. 1 (b) är avsedd att göra det möjligt för försäkringstagarna att 

jämföra sin nuvarande produkt med en försäkringsgivare som erbjuder motsvarande 

produkt till nya kunder samt med andra produkter på marknaden. Försäkringsgivaren kan 

uppfylla denna skyldighet genom att informera försäkringstagarna i de ändringar som 

gjordes och dessutom skicka det nya standardvillkoret för försäkringen i fråga. Med tanke 

på de stora kostnaderna att tillhandahålla sådan information, kommer försäkringsbolagen 
                                                

104 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). 
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att behöva lämna den endast på begäran av intresserade försäkringstagare. Att skicka ut 

den till alla andra skulle generera kostnader utan att främja konkurrensen. 

Informationen skall lämnas "utan oskäligt dröjsmål". Det krävs av försäkringsbolagen att 

svara mycket snabbt när det är nödvändigt och möjligt. 

Även om principerna för europeisk försäkringsavtalsrätt inte uttryckligen ger någon 

kompensation om försäkringsgivaren inte uppfyller detta krav, finns det flera möjligheter: 

till exempel kan försäkringstagarna kräva skadestånd om de lider skada av åsidosättandet 

av informations plikt; De kan också klaga till en tillsynsmyndighet eller 

försäkringsombudsman.105 

4.4 Försäkringsbolagets plikt att ge skriftliga informationer i övrig enligt PEICL 

och respektive sanktioner 

4.4.1 ”Contents (Article 2:501)” 

De uppgifter som i förhand ges av försäkringsgivaren kan i princip delas in i två 

underkategorier: Skyldigheten att informera om försäkringen i allmänhet (Artiklar 2:501 

och 2:502) och skyldigheten att meddela den försäkrade om hans särskilda behov av 

försäkringar (artiklar 2:201 till 2:203). Dessa artiklar behandlades ovan i avsnitten 4.2.1 

och 4.2.2.106 

Artikel 2:501 behandlar försäkringstagarens rätt att få ett försäkringsbrev utfärdats av 

försäkringsgivaren vid försäkringsavtalets ingående. Avtalets giltighet är inte beroende av 

åtgärden i sig. Försäkringen måste innehålla åtminstone den information som anges i 

artikel 2: 501 (a) till (l), vars innehåll är i stort sett detsamma som i artikel 2:201. 

Skillnaden mellan artiklarna 2:501 och 2:201 är däremot tidpunkten för utlämning av 

information: det första lämnas innan ett försäkringsavtal ingås mellan parterna och det 

andra direkt efter avtalsingående. 

                                                

105 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 161. 
106 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). 
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4.4.2 ” Effects of the policy (Article 2:502)” 

Enligt artikel 2:502, p. 1, sista meningen, är försäkringsbolaget skyldigt att lämna ett 

dokument till försäkringstagaren som styrker försäkringsavtalet mellan parterna samt 

betonar villkoren som avviker från försäkringstagarens begäran vid avtalets förhandling. 

Försäkringstagaren skall skyddas mot oväntade förändringar av termer i 

försäkringsbrevet. 

Enligt allmän avtalsrätt skulle sådana förändringar även kunna leda till en brist i 

överenskommelsen som kan påverka hela kontraktet och lämna försäkringstagaren 

oskyddad. Artikel 2: 502 har till uppgift att förhindra att sådana situationer uppkommer. 

Artikel 2: 502 gagnar både försäkringsbolaget och försäkringstagaren på ett opartiskt sätt. 

Konstitutiva effekter på försäkringsvillkoren enligt artikel 2:501 kan anses vara avtalat 

mellan parterna om: 

(i) försäkringsgivaren har lyft varje variation av villkoren från programmet eller 

tidigare avtal; 

(ii) försäkringstagaren inte motsätter sig variationen inom en månad efter 

mottagandet av villkoren; 

(iii) försäkringsgivaren har informerat försäkringstagaren skriftligen och med 

fetstil om sin rätt att invända mot variationerna. 

Sanktion 

Det framgår av artikel 2:502, p.2, en tydlig sanktion ifall försäkringsbolaget inte fullgör 

sin informationsskyldighet enligt punkt 1: Avtalet skall anses ha enats om villkoren i 

försäkringstagarens ansökan eller tidigare överenskommelse mellan parterna. 

4.4.3 ”Preliminary Cover (Article 2:402)” 

Artikel 2:402 stadgar två undantag för försäkringsbolagets skyldighet att lämna 

information vid preliminärt skydd: Det första gäller informationsskyldigheter enligt 

artiklar 2:201 – 2:203 (försäkringsbolaget förkontraktuella plikter). Det andra avser 
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information i artikel 2:501 (a), (b), (d) och (h) – försäkringsvillkor – som inte heller skall 

tillämpas vid preliminärt skydd. 

I praktiken har preliminärt försäkringsskydd som ges muntligen genom försäkringsagent 

visat sig vara svårt att bevisa. För att ge försäkringstagaren en trovärdig bevisning är 

försäkringsgivaren skyldig att sätta det preliminära skyddet skriftligen. Enligt PEICL 

skrivande omfattar elektroniska dokument (se artikel 2: 301). Men i fråga om preliminära 

omslag, behöver skrivandet inte innehålla mer än ett minimum av information. 

4.4.4 ”Breach of Article 2:101 (Article 2:102)” 

Om försäkringsgivaren senare upptäcker att försäkringstagaren har kränkt sin 

informationsplikt enligt artikel 2:101 (sökandens informationsplikt före avtalets 

ingående), genom att ge felaktig eller ofullständig information, har försäkringsbolaget rätt 

att ompröva huruvida på vilka villkor de vill fortsätta att täcka risken. Följaktligen Artikel 

2: 102 p. 1 tillåter försäkringsbolaget att säga upp kontraktet eller föreslå en rimlig 

variation av försäkringsavtalet i fråga. 

I detta fall skall försäkringsgivaren lämna skriftligt meddelande om sin avsikt, 

tillsammans med information om de rättsliga följderna av sitt beslut inom en månad efter 

att brottet mot artikel 2: 101 blir känd eller uppenbar för försäkringsgivaren. 

4.4.5 ”Prolongation (Article 2:602, p. 1, a)”  

Förlängningen skall skiljas från förnyelse och artikel 2:602, p.1, a handlar om förnyelse. 

Förlängningen (artikel 2:602) sker på samma villkor som förvarande avtal. Vid förnyelse 

(artikel 2:602, p.1, a) krävs däremot uppsägning av det nuvarande avtalet samt ett förslag 

på de nya villkoren.  

På långsiktiga försäkringar finns det ofta ett praktiskt behov av en justering av premiens 

klausuler som motiveras av en förändring av risk eller marknadsförutsättningar. Enligt 
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systemet om ”ettåriga-politik” 107  kommer försäkringsgivaren att använda det årliga 

meddelande om förlängning för sådan justering. 

Artikel 2:602 tillåter försäkringsgivaren att samtidigt skicka en motivation till uppsägning 

och ett förslag till avtalsändring. Om meddelandet saknar den motivering som krävs, 

kommer avtalet att förlängas på samma villkor som föregående år.108 

4.4.6 ”Alteration of Terms and Conditions (Article 2:603, p. b)” 

Förändring av termer och villkor (fri översättning). 

I allmänhet är försäkringstagaren tillräckligt skyddad genom kraven som anges i artikel 

2:603. Kravet på skriftligt meddelande, som måste vara i klartext och på det språk på 

vilket avtalet förhandlades fram (artikel 1:203 p. 1), garanterar insyn i 

förändringsförfarandet.  

Försäkringstagarens rätt att säga upp kontraktet säkerställer att någon förändring ensidigt 

inte kommer att ställas av försäkringsgivaren. Försäkringstagaren får således möjlighet 

att beakta de förändringar som är avsedda av försäkringsgivaren och att utöva sin rätt att 

häva avtalet, om de vill. 

4.4.7 ”Insurer’s right to Terminate the Contract (Article 4:102)” 

Försäkringsgivarens rätt att säga upp avtalet (fri översättning). 

Artikel 4:102 tillåter försäkringsgivaren att säga upp avtalet när avtalsperioden är 

fortfarande igång, jämfört med en icke-förlängning i enlighet med artikel 2:602. 

Rätten att säga upp avtalet begränsas till de fall där försäkringstagaren eller den 

försäkrade har åsidosatt sina skyldigheter med uppsåt, eller vårdslöshet, med kännedom 

om att förlusten sannolikt skulle uppkomma. 

                                                

107 Sverige tar del av det s.k. ”ettåriga-politik” enligt stadgan i FAL 3 kap. 2§, där försäkringstiden får inte 
överstiga ett år. 
108 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 148. 
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Försäkringsgivarens rätt att säga upp avtalet är begränsad eftersom avtalsperioden är, 

enligt artikel 2:601, endast för ett år. Försäkringsgivaren kan vägra förlängning enligt 

artikel 2:602 p. 1 (a) om försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt 

försiktighetsåtgärder. 

4.4.8 ”Sanctions (Article 4:203)” 

Sanktioner vid försäkringstagarens plikt att anmäla en fareökning, dvs. 

försäkringsbolagets rätt att avsluta avtalet i händelse av fareökning. 

Försäkringsbolaget har en plikt att ge försäkringstagaren skriftlig underrättelse om rätten 

att avsluta avtalet på grund av fareökning, enligt artikel 4:203. 

4.4.9 ”First or Single Premium (Article 5:501, p. a)” 

Artikeln stadgas om ett skriftligt meddelande till sökande att han kommer att sakna skydd 

så länge premien är obetald. 

4.4.10 ”Termination of the Contract (Article 5:103, p. 1)” 

Artikeln behandlar rätten att avsluta avtalet genom ett skriftligt meddelande vid utebliven 

betalning. Förutsättningen är att den faktura som krävs enligt artikel 5:101 (b) eller den 

påminnelse som krävs enligt artikel 5:102 stycket 1 i förekommande fall föreskriver 

bolagets rätt att avsluta avtalet.   

4.4.11 ”Acceptance of Claims (Article 6:103, p. 2)” 

Godtagande av krav på försäkringsersättning (fri översättning). 

 

Försäkringskravet skall anses godtaget om försäkringsbolaget inte avslår eller skjuter upp 

ett godtagande av detsamma. Detta sker genom ett skriftligt meddelande med angivande 

av skälen för beslutet inom en månad efter mottagandet av de relevanta dokumenten och 

annan information. 
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4.5 Sammanfattande kommentarer 

I detta kapitel presenteras de typer av information som försäkringsbolaget är skyldigt att 

lämna till försäkringstagaren enligt PEICL samt vilka civilrättsliga påföljder, eller 

rättsmedel, som finns för varje typ av informationsbrist.  

Alla påföljder som behandlas i det aktuella avsnittet illustreras i tabell 3, nedan. 

 

Tabell 3 – PEICL. 

PEICL - The Insurer's Information 
Related Duties 

If the Insurer Does not Comply With the 
Request: Sanctions & Possibilities 

I)	  Pre-‐Contractual	  Duties	   I)	  Pre-‐Contractual	  Duties	  
1. Article 2:201 - Provision of Pre-

Contractual Documents.  
 1.  None. 

2. Article 2:202 - Duty to Warn about 
Inconsistencies in the Cover. 

 2.  Two Sanctions: 

     a) The insurer shall indemnify the 
policyholder;  

     b) The policyholder shall be entitled to 
terminate the contract. 

3. Article 2:203 - Duty to Warn about 
Commencement of Cover. 

 3.  The insurer shall indemnify the 
policyholder. 

II) Post-Contractual Duties  II) Post-Contractual Duties 

1. Article 2:701 General Information 
Duty. 

Any explicitly provide.  

2. Article 2:702 Further Information upon 
Request. 

Any explicitly provide. Possibilities are: 

1) The insurer shall indemnify the 
policyholder; 

2) The policyholders may also 
complain to a supervisory authority 
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or insurance ombudsman. 

III) Further Information Duties  III) Further Information Duties 

1. ”Contents” (Article 2:501).  1.  None. 

2. ”Effects of the policy” (Article 2:502).  2.  This Agreement shall be deemed to 
have agreed on the terms of the 
policyholder's application or prior 
agreements between the parties; 

3. ”Preliminary Cover” (Article 2:402).  3.  None. 

4. ”Breach of Article 2:101” (Article 
2:102). 

 4.  None. 

5. ”Prolongation” (Article 2:602, p. 1, a).  5.  The contract will be extended still on 
the same terms as the previous year. 

6. ”Alteration of Terms and Conditions” 
(Article 2:603, p. b).” 

 6.  The contract shall be invalid. 

7. ”Insurer’s right to Terminate the 
Contract” (Article 4:102). 

7.  None. 

8. ”Sanctions” (Article 4:203). 8.  None. 

9. ”First or Single Premium” (Article 
5:501, p. a). 

9.  None. 

10. ”Termination of the Contract” (Article 
5:103, p. 1). 

10.  None. 

11. ”Acceptance of Claims” (Article 
6:103, p. 2). 

11.  None. 

 

De viktigaste inslagen i reglering av informationsplikt och påföljder enligt PEICL 

åskådliggörs i tabell 3 ovan.  
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PEICL upprättar försäkringsbolagets informationsplikt i två olika sektioner: I den andra 

sektionen ”Insurer’s Pre-Contractual Duties” (artikel 2:201 – 2:203) och i den sjunde 

sektionen ”Post-Contractual Information Duties of the Insurer” (artikel 2:701 och 2:702). 

Båda är relaterade till försäkringsbolagets informationsskyldighet. Det finns även övriga 

informationsskyldigheter i PEICL, som betonar konsumentens rätt till information. 

Konsekvenserna av otillräckligt stöd från försäkringsbolaget innan ett avtal slutas mellan 

parterna stadgas i Artikel 2:202, p. 2, i form av två sanktioner: 1) Ersättning till 

försäkringstagaren för alla förluster som blivit resultat av den kränkning som bolaget har 

gjort sig skyldig till (p. a); samt 2) Försäkringstagarens rätt att avsluta kontraktet (p. b). 

Den första sanktionen handlar om möjligheten till skadeståndsansvar för bristfällig 

information, som beskrivs i Artikel 2:202, (2), (a) sista mening. Den andra sanktionen, 

som stadgas i Artikel 2:202, är försäkringstagarens rätt att häva avtalet (p.2, b). 

Även om principerna för europeisk försäkringsavtalsrätt i artikel 2.207 – ”Further 

Information upon Request” – inte stadgar uttryckligen om någon kompensation ifall 

försäkringsgivaren inte uppfyller detta krav, finns det flera möjligheter: till exempel kan 

försäkringstagaren kräva skadestånd om han eller hon lider av skada på grund av 

åsidosättandet av informationsplikt; De kan också överklaga till en tillsynsmyndighet 

eller försäkringsombudsman. 

5 Några komparativa synpunkter mellan FAL och PEICL 

5.1 Allmänt  

I detta avsnitt redogörs för vissa moment som är gemensamma- respektive divergerar 

avseende försäkringsgivarens informationsskyldighet i FAL och PEICL. Kapitlet avslutas 

med sammanfattande kommentarer. 

För att åskådliggöra vad som är gemensamt i FAL och PEICL, samt i vilka punkter de 

divergerar, visas i tabell 4 nedan informationsförpliktelser som stadgas i FAL, de 

motsvarande, eller ej, enligt PEICL, samt respektive rättsmedlen. 
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Tabell 4 – Jämförelse mellan FAL och PEICL. 

INFORMATIONSFÖRPLIKTELSER* RÄTTSMEDLEN

FAL Motsvarande;i;PEICL FAL Motsvarande;i;PEICL

1§;General;klausul.

General;Information;

Duty;H;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Article;2:701.

Inga. Any explicitly provide.

2§;Förköpsinformation.

PreHContractual;

Duties:

a);Article;2:201

Provision;of;PreH

Contractual;

Documents;

b);Article;2:202

Duty;to;Warn;about;

Inconsistencies;in;

the;Cover;

c);Article;2:203

Duty;to;Warn;about;

Commencement;of;

Cover;

8§;H;villkoret;får;inte;åberopas;av;försäkringsbolaget.

 a) Article 2:201- None;                                                                                                             
b) Article 2:202:

1) The insurer shall indemnify the policyholder;
2) The policyholder shall be entitled to terminate the contract.

c) Article 2:203:
1) The insurer shall indemnify the policyholder;

3§;Undantag;lämna;förköpsinformation.;;;;;;; Article;2:402. 8§;H;villkoret;får;inte;åberopas;av;försäkringsbolaget. None.

4§;Efterköpsinformation

PostHContractual;

Duties:

a);Article;2:701

General;Information;

Duty.

8§;H;villkoret;får;inte;åberopas;av;försäkringsbolaget. a) Article 2:701 (none).

5§;Info;under;försäkringstid/förnyelse.
”Prolongation”;

(Artikel;2:602);
Inga;uttryckligen;i;FAL. The contract will be extended still on the same terms as the previous year.

5§;st;2;begäran;om;info.

PostHContractual;

Duties:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

b);Article;2:702

Futther;Information;

upon;Request.

Inga;uttryckligen;i;FAL.

b) Article 2:702  
1) Policyholders may claim damages if they suffer loss from the breach 
of the information duty;  
2) Policyholders may complain to a supervisory authority or insurance 
ombudsman.   

6§;villkorsändring.

”Alteration;of;Terms;

and;Conditions;H;

(Artikel;2:603,;p.;

b).”

8§;H;villkoret;får;inte;åberopas;av;försäkringsbolaget. None.

7§;möjlighet;till;överprövning. None. Inga;uttryckligen;i;FAL. None.

*;TABELLEN;HAR;FAL;SOM;UTGÅNGSPUNKTEN;FÖR;ATT;JÄMFÖRA;INFORMATIONSFÖRPLIKTELSER;OCH;RESPEKTIVA;RÄTTSMEDLEN.  

Tabellen har FAL som utgångspunkt för att jämföra informationsförpliktelser och 

respektive rättsmedlen som PEICL stadgar. Det betyder att många 

informationsförpliktelser som PEICL reglerar inte visas i tabellen ovan (vänligen se 

övriga informationsförpliktelser i tabellen 3, sida 52), eftersom motsvarande bestämmelse 

inte finns i FAL, som till exempel artikel 2:501. Denna artikel stadgar att försäkringen 

måste innehålla åtminstone de uppgifter som anges i artikel 2:501 (a) till (l). En sådan 

liknande bestämmelse finns inte i FAL.  

Av det som illustreras i tabellen ovan, har följande framkommit. 
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5.2 Några gemensamma moment 

5.2.1 Generalklausul om informationsplikt 

Både FAL och PEICL stadgar om informationsplikt som generalklausul. 

1§ FAL kan i princip motsvara artikel 2.70 i PEICL. Men även om de anses motsvarande 

vid reglering av generalklausul om information har de olika utsträckning eller innebörd.  

1§ 2 kap i FAL gäller både före och efter kontraktsanslutning. Den motsvarande regeln i 

PEICL gäller efter kontrakt anslutning och när som helst under försäkringsavtalets 

verkningstid, sedan en gång regeln systematiseras i kapitel 7 om efterköpsinformation, 

”Post-Contractual Information Duties of the Insurer” (artikel 2:701).  

5.2.2 Förköpsinformation 

Ett annat viktigt gemensamt moment i FAL och PEICL är förköpsinformation, även om 

de har olika syfte och innebörd. 

Förköpsinformation enligt PEICL regleras främst i Artiklar 2:201, 2:202 och 2:203, där i 

Artikel 2:201, (a) till (l), presenteras en roll dokument som bör lämnas av 

försäkringsbolaget innan avtal om försäkring ansluts mellan parterna ”copy of the 

purposed contract terms”. Denna förpliktelse är oberoende av skyldigheten som stadgas i 

artikel 2:501, (a) till (l), vilken bör utföras efter tecknande av försäkringsavtal. Se i 

avsnitt 4.4.1 mer om skillnaden mellan bestämmelserna. 

Motsvarande regel i FAL finner vi i 2 kap, 2 och 3 §§. Men det finns undantag för 

skyldighet att informera när kunden avstår informationen eller det möts hinder med 

hänsyn till kontraktsförhållandena. 

5.2.3 Efterköpsinformation 

PEICL stadgar om efterköpsinformation i två artiklar (article 2:201 och 2:202). 

Skillnaden mellan dessa artiklar är, däremot, att den första handlar om spontan 

efterköpsinformation och den andra om information efter begäran. 
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Vid efterköpsinformation enligt FAL, däremot, framgår det tydligt att försäkringsbolaget 

skall lämna upplysning om villkorens innehåll (om det inte skett tidigare) samt särskilt 

framhålla vissa försäkringsvillkor (2 kap. 4§ punkt 1 – 4). Det handlar om spontan 

efterköpsinformation från försäkringsbolagets sida. Se vidare i följande avsnitt om 

information efter försäkringstagarens begäran. 

5.2.4 Undantag vid förköpsinformation 

PEICL behandlar försäkringsbolagets förkontraktuella plikter och bestämmelser om 

förkontraktuella dokument i artikel 2:201. Undantag för utlämning av information samt 

civilrättsliga påföljder vid kränkning av denna regel finns beskrivna i artikel 2:402, och 

tillämpas vid preliminärt skydd (se avsnitt 4.4.3). 

På motsvarande sätt listar FAL två undantag till en sådan regel. Bolagets skyldighet 

begränsas i den mån kunden avstår från informationen eller om det möts hinder med 

hänsyn till förhållandena då försäkringsavtalets ingås (FAL 2:3)109. Ett exempel på 

hinder som kan mötas enligt FAL 2:3 är just preliminärt skydd, där kunden per telefon 

beställer en försäkring som genast skall börja gälla110. 

5.2.5 Informationsplikt vid begäran 

Enligt artikel 2:702 PEICL behöver ytterligare uppgifter lämnas endast på begäran av 

försäkringstagaren. En sådan regel är inte okänd för den nationella lagstiftningen: Se 

FAL 2 kap, 5 §, st. 2, där försäkringsgivaren skall, på försäkringstagarens begära, lämna 

upplysningar om bidraget och övriga villkor i försäkringsbrevet.111 

Denna generella plikt att informera efter kunden begäran stadgas i PEICL artikel 2:702, 

och gäller när som helst under försäkringsavtalets verkningstid. 

 

                                                

109 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 94. 
110 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 208. 
111 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 161. 
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5.2.6 Information i samband med förnyelse 

Regeln i artikel 2:602 PEICL motsvarar stadgan i FAL 3 kap. 4§ samt 2 kap. 5§.112 

PEICL fastställer termen ”prolongation”, vilken kan anses förvirrande om man tänker på 

den terminologi som använts i doktrinen: förlängningen (”prolongation”) och förnyelse 

(”renewal”). I just detta ämne är det svårt att etablera en jämförelse mellan FAL och 

PEICL, eftersom den svenska lagstiftningen endast behandlar förnyelse och inte 

förlängningen (vänligen se mer om ”prolongation” i avsnitt 4.4.5).   

Men det viktigaste är att både FAL och PEICL behandlar regeln om förnyelse, d.v.s regel 

om en ny period av försäkringstid, som i Sverige motsvarar ett år (3 kap. 4§ FAL)113, och 

det sker på samma villkor som i senast gällande försäkringsperiod– vilket PEICL kallar 

förlängningen (artikel 2:602). Vid avtalsändring, däremot, reglerar artikel 2:602, p.1,a om 

uppsägning av det nuvarande avtalet samt ett förslag på de nya villkoren, som 

försäkringsbolaget är skyldigt att informera försäkringstagaren om.      

5.2.7 Villkorsändring 

Regeln i PEICL, artikel 2:603, p.1, motsvarar stadgan i FAL 3 kap., 5§, samt 2 kap., 

6§.114 Information om villkorsändring tar sikte på det förhållande där försäkringsbolaget 

har rätt att ändra försäkringsvillkoren i samband med att försäkring förnyas. Den 

förnyade försäkringen gäller då för en ny tid och på nya villkor som försäkringsbolaget 

har angett. 

5.3 Viktigaste skillnader mellan FAL och PEICL 

5.3.1 Syfte med förköpsinformation 

Förkontraktuella informationsplikter stadgas i FAL 2 kap, 2 §. Alla tre syftena med 

information är relaterat till försäkringstagarens val av försäkring: försäkringsbehov, typ 

av försäkring och kostnader (se kapitel 3.2). 

                                                

112 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 148. 
113 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 148. 
114 Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 151. 
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Syftet med förköpsinformationen i PEICL är, däremot, riktad att varna sökanden om 

luckor i försäkringsskyddet. 

Detta leder till att förköpsinformation i PEICL är mer detaljerad och den har en annan 

struktur än motsvarande regeln i FAL, med tydligt påpekande av alla dokument av 

relevant information som, redan i detta skede av avtalsanslutning, skall ges till 

försäkringstagaren.  

Men den viktigaste skillnaden mellan FAL och PEICL är möjligheten att få skadestånd 

vid otillräckligt stöd av försäkringsgivaren. Se vidare om skadestånd i följande avsnitt, 

vilket FAL inte reglerar.  

5.3.2 Skadestånd med culpaansvar 

Artikel 2:202 i PEICL handlar om plikt att varna mot ofullkomligheter i 

försäkringsskyddet. Konsekvenserna av försäkringsbolagets brist i detta avseende blir då 

i form av två sanktioner: 

1) Ersättning för alla förluster som blivit resultat av den kränkning som bolaget har gjort 

sig skyldig till (punkt ”a”); 

2) Försäkringstagarens rätt att avsluta kontraktet (punkt ”b”). 

PEICL tar i detta ämne ett steg längre än den inhemska lagstiftningen om 

försäkringsavtal och fastställer försäkringsbolagets skadeståndsskyldighet baserad på 

culpaansvar (”unless the insurer acted without fault” (Artikel 2:202, 2, ”a” sista 

mening).” I detta fall har försäkringsgivaren ingen skadeståndsskyldighet om det visar sig 

att informationen har lämnats på ett korrekt sätt, det vill säga, att försäkringsgivaren inte 

har gjort något fel.115 

                                                

115 Se Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 98. 
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FAL innehåller inte en sådan regel och förhåller sig tyst avseende en 

skadeståndsmöjlighet för informationsbrist 116 . Däremot hänvisade 

försäkringsrättskommittén (FRK) i SOU 1989:88 till möjligheten att i vissa fall åberopa 

allmänna regler om skadestånd i kontrakt, enligt skadeståndslagen117 (Se avsnitt 3.5.4 om 

allmänna regler om skadestånd i kontrakt för att kunna fastslå skadeståndsskyldighet för 

försäkringsbolaget).  

5.3.3 Sanktioner 

FAL fastställer i 8§ sanktioner ifall information inte lämnas till försäkringstagaren. Där 

finns inga regler om skadeståndsmöjlighet eller avtalsjämkning, utan dessa rättsmedel 

framgår av övriga lagar (skadeståndslagen och avtalslagen) som tillämpas subsidiärt inom 

försäkringsavtalsrätten. 

FAL 9§ fastställer en marknadsrättslig sanktion vid otillräcklig information (se vidare i 

kapitel 6 mer om den marknadsrättsliga sanktionen).  

PEICL har däremot mer tydliga sanktioner. Efter nästan varje artikel som fastställer 

informationsskyldighet utstakar PEICL, med några undantag, vilka sanktioner som 

förekommer. Se till exempel artikel 2:202 (1) och sanktion (2).  

5.4 Sammanfattande kommentarer  

Det framgår av detta kapitel att det finns många likheter samt olikheter mellan FAL och 

PEICL.  

Det finns minst sju punkter där FAL och PEICL liknar varandra: 1) regel om  

generalklausul; 2) stadgan om förköpsinformation; 3) undantag för att lämna 

förköpsinformation vid preliminärt skydd; 4) stadgan om efterköpsinformation; 5) 

Information under försäkringstid; 6) regel om information i samband med förnyelse; 7) 

information om villkorsändring. Dessa likheter, däremot, är endast partiella eftersom 
                                                

116 Se Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 100. 
117 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 202. 
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reglerna i PEICL är mer detaljerade och i vissa moment har de mer omfattande innebörd i 

jämförelse med motsvarande regel enligt FAL. 

Å andra sidan finns det många andra punkter där FAL och PEICL skiljer sig åt: 1) 

Sanktionerna för varje informationsförpliktelse är olika vid förköpsinformation och 

efterköpsinformation. Till generalklausulen, däremot, saknas sanktion; 2) Vid 

villkorsändring (§3) stadgar FAL sanktion (8§) medan PEICL saknar regel om sanktion 

för villkorsändring; 3) i motsats, stadgar PEICL sanktion till generalklausul; information 

vid försäkringstid och i samband med förnyelse (2:701, 2:602 p.1 och 2:702), där 

motsvarande regel i FAL (1§ och 5§) saknar uttryckligen reglerad sanktion; 4) FAL 

stadgar om möjlighet till överprövning, medan regel saknas i PEICL. 

Trots att PEICL är ett ännu inte avslutat verk118, är det svårt att förneka att det redan nu 

finns en del konsumenträttigheter som inte speglas i FAL. Detta kan bero på att PEICL 

projekt skapades i enlighet med flera EU-direktiv baserad, bl.a., på principen om ”Well-

informed resonable consumer”, enligt DCFR119. Å andra sidan, den nya FAL anses ha 

hållit fast vid ”vissa mindre lyckade inslag i 1927 års lag”120 och lagstiftningen anses 

tagit mindre hänsyn till konsumenternas behov av skydd i just detta område.    

Avslutningsvis kan man summera att PEICL är mer fördelaktig till konsumenten 

angående rätt att få information från försäkringsbolaget, eftersom projektet erbjuder en 

mer omfattande informationsmängd till konsumenten. Nackdelen är att PEICL utgör soft 

law121 och dessutom idag endast tillämpas frivilligt, det vill säga, att det sker enligt 

parternas val. Det är upp till parterna att vara överens om att deras avtal skall styras av 

PEICL (artikel 1:102).122  

                                                

118 Dufwa, Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL), s. 353. 
119 Armbruester, PEICL – The Project of a European Insurance Contract Law, s. 130.  
120 Dufwa, Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL), s. 351, 352. 
121 Se Sluijs, Studier i försäkringsrätt, s. 139. 
122 Se Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 33, 34. 
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6 Den marknadsrättsliga sanktionen vid brist på information 

6.1 Allmänt 

I detta kapitel analyseras kort för den marknadsrättsliga sanktionen som kan tillämpas vid 

underlåtenhet att till konsument lämna information enligt FAL: åläggandet att lämna 

information enligt MFL.123  

I detta avsnitt görs dessutom en kort redogörelse för ett rättsfall vid MD. Det handlar om 

brist på information som anses vilseledande gentemot försäkringstagaren. Även om 

rättsfallet inte behandlar en fråga om konsumentförsäkring i sig, kan det vara intressant 

eftersom rättssaken i målet är aktuell för studie om informationsbrist som anses 

vilseledande. Kapitlet avslutas med sammanfattande kommentarer. 

 

6.2 Åläggande att lämna information 

2 kap. 9 § FAL hänvisar till MFL om den marknadsrättsliga sanktionen för bristfällig 

information. Försäkringsbolaget kan, enligt 24 § MFL, åläggas att lämna information som 

avses i FAL kap. 2. Hänvisning till vad som är väsentligt, enligt 10 § 3 st. MFL, avser 

förbudet mot vilseledande utelämnande av information i marknadsföringslagen. En brist 

på information kan presumeras vilseledande vid prövning om åsidosättning av 

informationskravet enligt FAL.124 

I motiven framhålls att det i normalfallet blir fråga om ett otillbörligt vilseledande enligt 

MFL. I undantagsfall kan bristen på information vara så bagatellartad att den inte 

inverkar på konsumentens möjlighet att fatta ett välgrundat beslut, och därför inte kan 

betraktas som otillbörlig. 

                                                

123 ”Möjligheten att utfärda ålägganden begränsas av TF och YGL. Det är därför enligt svensk rätt inte 
möjligt att ålägga någon att informera, t.ex. att införa annonser. Informationsskyldigheten enligt MFL 
inträder således först när en näringsidkare själv väljer att använda sig av sådana framställningar som berörs 
av ett informationsåläggande. Men då ställs positiva krav på informationen”. Se Levin, Marknadsföringslag 
(2008:486) 24 §, Lexino 2013-04-01”. 
124 Se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt (19 nov. 2014, Zeteo), kommentaren till 2 Kap. 9 §.  
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Ett försäkringsbolag som underlåtit att lämna information vid sin marknadsföring till 

konsument kan, med stöd av 24 § MFL, föreläggas mot vite att lämna informationen.125 

Föreläggandet kan avse att informationen ska ske på ett sätt som närmare anges i 24 § st. 

3 MFL, som till exempel i annonser, genom ett faktablad eller på annat sätt.126 Det kan 

även vara information till en särskild konsument som begär det. Regeln avser information 

både i samband med att avtal ingås och på senare stadium.127 

De marknadsrättsliga reglerna utgör den rättsliga ramen för företagens handlande på 

marknaden genom att konsumentombudsman (KO) kan föra talan för att fastställa och 

verkställa den ovan nämnda sanktionen. På så sätt blir detta en form av förhandskontroll 

som leder till att parterna i enskilda avtal inte kan grunda några rättigheter eller 

skyldigheter med stöd av marknadsrättsliga regler.128 

Trots att det har gått nästan sex år sedan den nya utformningen av 2 kap. 9§ FAL trädde i 

kraft (1 juli 2008) är det svårt att hitta praxis som kan behandla just denna fråga.129 Men, 

för att illustrera vilseledande information och informationsbrist, kommenteras följande 

dom.  

MD 2010:6 – ”Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört 

sina fonder med ett annat bolags sparform vilket ansetts vilseledande och otillbörligt 

eftersom jämförelsen dels saknat väsentlig information, dels brustit i aktualitet. Bolagens 

påstående om att det har varit bråttom och att bolagens tjänstepensionsförsäkringar har 

givit 400 procent mer i avkastning än ett annat bolags sparform har också ansetts 

vilseledande och otillbörligt då marknadsföringen antas ha påverkat mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Även fråga om avvisning”. 

I detta rättsfall har ett pensionsförsäkringsbolag vid marknadsföring jämfört sin produkt 

med andra pensionsförsäkringsbolagets produkt på marknaden. Jämförelsen anses 

                                                

125 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 186. 
126 Se prop. 2007/08:115 s. 180. 
127 Se prop. 2007/08:115 s. 180. 
128 Se Bladini, Mängdförsäkring – Ett missbruk av institutet gruppförsäkring?, s. 849. 
129 Se Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap. 9 §, Lexino 2013-06-30. 
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vilseledande därför att väsentlig information saknades, samt påverkade mottagarens 

förmåga att fatta ett väl grundad affärsbeslut. Det stred mot 10 § första stycket, andra 

stycket 1-2 och tredje stycket samt 8§ MFL. 

Den 10§ st. 3 tillämpas vid den marknadsrättsliga sanktionen i 9§ FAL. Väsentlig innebär 

betydande eller avsevärd. En vilseledande information avser både då uppgifter är oriktiga 

och då framställning är riktig i sig, men ändå riskerar att vilseleda. Med vilseledande 

utelämnande avses sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, 

obegripligt eller annat olämpligt sätt.130 

Vid bedömningen av huruvida en underlåtenhet innebär ett otillbörligt vilseledande eller 

inte fordras att den bristande informationen är väsentlig för den som åtgärden är riktad 

till. Kravet på väsentlighet och påverkan på konsumentens förmåga att fatta ett 

ekonomiskt beslut kan normalt vägas samman.131 

6.3 Sammanfattande kommentarer 

Den marknadsrättsliga sanktionen har för avsikt att skydda konsumentkollektivet, och 

inte enskilda privatpersoner. Det är därför bestämmelsen i 2 kap. 9§ FAL är av 

näringsrättslig karaktär, och inte civilrättslig karaktär.132  

Det handlar om en enda sanktion som försäkringsbolaget kan får bära vid brist av 

information som avser 2 kap. i FAL och denna är kanske inte en ”så sträng sanktion”133.  

7 Summerande slutsats och reflektioner 

Angående arbetets centrala syfte om att kartlägga, analysera och systematisera de olika 

påföljder som finns för informationsbrist inom försäkringsavtal, har en mängd 

informationsförpliktelser samt ett paraply av rättsmedel samlats och utvärderats under 

studien. 

                                                

130 Se Levin, Marknadsföringslag (2008:486) 10 §, Lexino 2013-04-01. 
131 Jfr prop. 2007/08:115 s.89. 
132 Se Lundström, Försäkringsavtalslag (2005:104) 2 kap. 9 §, Lexino 2013-06-30”. 
133 Hör Radetzki. Stockholms universitet, 8/okt-2014. 
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Som tidigare nämnts framgår av FAL tre kategorier av informationskrav till 

konsumenterna: förköpsinformation (2§); efterköpsinformation (4§) och den kategorin 

som avser information som skall lämnas vid olika stadier av försäkringstiden (5-7§§).  

I PEICL finner man en liknande uppdelning av informationskrav för försäkringsbolaget 

till försäkringstagaren, eller kunden. Informationskravet uppställs i två olika sektioner: I 

den andra sektionen ”Insurer’s Pre-Contractual Duties” (artikel 2:201 – 2:203) och i den 

sjunde sektionen ”Post-Contractual Information Duties of the Insurer” (artikel 2:701 och 

2:702). Det finns även fler informationsskyldigheter i PEICL, som betonar konsumentens 

rätt till information, och i detta ämne tar PEICL ett steg längre än den inhemska 

lagstiftningen om informationsskyldighet, på grund av mer detaljerad informationskrav 

och mer tydliga sanktioner. 

Vad gäller påföljder har studien visat att rättsmedlen i det svenska systemet kan delas upp 

i civilrättsliga och marknadsrättsliga.  

De civilrättsliga påföljderna utgörs bl.a. av: 1) villkoret får inte åberopas av 

försäkringsbolaget (FAL 8§); 2) avtalsjämkning enligt 36§ AvtL är möjlig; 3) 

underlåtenhet att informera får betydelse för avtalets tolkning (oklarhetsregeln, 10§ 

AvLK); 4) skadeståndsansvar på grund av vårdslöshet vid informationen kan 

aktualiseras. Dessa påföljder, med undantag för punkt 1 ovan (2:8 FAL), utgör endast 

exempel på rättsmedel som tillämpas subsidiärt, eller parallellt med 2 kap. 8§ FAL, i 

varje fall där försäkringsbolaget åsidosätter informationsskyldigheter enligt 2 kap FAL. 

Detta beror på att allmänna avtalsrättsliga principer tillämpas när försäkringsavtal, eller 

försäkringsavtalslagen, inte ger stöd för annat.134 

För sanktion av marknadsrättslig karaktär har studien visat en enda påföljd som stadgas i 

FAL 9§, åläggandet att lämna information enligt MFL, vilken har för avsikt att skydda 

konsumenten i allmänhet, och inte kunden som privatperson. 

                                                

134 Se Bengtsson, Försäkringsavtalslag (27 nov. 2014, Zeteo), kommentaren till 2 och 3 kap. 
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PEICL, å andra sidan, stadgar uttryckligen om skadeståndsersättning till 

försäkringstagaren – ”The insurer shall indemnify the policyholder” – under ”Pre-

Contractual Duties” (artikel 2:202 och 2:203). Inom ramen för ”Post-Contractual Duties” 

anses skadeståndsskyldighet som ännu ett alternativ till rättsmedel för försäkringstagaren 

som lider av brist på information, men denna påföljd finns inte uttryckligen i artikel 

2:207. I båda situationerna anses försäkringsbolaget som ”expert” i branschen och 

försäkringstagaren måste varnas om aspekter av den föreslagna risken inte omfattas av 

den avtalade försäkringen135.  

Den andra påföljden som stadgas inom ramen för ”Pre-Contractual Duties” (artikel 

2:202) är försäkringstagarens rätt att säga upp avtalet (”The policyholder shall be entitled 

to terminate the contract”), enligt artikel 2:202, p. 2, (b). Denna påföljd, tillsammans med 

andra stadgade i PEICL136, utgör ett effektivt ”system” av informationsskyldighet som 

anses vara mer fördelaktig till konsumenterna, jämfört med motsvarande regler enligt 

FAL. 

Trots att rättsmedel i det svenska systemet tycks fungerar bra ihop är det svårt att förneka 

att det finns utrymme för förbättring. Som exempel är stadgan om skadeståndsersättning i 

PEICL någonting som det svenska systemet bör inspireras av. 

Sveriges anslutning till EU har medfört att konkurrensen ökat och därmed utbudet av 

olika försäkringar. Betydelse av europeiske soft law inom försäkring samt 

informationsreglerna har samtidigt ökat och kan därför bidra till en bättre balans mellan 

försäkringsbolagen och konsumenterna. 

 

 
 
 
 

                                                

135 Se Basedow, Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), s. 96. 
136 Se tabell 3 – PEICL, s. 49, 50. 
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The PEICL shall apply when the parties, notwithstanding any limitations of choice of law under private 
international law, have agreed that their contract shall be governed by them. Subject to Article 1:103, the 
PEICL shall apply as a whole and no exclusion of particular provisions shall be allowed. 

Article 1:103 Mandatory Character 

(1) Articles 1:102 sentence 2, 2:104, 13:101 [...]1 are mandatory. Other articles are mandatory as far as they 
regulate fraudulent behaviour. 

(2) The contract may derogate from all other provisions of the PEICL as long as such derogation is not to 
the detriment of the policyholder, the insured or beneficiary. However, derogation shall be allowed to the 
benefit of any party in contracts covering 

(a) risks in classes 4, 5, 6, 7, 11 or 12 of the Annex to this Article; 

1 Articles 1:102 sentence 2, 2:104 and 13:101 are the only mandatory provisions so far; however further 
mandatory articles are anticipated in future Articles on specific branches of insurance. 

(b) risks in classes 14 or 15 of the Annex to this Article, when the policyholder is engaged professionally in 
an industrial or commercial activity or in one of the liberal professions, and the risks relate to such activity; 

(c) risks in classes 3, 8, 9, 10, 13 or 16 of the Annex to this Article, in so far as the policyholder exceeds the 
limits of at least two of the following three criteria: 

- balance-sheet total: 6.2 million euros 

- net turnover: 12.8 million euros 

- average number of employees during the financial year: 250. Annex2 

1. Accident (including industrial injury and occupational disease) 

- fixed pecuniary benefits 

- benefits in the nature of indemnity 

- combinations of the two 

- injury to passengers 

2. Sickness 

- fixed pecuniary benefits 

- benefits in the nature of indemnity 

- combinations of the two 

3. Land vehicles (other than railway rolling stock) All damage to or loss of 

- land motor vehicles 

- land vehicles other than motor vehicles 

4. Railway rolling stock 



 74 

All damage to or loss of railway rolling stock  

5. Aircraft 

All damage to or loss of aircraft 

6. Ships (sea, lake, river and canal vessels) All damage to or loss of 

- river and canal vessels 

- lake vessels 

- sea vessels 

7. Goods in transit (including merchandise, baggage, and all other goods) 

All damage to or loss of goods in transit, irrespective of the form of transport  

8. Fire and force of nature 

All damage to or loss of property (other than property included in classes 3, 4, 5, 6 and 7) due to 

- fire 

- explosion 

- storm 

- natural forces other than storm 

- nuclear energy 

- land subsidence 

9. Other damage to property 

All damage to or loss of property (other than property included in classes 3, 4, 5, 6 and 7) due to hail or 
frost, and any event such as theft, other than those mentioned under 8 

10. Motor vehicle liability 

All liability arising out of the use of motor vehicles operating on the land (including carrier's liability) 

11. Aircraft liability 

All liability arising out of the use of aircraft (including carrier's liability) 

12. Liability for ships (sea, lake, river and canal vessels) 

All liability arising out of the use of ships, vessels or boats on the sea, lakes, rivers or canals (including 
carrier's liability) 

13. General liability 

All liability other than those forms mentioned under Nos. 10, 11 and 12  
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14. Credit 

- insolvency (general) 

- export credit 

- instalment credit 

- mortgages 

- agricultural credit 

15. Suretyship 

- suretyship (direct) 

- suretyship (indirect) 

16. Miscellaneous financial loss 

- employment risks 

- insufficiency of income (general) 

- bad weather 

- loss of benefits 

- continuing general expenses 

- unforeseen trading expenses 

- loss of market value 

- loss of rent or revenue 

- indirect trading losses other than those mentioned above 

- other financial loss (non-trading) 

- other forms of financial loss 

17. Legal expenses 

Legal expenses and costs of litigation 

18. Assistance 

Assistance for persons who get into difficulties while travelling, while away from home or while away 
from their permanent residence 

19. Life assurance (excluding the classes enumerated at 20 and 21) 

20. Marriage assurance and birth assurance 
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21. Assurance linked to investment funds 

Article 1:104 Interpretation 

The PEICL shall be interpreted in the light of their text, context, purpose and comparative background. In 
particular, regard should be had to the need to promote good faith and fair dealing in the insurance sector, 
certainty in contractual relationships, uniformity of application and the adequate protection of 
policyholders. 

Article 1:105 

National Law and General Principles 

(1) No recourse to national law, whether to restrict or to supplement the PEICL, shall be permitted. This 
does not apply to mandatory national laws specifically enacted for branches of insurance which are not 
covered by special rules contained in the PEICL. 

(2) Questions arising from the insurance contract, which are not expressly settled in the PEICL, are to be 
settled in conformity with the Principles of European Contract Law (PECL)3 and, in the absence of 
relevant rules in that instrument, in accordance with the general principles common to the laws of the 
Member States. 

Section Two 

General Rules 

Article 1:201 

Insurance Contract 

(1) "Insurance contract" means a contract under which one party, the insurer, promises another party, the 
policyholder, cover against a specified risk in exchange for a premium; 

(2) "Insured event" means the materialisation of the risk specified in the insurance contract; 

(3) "Indemnity insurance" means insurance under which the insurer is obliged to indemnify against loss 
suffered on the occurrence of an insured event; 

(4) "Insurance of fixed sums" means insurance under which the insurer is bound to pay a fixed sum of 
money on the occurrence of an insured event. 

Article 1:202 

Further Definitions 

(1) "Insured" means the person whose interest is protected against loss under indemnity insurance; 

(2) "Beneficiary" means the person in whose favour the insurance money is payable under insurance of 
fixed sums; 

(3) "Person at risk" means the person on whose life, health, integrity or status insurance is taken; 

(4) "Victim", in liability insurance, means the person for whose death, injury or loss the insured is liable; 
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(5) "Insurance agent" means an insurance intermediary employed by an insurer for marketing, selling or 
managing insurance contracts; 

(6) "Premium" means the payment due to the insurer on the part of the policyholder in return for cover; 

(7) "Contract period" means the period of contractual commitment starting at the conclusion of the contract 
and ending when the agreed term of duration elapses; 

(8) "Insurance period" means the period for which the premium is due in accordance with the parties’ 
agreement; 

(9) "Liability period" means the period of cover; 

Article 1:203 

Language and Interpretation of Documents 

(1) All documents provided by the insurer shall be plain and intelligible and in the language in which the 
contract is negotiated. 

(2) When there is doubt about the meaning of the wording of any document or information provided by the 
insurer, the interpretation most favourable to the policyholder, insured or beneficiary, as appropriate, shall 
prevail. 

Article 1:204 

Receipt of Documents: Proof 

The burden of proving that the policyholder has received documents to be provided by the insurer shall lie 
with the insurer. 

Article 1:205 

Form of Notice 

Subject to specific rules contained in the PEICL, notice by the applicant, policyholder, insured or 
beneficiary in relation to the insurance contract shall not be required to take any particular form. 

Article 1:206 

Imputed Knowledge 

If any person is entrusted by the policyholder, the insured or the beneficiary with responsibilities essential 
to the conclusion or performance of the contract, relevant knowledge which that person has or ought to 
have in the course of fulfilling his responsibilities shall be deemed to be the knowledge of the policyholder, 
the insured or the beneficiary, as the case may be. 

Article 1:207 

Non-Discrimination 

(1) The use of gender as a factor in the calculation of premiums and benefits shall not result in differences 
in individuals’ premiums and benefits unless the insurer shows that proportionate differences in 
individuals’ premiums and benefits are based upon relevant and accurate actuarial and statistical data. In 



 78 

any event, pregnancy and maternity shall not be factors resulting in differences in individuals’ premiums 
and benefits. 

(2) Nationality, racial or ethnic origin shall not be factors resulting in differences in individuals’ premiums 
and benefits. 

(3) Terms in breach of paras. 1 or 2, including terms as to premium, shall not be binding on the 
policyholder or the insured. Subject to para. 4, the contract shall continue to bind the parties on the basis of 
non-discriminatory terms. 

(4) In the case of breach of paras. 1 or 2, the policyholder shall be entitled to terminate the contract. Notice 
of termination shall be given to the insurer in writing within two months after the breach becomes known to 
the policyholder. 

Section Three 

Enforcement 

Article 1:301 

Injunctions 

(1) A qualified entity, as defined in para. 2, is entitled to seize a competent national court or authority and 
seek an order prohibiting or requiring the cessation of infringements of the PEICL, if applicable in 
accordance with Article 1:102. 

(2) A qualified entity means any body or organisation on the list drawn up by the European Commission in 
pursuance of Article 4 of the Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 
1998 on injunctions for the protection of consumers' interests, as amended. 

Article 1:302 

Out-of-court Complaint and Redress Mechanisms 

Application of the PEICL does not preclude access to out-of-court complaint and redress mechanisms 
otherwise available to the policyholder, insured or beneficiary. 

Chapter Two 

Initial Stage and Duration of the Insurance Contract 

Section One 

Applicant's Pre-contractual Information Duty 

Article 2:101 

Duty of Disclosure 

(1) When concluding the contract, the applicant shall inform the insurer of circumstances of which he is or 
ought to be aware, and which are the subject of clear and precise questions put to him by the insurer. 

(2) The circumstances referred to in para. 1 include those of which the person to be insured was or should 
have been aware. 
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Article 2:102 

Breach 

(1) When the policyholder is in breach of Article 2:101, subject to paras. 2 to 5, the insurer shall be entitled 
to propose a reasonable variation of the contract or to terminate the contract. To this end the insurer shall 
give written notice of its intention, accompanied by information on the legal consequences of its decision, 
within one month after the breach of Article 2:101 becomes known or apparent to it. 

(2) If the insurer proposes a reasonable variation, the contract shall continue on the basis of the variation 
proposed, unless the policyholder rejects the proposal within one month of receipt of the notice referred to 
in para. 1. In that case, the insurer shall be entitled to terminate the contract within one month of receipt of 
written notice of the policyholder’s rejection. 

(3) The insurer shall not be entitled to terminate the contract if the policyholder is in innocent breach of 
Article 2:101, unless the insurer proves that it would not have concluded the contract, had it known the 
information concerned. 

(4) Termination of the contract shall take effect one month after the written notice referred to in para. 1 has 
been received by the policyholder. Variation shall take effect in accordance with the agreement of the 
parties. 

(5) If an insured event is caused by an element of the risk, which is the subject of negligent non-disclosure 
or misrepresentation by the policyholder, and occurs before termination or variation takes effect, no 
insurance money shall be payable if the insurer would not have concluded the contract had it known the 
information concerned. If, however, the insurer would have concluded the contract at a higher premium or 
on different terms, the insurance money shall be payable proportionately or in accordance with such terms. 

Article 2:103 

Exceptions 

The sanctions provided for in Article 2:102 shall not apply in respect of 

(a) a question which was unanswered, or information supplied which was obviously incomplete or 
incorrect; 

(b) information which should have been disclosed or information inaccurately supplied, which was not 
material to a reasonable insurer’s decision to enter into the contract at all, or to do so on the agreed terms; 

(c) information which the insurer led the policyholder to believe did not have to be disclosed; or 

(d) information of which the insurer was or should have been aware. 

Article 2:104 

Fraudulent Breach 

Without prejudice to the sanctions provided for in Article 2:102, the insurer shall be entitled to avoid the 
contract and retain the right to any premium due, if it has been led to conclude the contract by the 
policyholder’s fraudulent breach of Article 2:101. Notice of avoidance shall be given to the policyholder in 
writing within two months after the fraud becomes known to the insurer. 

Article 2:105 
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Additional Information 

Articles 2:102-2:104 shall also apply to any information supplied by a policyholder at the time of 
concluding the contract in addition to that required by Article 2:101. 

Section Two 

Insurer's Pre-contractual Duties 

Article 2:201 

Provision of Pre-contractual Documents 

(1) The insurer shall provide the applicant with a copy of the proposed contract terms as well as a document 
which includes the following information if relevant: 

(a) the name and address of the contracting parties; 

(b) the name and address of the insured and of the beneficiary; 

(c) the name and address of the insurance agent; 

(d) the subject matter of the insurance and the risks covered; 

(e) the sum insured and any deductibles; 

(f) the amount of the premium or the method of calculating it; 

(g) when the premium falls due as well as the place and mode of payment; 

(h) the contract period and the liability period; 

(i) the right to revoke the application or avoid the contract in accordance with Article 2:303; 

(j) the law applicable to the contract or, if a choice of law is permitted, the law proposed by the insurer; 

(k) the existence of an out-of-court complaint and redress mechanism for the applicant and the methods for 
having access to it; 

(l) the existence of guarantee funds or other compensation arrangements. 

(2) If possible, this information shall be provided in sufficient time to enable the applicant to consider 
whether or not to conclude the contract. 

(3) When the applicant applies for insurance cover on the basis of an application form and/or a 
questionnaire provided by the insurer, the insurer shall supply the applicant with a copy of the completed 
documents. 

Article 2:202 

Duty to Warn about Inconsistencies in the Cover 

(1) When concluding the contract, the insurer shall warn the applicant of any inconsistencies between the 
cover offered and the applicant’s requirements of which the insurer is or ought to be aware, taking into 
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consideration the circumstances and mode of contracting and, in particular, whether the applicant was 
assisted by an independent intermediary. 

(2) In the event of a breach of para. 1 

(a) the insurer shall indemnify the policyholder against all losses resulting from the breach of this duty to 
warn unless the insurer acted without fault, and 

(b) the policyholder shall be entitled to terminate the contract by written notice given within two months 
after the breach becomes known to the policyholder. 

Article 2:203 

Duty to Warn about Commencement of Cover 

If the applicant reasonably but mistakenly believes that the cover commences at the time the application is 
submitted, and the insurer is or ought to be aware of this belief, the insurer shall warn the applicant 
immediately that cover will not begin until the contract is concluded and, if applicable, the first premium is 
paid, unless preliminary cover is granted. If the insurer is in breach of the duty to warn it shall be liable in 
accordance with Article 2:202 para. 2(a). 

Section Three 

Conclusion of the Contract 

Article 2:301 

Manner of Conclusion 

An insurance contract shall not be required to be concluded or evidenced in writing nor subject to any other 
requirement as to form. The contract may be proved by any means, including oral testimony. 

Article 2:302 

Revocation of an Application for Insurance 

An application for insurance may be revoked by the applicant if his revocation reaches the insurer before 
the applicant receives an acceptance from the insurer. 

Article 2:303 

Cooling-off Period 

(1) The policyholder shall be entitled to avoid the contract by giving written notice within two weeks after 
receipt of acceptance or delivery of the documents referred to in Article 2:501, whichever is the later. 

(2) The policyholder shall not be entitled to avoid the contract when 

(a) the duration of the contract is less than one month; 

(b) the contract is prolonged under Article 2:602; 

(c) it is a case of preliminary insurance, liability insurance or group insurance. 

Article 2:304 Abusive Clauses 
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(1) A term which has not been individually negotiated shall not be binding on the policyholder, the insured 
or the beneficiary if, contrary to the requirements of good faith and fair dealing, it causes a significant 
imbalance in his rights and obligations arising under the contract to his detriment, taking into account the 
nature of the insurance contract, all the other terms of the contract and the circumstances at the time the 
contract was concluded. 

(2) The contract shall continue to bind the parties if it is capable of continuing in existence without the 
unfair term. If not, the unfair term shall be substituted by a term which reasonable parties would have 
agreed upon had they known the unfairness of the term. 

(3) This Article applies to terms that restrict or modify cover but it applies neither to 

(a) the adequacy in value of the cover and the premium, nor to 

(b) terms that state the essential description of the cover granted or the premium agreed, provided the terms 
are in plain and intelligible language. 

(4) A term shall always be regarded as not individually negotiated when it has been drafted in advance and 
the policyholder has therefore not been able to influence the substance of the term, particularly in the 
context of a pre-formulated standard contract. The fact that certain aspects of a term or one specific term 
have been individually negotiated shall not exclude the application of this Article to the rest of a contract if 
an overall assessment of the contract indicates that it is nevertheless a pre-formulated standard contract. 
When an insurer claims that a standard term has been individually negotiated, the burden of proof in this 
respect shall be incumbent on the insurer. 

Section Four 

Retroactive and Preliminary Cover 

Article 2:401 

Retroactive Cover 

(1) If, in the case of cover granted for a period before the contract was concluded (retroactive cover), the 
insurer knows at the time of the conclusion of the contract that no insured risk has occurred, the 
policyholder shall owe premiums only for the period after the time of conclusion. 

(2) If, in the case of retroactive cover, the policyholder knows at the time of the conclusion of the contract 
that the insured event has occurred, the insurer shall, subject to Article 2:104, provide cover only for the 
period after the time of the conclusion of the contract. 

Article 2:402 

Preliminary Cover 

(1) When concluding a preliminary insurance contract, the insurer shall issue a cover note containing the 
information specified in Article 2:501 (a), (b), (d), (e) and (h) if relevant. 

 (2) Articles 2:201-2:203 and, subject to para. 1 above, Article 2:501 do not apply to preliminary cover. 

Article 2:403 

Duration of Preliminary Cover 
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(1) When an applicant for an insurance contract is granted preliminary cover, that cover shall end no sooner 
than at the time when the cover under the insurance contract is agreed to begin or at the time the applicant 
receives notice from the insurer definitively rejecting the application, as the case may be. 

(2) When preliminary cover is granted to a person who does not apply for an insurance contract with the 
same insurer, the cover may be granted for a period less than that stated in Article 2:601 para. 1. Such cover 
may be cancelled by either party giving two weeks notice. 

Section Five 

Insurance Policy 

Article 2:501 

Contents 

When concluding the insurance contract, the insurer shall issue an insurance policy, together with the 
general contract terms as far as they are not included in the policy, containing the following information if 
relevant: 

(a) the name and address of the contracting parties; 

(b) the name and address of the insured and of the beneficiary; 

(c) the name and address of the intermediary; 

(d) the subject matter of the insurance and the risks covered; 

(e) the sum insured and any deductibles; 

(f) the amount of the premium or the method of calculating it; 

(g) when the premium falls due as well as the place and mode of payment; 

(h) the contract period and the liability period; 

(i) the right to avoid the contract in accordance with Article 2:303; 

(j) the law applicable to the contract; 

(k) the existence of an out-of-court complaint and redress mechanism for the applicant 

and the methods for having access to it; 

(l) the existence of guarantee funds or other compensation arrangements. 

Article 2:502 

Effects of the Policy 

(1) If the terms of the insurance policy differ from those in the policyholder’s application or any prior 
agreement between the parties, such differences as have been highlighted in the policy shall be deemed to 
have been assented to by the policyholder unless he objects within one month of receipt of the policy. The 
insurer shall give the policyholder notice in bold print of the right to object to the differences highlighted in 
the policy. 
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(2) If the insurer fails to comply with para. 1, the contract shall be deemed to have been agreed on the terms 
in the policyholder’s application or the prior agreement of the parties, as the case may be. 

Section Six 

Duration of the Insurance Contract 

Article 2:601 

Duration of the Insurance Contract 

(1) The duration of the insurance contract shall be one year. The parties may agree on a different period if 
indicated by the nature of the risk. 

(2) Para. 1 does not apply to personal insurance. 

Article 2:602 

Prolongation 

(1) After the one-year period referred to in Article 2:601 has expired the contract shall be prolonged unless 

(a) the insurer has given written notice to the contrary at least one month before the expiry of the contract 
period stating the reasons for its decision; or 

(b) the policyholder has given written notice to the contrary at the latest by the day the contract period 
expires or within one month after having received the insurer’s premium invoice whichever date is later. In 
the latter case, the one month period shall only start to run if it has been clearly stated on the invoice in bold 
print. 

(2) For the purposes of para. 1 (b) notice shall be deemed to be given as soon as it is dispatched. 

Article 2:603 

Alteration of Terms and Conditions 

(1) In an insurance contract liable to prolongation under Article 2:602, a clause which allows the insurer to 
alter the premium or any other term or condition of the contract shall be invalid unless the clause provides 
that 

(a) any alteration shall not take effect before the next prolongation, 

(b) the insurer shall send written notice of alteration to the policyholder no later than one 

month before the expiry of the current contract period, and 

(c) the notice shall inform the policyholder about his right of termination and the consequences if the right 
is not exercised. 

(2) Para. 1 shall apply without prejudice to other requirements for the validity of alteration clauses. 

Article 2:604 

Termination after the Occurrence of an Insured Event 
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(1) A clause providing for termination of the contract after an insured event has occurred shall not be valid 
unless 

(a) it grants the right to terminate to both parties and (b) the policy is not one of personal insurance. 

(2) Both the provision for termination and the exercise of any right to terminate must be reasonable. 

(3) Any right to terminate shall expire if the party in question has not given written notice of termination to 
the other party within two months after becoming aware of the insured event. 

(4) The insurance cover shall terminate two weeks after notice in accordance with para. 3. 

Section Seven 

Post-contractual Information Duties of the Insurer 

Article 2:701 

General Information Duty 

Throughout the contract period the insurer shall provide the policyholder without undue delay with 
information in writing on any change concerning its name and address, its legal form, the address of its 
head office and of the agency or branch which concluded the contract. 

Article 2:702 

Further Information upon Request 

(1) On the policyholder’s request, the insurer shall provide the policyholder without undue delay with 
information concerning 

(a) as far as can reasonably be expected of the insurer, all matters relevant to the performance of the 
contract; 

(b) new standard terms offered by the insurer for insurance contracts of the same type as the one concluded 
with the policyholder. 

(2) Both the policyholder's request and the insurer's response shall be in writing. 

Chapter Three 

Insurance Intermediaries 

Article 3:101 

Powers of Insurance Agents 

(1) An insurance agent is authorised to perform all acts on behalf of the insurer that according to current 
insurance industry practice are within the scope of his employment. Any restriction of the agent's authority 
shall be clearly notified to the policyholder in a separate document. However, the authority of the insurance 
agent shall at least cover the actual scope of his employment. 

(2) In any event the authority of the insurance agent shall include the power: 

(a) to inform and advise the policyholder, and 
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(b) to receive notices from the policyholder. 

(3) Relevant knowledge which the insurance agent has or ought to have in the course of his employment 
shall be deemed to be the knowledge of the insurer. 

Article 3:102 

Agents of Insurers Purporting to be Independent 

If an agent of the insurer purports to be an independent intermediary and acts in breach of duties imposed 
on such an intermediary by law, the insurer shall be liable for such breach. 

Chapter Four 

The Risk Insured 

Section One 

Precautionary Measures 

Article 4:101 

Precautionary Measures: Meaning 

A precautionary measure means a clause in the insurance contract, whether or not described as a condition 
precedent to the liability of the insurer, requiring the policyholder or the insured, before the insured event 
occurs, to perform or not to perform certain acts. 

Article 4:102 

Insurer’s Right to Terminate the Contract 

(1) A clause which provides that in the event of non-compliance with a precautionary measure the insurer 
shall be entitled to terminate the contract, shall be without effect unless the policyholder or the insured has 
breached its obligation with intent to cause the loss or recklessly and with knowledge that the loss would 
probably result. 

(2) The right to terminate shall be exercised by written notice to the policyholder within one month of the 
time when the non-compliance with a precautionary measure becomes known or apparent to the insurer. 
Cover shall come to an end at the time of termination. 

Article 4:103 

Discharge of the Insurer’s Liability 

(1) A clause that non-compliance with a precautionary measure totally or partially exempts the insurer from 
liability, shall only have effect to the extent that the loss was caused by the non-compliance of the 
policyholder or insured with intent to cause the loss or recklessly and with knowledge that the loss would 
probably result. 

(2) Subject to a clear clause providing for reduction of the insurance money according to the degree of 
fault, the policyholder or insured, as the case may be, shall be entitled to insurance money in respect of any 
loss caused by negligent non-compliance with a precautionary measure. 

Section Two 
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Aggravation of Risk 

Article 4:201 

Clauses Concerning Aggravation of Risk 

If the insurance contract contains a clause concerning aggravation of the risk insured, the clause shall be 
without effect unless the aggravation of risk in question is material and of a kind specified in the insurance 
contact. 

Article 4:202 

Duty to Give Notice of an Aggravation of Risk 

(1) If a clause concerning aggravation of the risk insured requires notification of an aggravation, 
notification shall be given by the policyholder, the insured or the beneficiary, as appropriate, provided that 
the person obliged to give notice was or should have been aware of the existence of the insurance cover and 
of the aggravation of the risk. Notice by another person shall be effective. 

(2) If the clause requires notice to be given within a stated period of time, such time shall be reasonable. 
Notice shall be effective on dispatch. 

(3) In the event of breach of the duty of notification, the insurer shall not on that ground be entitled to 
refuse to pay any subsequent loss resulting from an event within the scope of the cover unless the loss was 
caused by the aggravation of risk. Other losses resulting from events within the scope of the cover shall 
remain payable in accordance with Article 4:203 para. 3. 

Article 4:203 

Sanctions 

(1) If the contract provides that, in the event of an aggravation of the risk insured the insurer shall be 
entitled to terminate the contract, such right shall be exercised by written notice to the policyholder within 
one month of the time when the aggravation becomes known or apparent to the insurer. 

(2) Cover shall expire one month after termination or, if the policyholder is in intentional breach of the duty 
under Article 4:202, at the time of termination. 

(3) If an insured event is caused by an aggravated risk, of which the policyholder is or ought to be aware, 
before cover has expired, no insurance money shall be payable if the insurer would not have insured the 
aggravated risk at all. If, however, the insurer would have insured the aggravated risk at a higher premium 
or on different terms, the insurance money shall be payable proportionately or in accordance with such 
terms. 

Section Three 

Reduction of Risk 

Article 4:301 

Consequences of the Reduction of Risk 

(1) If there is a material reduction of risk, the policyholder shall be entitled to request a proportionate 
reduction of the premium for the remaining contract period. 
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(2) If the parties do not agree on a proportionate reduction within one month of the request, the 
policyholder shall be entitled to terminate the contract by written notice given within two months of the 
request. 

Chapter Five 

Insurance Premium 

Article 5:101 

First or Single Premium 

When the insurer makes payment of the first or single premium a condition of formation of the contract or 
of the beginning of cover, that condition shall be without effect unless 

(a) the condition is communicated to the applicant in writing using clear language and warning the 
applicant that he lacks cover until the premium is paid, and 

(b) a period of two weeks has expired after receipt of an invoice which complies with requirement (a) 
without payment having been made. 

Article 5:102 

Subsequent Premium 

(1) A clause, providing for the insurer to be relieved of its obligation to cover the risk in the event of non-
payment of a subsequent premium, shall be without effect unless 

(a) the policyholder receives an invoice stating the precise amount of premium due as well as the date of 
payment; 

(b) after the premium falls due, the insurer sends a reminder to the policyholder of the precise amount of 
premium due, granting an additional period of payment of at least two weeks, and warning the policyholder 
of the imminent suspension of cover if payment is not made; and 

(c) the additional period in requirement (b) has expired without payment having been made. 

(2) The insurer will be relieved of liability after the additional period in para. 1 (b) has expired. Cover will 
be resumed for the future as soon as the policyholder pays the amount due unless the contract has been 
terminated in accordance with Article 5:103. 

Article 5:103 

Termination of the Contract 

(1) On expiry of the period referred to in Article 5:101 (b) or Article 5:102 para. 1 (b), without payment of 
the premium being made, the insurer shall be entitled to terminate the contract by written notice, provided 
that the invoice required by Article 5:101 (b) or the reminder required by Article 5:102 para. 1 (b), as the 
case may be, states the right of the insurer to terminate the contract. 

(2) The contract shall be deemed to be terminated if, as the case may be, the insurer does not bring an 
action for payment 

(a) of the first premium within two months after expiry of the period mentioned in Article 5:101 (b); or 
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(b) of a subsequent premium within two months of expiry of the period mentioned in Article 5:102 para. 1 
(b). 

Article 5:104 

Divisibility of Premium 

If an insurance contract is terminated before the contract period has expired, the insurer shall only be 
entitled to premium in respect of the period prior to termination. 

Article 5:105 

Right to Pay Premium 

The insurer shall not be entitled to refuse payment by a third party if 

(a) the third party acts with the assent of the policyholder; or 

(b) the third party has a legitimate interest in maintaining the cover and the policyholder 

has failed to pay or it is clear that he will not pay at the time payment is due. 

Chapter Six 

Insured Event 

Article 6:101 

Notice of insured event 

(1) The occurrence of an insured event shall be notified to the insurer by the policyholder, the insured or 
the beneficiary, as appropriate, provided that the person obliged to give notice was or should have been 
aware of the existence of the insurance cover and of the occurrence of the insured event. Notice by another 
person shall be effective. 

(2) Such notice shall be given without undue delay. It shall be effective on dispatch. If the contract requires 
notice to be given within a stated period of time, such time shall be reasonable and in any event no shorter 
than five days. 

(3) The insurance money payable shall be reduced to the extent that the insurer proves that it has been 
prejudiced by undue delay. 

Article 6:102 

Claims Cooperation 

(1) The policyholder, insured or beneficiary, as appropriate, shall cooperate with the insurer in the 
investigation of the insured event by responding to reasonable requests, in particular for 

- information about the causes and effects of the insured event; 

- documentary or other evidence of the insured event; 

- access to premises related thereto. 
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(2) In the event of any breach of para. 1 and subject to para. 3, the insurance money payable shall be 
reduced to the extent that the insurer proves that it has been prejudiced by the breach. 

(3) In the event of any breach of para. 1 committed with intent to cause prejudice or recklessly and with 
knowledge that such prejudice would probably result, the insurer shall not be obliged to pay the insurance 
money. 

Article 6:103 

Acceptance of Claims 

(1) The insurer shall take all reasonable steps to settle a claim promptly. 

(2) Unless the insurer rejects a claim or defers acceptance of a claim by written notice giving reasons for its 
decision within one month after receipt of the relevant documents and other information, the claim shall be 
deemed to have been accepted. 

Article 6:104 

Time of Performance 

(1) When a claim has been accepted the insurer shall pay or provide the services promised, as the case may 
be, without undue delay. 

(2) Even if the total value of a claim cannot yet be quantified but the claimant is entitled to at least a part of 
it, this part shall be paid or provided without undue delay. 

(3) Payment of insurance money, whether under para. 1 or para. 2, shall be made no later than one week 
after the acceptance and quantification of the claim or part of it, as the case may be. 

Article 6:105 

Late Performance 

(1) If insurance money is not paid in accordance with Article 6:104, the claimant shall be entitled to interest 
on that sum from the time when payment was due to the time of payment and at the rate applied by the 
European Central Bank to its most recent main refinancing operation carried out before the first calendar 
day of the half-year in question, plus seven percentage points. 

(2) The claimant shall be entitled to recover damages for any additional loss caused by late payment of the 
insurance money. 

Chapter Seven 

Prescription 

Article 7:101 

Action for Payment of Premium 

Action for payment of premium shall be prescribed after a period of one year from the time when payment 
is due. 

Article 7:102 
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Action for Payment of Insurance Benefits 

(1) In general, action for insurance benefits shall be prescribed after a period of three years from the time 
when the insurer makes or is deemed to have made a final decision on the claim in accordance with Article 
6:103. In any event, however, action shall be prescribed at the latest after a period of ten years from the 
occurrence of the insured event, except in the case of life assurance for which the relevant period shall be 
30 years. 

(2) Action for payment of the surrender value of life assurance shall be prescribed after a period of three 
years from the time when the policyholder receives the final account from the insurer. In any event, 
however, action shall be prescribed at the latest after a period of 30 years from the termination of the life 
assurance contract. 

Article 7:103 

Other Issues Relating to Prescription 

Subject to Article 7:101 and Article 7:102 of the PEICL, Articles 14:101 – 14:503 of the Principles of 
European Contract Law (PECL)11 shall apply to claims arising out of a contract of insurance. The 
insurance contract may derogate from these provisions in accordance with Article 1:103 para. 2 of the 
PEICL. 

Part Two 

Provisions Common to Indemnity Insurance 

Chapter Eight 

Sum insured and Insured Value 

Article 8:101 

Maximum Sums Payable 

(1) The insurer shall not be obliged to pay more than the amount necessary to indemnify losses actually 
suffered by the insured. 

(2) A clause which provides for the agreed value of the subject-matter insured shall be valid even if the said 
value exceeds the actual value of the subject-matter, provided that there was no operative fraud or 
misrepresentation on the part of the policyholder or insured at the time the value was agreed. 

Article 8:102 

Underinsurance 

(1) The insurer shall be liable for any insured loss up to the sum insured even if the sum insured is less than 
the value of the property insured at the time when the insured event occurs. 

(2) However, when the insurer offers cover in accordance with para. 1, it shall be entitled alternatively to 
offer insurance on the basis that the indemnity to be paid shall be limited to the proportion that the sum 
insured bears to the actual value of the property at the time of the loss. In that case, moreover, mitigation 
costs, as defined in Article 9:102, shall be reimbursed in the same proportion. 

Article 8:103 
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Adjustment of Terms in Case of Overinsurance 

(1) If the sum insured exceeds the maximum possible loss under the insurance, either party shall be entitled 
to request a reduction of the sum insured and a corresponding reduction of premium for the remaining 
contract period. 

(2) If the parties do not agree on such a reduction within one month of the request, either party shall be 
entitled to terminate the contract. 

Article 8:104 

Multiple Insurance 

(1) If the same interest is separately insured by more than one insurer, the insured shall be entitled to claim 
against any one or more of those insurers to the extent necessary to indemnify losses actually suffered by 
the insured. 

(2) The insurer against which a claim is brought shall pay up to the sum insured under its policy, together 
with the mitigation costs if any, without prejudice to its rights to contribution from any other insurer. 

(3) As between insurers, the rights and obligations referred to in para. 2 shall be in proportion to the 
amounts for which they are separately liable to the insured. 

Chapter Nine 

Entitlement to Indemnity 

Article 9:101 

Causation of Loss 

(1) Neither the policyholder nor the insured, as the case may be, shall be entitled to indemnity to the extent 
that the loss was caused by an act or omission on his part with intent to cause the loss or recklessly and 
with knowledge that the loss would probably result. 

(2) Subject to a clear clause in the policy providing for reduction of the insurance money according to the 
degree of fault on his part, the policyholder or insured, as the case may be, shall be entitled to indemnity in 
respect of any loss caused by an act or omission on his part that was negligent. 

(3) For the purposes of paras. 1 and 2 causation of loss includes failure to avert or to mitigate loss. 

Article 9:102 

The Costs of Mitigation 

(1) The insurer shall reimburse the costs incurred or the amount of damage suffered by the policyholder or 
the insured in taking measures to mitigate insured loss, to the extent the policyholder or the insured was 
justified in regarding the measures as reasonable under the circumstances, even if they were unsuccessful in 
mitigating the loss. 

(2) The insurer shall indemnify the policyholder or the insured, as the case may be, in respect of any 
measures taken in accordance with para. 1, even if together with the compensation for the loss insured the 
amount payable exceeds the sum insured. 

Chapter Ten 
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Rights of Subrogation 

Article 10:101 

Subrogation 

(1) Subject to para. 3 the insurer shall be entitled to exercise rights of subrogation against a third party 
liable for the loss to the extent that it has indemnified the insured. 

(2) To the extent that the insured waives a right against such a third party in a way that prejudices the 
insurer’s right of subrogation, he shall forfeit his entitlement to indemnity in respect of the loss in question. 

(3) The insurer shall not be entitled to exercise rights of subrogation against a member of the household of 
the policyholder or insured, a person in an equivalent social relationship to the policyholder or insured, or 
an employee of the policyholder or insured, except when it proves that the loss was caused by such a 
person intentionally or recklessly and with knowledge that the loss would probably result. 

(4) The insurer shall not exercise its rights of subrogation to the detriment of the insured. 

Chapter Eleven 

Insured Persons other than the Policyholder 

Article 11:101 

Entitlement of the Insured 

(1) In the case of an insurance taken out for a person other than the policyholder, if the insured event 
occurs, that person shall be entitled to the insurance money. 

(2) The policyholder shall be entitled to revoke such cover, unless 

(a) the policy provides otherwise; or 

(b) the insured event has occurred. 

(3) Revocation shall take effect when written notice of revocation is given to the insurer. 

Article 11:102 

Knowledge of the Insured 

Knowledge of a person insured in accordance with Article 11:101 shall not be attributed to the 
policyholder, unless that person is aware of his status as insured, when the policyholder is obliged to 
provide relevant information to the insurer. 

Article 11:103 

Breach of Duty by One Insured 

Breach of duty by one insured shall not adversely affect the rights of other persons insured under the same 
insurance contract, unless the risk is jointly insured. 

Chapter Twelve 
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Insured Risk 

Article 12:101 

Lack of Insured Risk 

(1) If the insured risk exists neither at the time of conclusion of the contract nor at any time during the 
insurance period, no premium shall be due. However, the insurer shall be entitled to a reasonable sum for 
expenses incurred. 

(2) If the insured risk ceases to exist during the insurance period, the contract shall be deemed to have been 
terminated at the time that the insurer is notified thereof. 

Article 12:102 

Transfer of Property 

(1) If the title to insured property is transferred, the insurance contract shall be terminated one month after 
the time of transfer, unless the policyholder and transferee agree on termination at an earlier time. This rule 
shall not apply if the insurance contract was taken out for the benefit of a future transferee. 

(2) The transferee of the property shall be deemed to be the insured from the time that the risk in the 
insured property is transferred. 

(3) Paras. 1 and 2 shall not apply 

(a) if insurer, policyholder and transferee agree otherwise; or 

(b) to a transfer of title by inheritance. 

Part Three 

Provisions Common to Insurance of Fixed Sums 

Chapter Thirteen 

Admissibility 

Article 13:101 

Insurance of Fixed Sums 

Only accident, health, life, marriage, birth or other personal insurance may be taken out as insurances of 
fixed sums. 

 

 

 


