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Äldre regressöverenskommelse 
Undertecknade försäkringsgivare (bolagen) har avtalat följande angående (1) 
regress från bolag på grund av egendomsförsäkringsskada mot ansvarsförsäkrad i 
annat bolag (regress) och (2) återkrav från ansvarsförsäkringsbolag mot 
egendomsförsäkringsbolag när rätt till regress inte föreligger enligt detta avtal 
(återkrav). 

 
Med egendomsförsäkring avses försäkring av de risker som hänförs till 
försäkringsklasserna 8 (Brand och naturkrafter), 9 (Annan sakskada) och 16 
(Annan förmögenhetsskada) enligt 2 § Finansinspektionens föreskrifter (2000:13) 
om försäkringsklasser. Bolag som meddelat försäkring för sådan risk benämns 
egendomsförsäkringsbolag i avtalet. 

 
Med ansvarsförsäkring avses försäkring av de risker som hänförs till 
försäkringsklassen 13 (Allmän ansvarighet) enligt ovan nämnda föreskrifter. Bolag 
som meddelat försäkring för sådan risk benämns ansvarsförsäkringsbolag i avtalet. 

 
Avtalet avser ersättning för skada som skall utges genom skadereglering enligt 
villkoren för försäkring hos bolag (skadeersättning ) och således inte andra 
kostnader såsom administrations- eller utredningskostnader. 

Avtalet ändrar inte ett bolags rättigheter eller skyldigheter i förhållande till 
försäkringstagare eller ersättningsberättigad enligt försäkringsavtal hos bolaget. 
Avtalet medför inte heller att bolag påtager sig något ersättningsansvar gentemot 
annat bolag i annan utsträckning än vad som följer av försäkringsavtalet eller 
punkter 4 eller 7 nedan. 

1. Regresskrav mot den ansvarige 
Regresskrav skall skriftligen framställas mot den ansvarige och adresseras till 
honom. 

 
Regresskrav skall innehålla meddelande av innebörd att 
egendomsförsäkringsbolaget håller mottagaren ansvarig för skada som omfattas av 
egendomsförsäkring, men kravet behöver inte vara preciserat till belopp. 
Egendomsförsäkringsbolaget bör därvid ange de omständigheter som grundar 
kravet och uppmana mottagaren att kontakta sin ansvarsförsäkringsgivare. 

2. Beloppsgräns 
Rätt till regress föreligger endast om utbetald skadeersättning för en och samma 
skada överstiger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som 
gällde när skadan inträffade. 
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3. Regress mot fysisk person 
Regress mot fysisk person för skada som omfattas av ansvarsförsäkring inom 
konsumentförsäkring får utövas endast om denne ansvarar för skadan på grund av 
uppsåt eller grov vårdslöshet eller skadan uppkommit i samband med dennes 
förvärvsverksamhet. 

4. Återkrav 
Till den del ansvarsförsäkringsbolag betalat skadeersättning som kan utfås enligt 
egendomsförsäkring utan att grunda regressrätt enligt detta avtal, har 
ansvarsförsäkringsbolaget rätt att genom återkrav mot 
egendomsförsäkringsbolaget återfå skadeersättningen även om den 
egendomsförsäkrade inte utnyttjar sin försäkring. 

5. Preskription 
Egendomsförsäkringsbolag förlorar all rätt till regressersättning av den ansvarige 
om talan inte väcks mot denne eller, i fall som avses i punkten 6 nedan, 
skiljeförfarande inte påkallas, inom två år från den dag 
egendomsförsäkringsbolaget första gången mottog anmälan om den skada som 
ligger till grund för regresskravet. 

6. Tvistlösning 
Vid tvist mellan egendomsförsäkringsbolag och ansvarsförsäkrad i anledning av 
regress avseende ett belopp understigande 30 gånger det basbelopp enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring som gällde när skadan inträffade, skall 
ansvarsförsäkringsbolaget, om försäkringsavtalet möjliggör det, för den 
ansvarsförsäkrades räkning avtala med egendomsförsäkringsbolaget att 
regresstvisten skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för Försäkringstvister. 

 
Tvist mellan ansvarsförsäkringsbolag och egendomsförsäkringsbolag om återkrav 
och tvist om tolkning och tillämpning av denna regressöverenskommelse skall 
avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts 
regler för Försäkringstvister. 

 
Varje meddelad skiljedom skall tillställas Sveriges Försäkringsförbund och där vara 
tillgänglig för envar. 

7. Kollision 
Vid tillämpning av detta avtal är försäkringsvillkor som strider häremot utan 
verkan. 
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8. Ikraftträdande 
Avtalet träder i kraft den ……………….. 1997 och gäller för skador som inträffar från 
och med den dagen. För skador som inträffar dessförinnan gäller 1992 års 
överenskommelse. 
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