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Äldre dubbelförsäkringsöverenskommelse - privat 
och privat/företag 
 

Överenskommelse om behandling av dubbelförsäkringssituationer som berör 
privatpersoners försäkringsformer. 

  
Undertecknade försäkringsgivare (bolagen) har avtalat följande angående 
försäkring hos olika bolag av ett och samma intresse mot en och samma fara i de 
fall som anges i punkt 1 i detta avtal (dubbelförsäkring). Fråga om dubbelförsäkring 
föreligger eller inte regleras inte av detta avtal.  

 
Avtalet gäller endast försäkring av sådana risker som hänförs till 
försäkringsklasserna 1 (Olycksfall), 8 (Brand och naturkrafter), 9 (Annan 
sakskada), 13 (Allmän ansvarighet) eller 16 (Annan förmögenhetsskada) enligt 2 § 
Finansinspektionens föreskrifter (2000:13) om försäkringsklasser samt 
privatpersons försäkring av båt eller husvagn. 

 
Med skadeersättning avses ersättning för skada som skall utges genom 
skadereglering enligt villkoren för försäkring hos bolag, 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. 

1. Primär och sekundär försäkring vid dubbelförsäkring 
Finns bestämmelse i skriftligt avtal mellan försäkrade att en av de försäkrade är 
skyldig att teckna försäkringen i fråga, är den sålunda tecknade försäkringen 
primär. Saknas sådan avtalsbestämmelse, men finns i nämnt avtal bestämmelse 
som anger en och vem av berörda försäkrade som bär risken för dubbelförsäkrad 
skada, är den försäkring som denne tecknat primär. 

 
I annat fall än som anges i första stycket är den försäkring primär som utpekas i 
bifogade tabell. Med speciell försäkring i tabellen förstås,  
(1) såvitt avser egendomsförsäkring , försäkring som tecknas mot särskild premie 
för individuellt bestämda föremål eller för visst eller vissa slag av föremål och inte 
kan hänföras till någon av de andra försäkringsformer som anges i tabellen,  (2) 
såvitt avser ansvarsförsäkring, försäkring som tecknas mot särskild premie för en 
eller flera särskilt angivna ansvarsrisker och,  (3) såvitt avser olycksfallsförsäkring, 
försäkring som tecknas mot särskild premie för en eller flera särskilt angivna 
olycksfallsrisker. 
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Sekundär försäkring är, vid fall enligt första stycket, försäkring som avses där och 
som inte är primär samt, vid fall enligt andra stycket, den försäkring som utpekas i 
bifogade tabell. 

2. Återkrav vid dubbelförsäkring 
Till den del bolag enligt sekundär försäkring har betalat skadeersättning som kan 
utfås enligt primär försäkring hos annat bolag, har bolaget rätt att genom återkrav 
mot sistnämnda bolag återfå skadeersättningen. 

 
Bolag, som har betalat skadeersättning enligt primär försäkring, äger rätt att 
återkräva ersättningen från bolag som utfärdat sekundär försäkring för skadan, 
endast i den utsträckning som anges i bifogade tabell. 

3. Preskription 
Bolag förlorar all rätt till återkrav enligt detta avtal, om skiljeförfarande inte 
påkallas inom två år från den dag det återkrävande bolaget första gången mottog 
anmälan om den skada som ligger till grund för återkravet. 

4. Tvistlösning 
Tvist om återkrav och tvist om tolkning och tillämpning av denna 
dubbelförsäkringsöverenskommelse skall avgöras genom skiljedom enligt 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för Försäkringstvister.  
Varje meddelad skiljedom skall tillställas Sveriges Försäkringsförbund och där vara 
tillgänglig för envar. 

5. 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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DÖ-PRIVAT OCH PRIVAT/FÖRETAG  
Läsanvisning: Varje dubbelförsäkringssituation skall lösas med tillämpning av 
nedan-stående tabell. Är fler än en regel tillämplig på situationen gäller den av 
reglerna som är högst placerad i tabellen. 

Försäkrat 
intresse 

Primär 
försäkringsform 

Sekundär 
försäkringsform 

Anmärkning 

1. EGENDOM       

1.1 Hyrd 
egendom 

Ägarens försäkring Hyresmannens 
försäkring 

  

1.2 Lånad 
egendom 

Låntagarens 
försäkring 

Långivarens 
försäkring 

  

1.3 Leverans 
eller 
entreprenad 

      

1.3.1 Under 
montage eller 
entreprenadtid 

Entreprenörs eller 
leverantörs 
försäkring 

Hem-, villa- eller 
fritidshusförsäkring 

  

1.3.2 Efter 
övertagande 
eller 
avlämnande 

Hem-, villa- eller 
fritidshusförsäkring 

Entreprenörs eller 
leverantörs försäkring 

Återkravs- rätt 
mot den 
sekundära 
försäkringen 
föreligger 

1.4 Annan 
egendom 

Fritidshusförsäkring Hem- eller 
villaförsäkring 

  

  Speciell försäkring Hem-, villa-, 
fritidshus- eller 
reseförsäkring 

  

  Husdjursförsäkring - " -   

  Båtförsäkring - " -   

  Husvagnsförsäkring - " -   

  Hem-, villa-, 
fritidshus- eller 
reseförsäkring 

Företagsförsäkring 
avseende a) 
arbetstagares 
egendom, b) kunders 
egendom 

Andra 
bestämmelser 
kan gälla enligt 
kollektivavtal 
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2. ANSVAR Speciell 
olycksfallsförsäkring 

Hem-, villa-, eller 
fritidshusförsäkring 

  

3. OLYCKSFALL Speciell 
olycksfallsförsäkring 

Hem-, villa- eller 
fritidshusförsäkring 

  

  Speciell 
olycksfallsförsäkring 

Rese- eller 
läkekostnadsförsäkrin
g 
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