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Överenskommelse om värdesäkring av 
skadeståndslivräntor 
 

Undertecknade försäkringsbolag, även som Trafikförsäkringsföreningen, (nedan 
benämnda försäkringsbolagen) har träffat följande överenskommelse angående 
värdesäkring av skadeståndslivräntor. Överenskommelsen innebär att 
försäkringsbolagen utfäster sig att under nedan angivna förutsättningar utge 
livräntor med högre belopp än vad som bestäms i författning. 

 
1 

Överenskommelsen gäller följande livräntor: 

  

a   slutligt fastställd livränta som utges enligt lagen (1929:77) om trafikförsäkring å 
motorfordon eller annan försäkring mot ansvar i följd av trafik med motorfordon 
som avses i 2 § nämnda lag eller enligt trafikskadelagen (1975:1410), (i samtliga 
fall) under förutsättning att den händelse som föranlett livräntan inträffat efter 
utgången av år 1973, 

  

b   slutligt fastställd livränta som utges på grund av ansvarsförsäkring hos svenskt 
försäkringsbolag eller utländskt försäkringsbolag med koncession i Sverige exkl. 
TFY/TFA-livräntor. 
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Utöver den värdesäkring som följer av lagen (1973:213) om ändring av 
skadeståndslivräntor eller lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor 
förbinder sig försäkringsbolagen att som särskild förmån utge särskilt 
uppräkningstillägg och särskilt värdesäkringstillägg till livräntorna. Särskilt 
värdesäkringstillägg kan utges om – enligt schablonmässig beräkning – 
försäkringsbolagens relativa direktavkastning av placeringsobjekt visst år överstiger 
den förräntning som antagits vid beräkning av premiereserven för dessa livräntor. 
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Har livräntan fastställts år 1982 eller tidigare skall den fr o m den 1 februari 1984 
beroende på fastställelseår förhöjas med särskilt uppräkningstillägg med hänsyn till 
inflationen under förfluten tid enligt följande: 

  
Om livräntan fastställts 

år 1976 (eller tidigare) 12 procent 
år 1977 11 procent 

år 1978 10 procent 

år 1979  9 procent 

år 1980  8 procent 
år 1981  6 procent 
år 1982  4 procent 

  

Procenttalet adderas till procenttalet enligt de i punkt 2 nämnda lagarna. 
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De försäkringsbolag som biträtt överenskommelsen skall årligen i samråd pröva om 
särskilt värdesäkringstillägg till de livräntor som berörs av överenskommelsen skall 
utgå fr o m den 1 februari följande år (år Å). 

  

Till grund för bedömningen läggs direktavkastningen i de svenska riksbolag för 
skadeförsäkring vilka utger skadeståndslivräntor av deras placerings¬objekt i 
svensk valuta under andra året (Å-2) före det aktuella året i procent av 
motsvarande nominella belopp vid utgången av samma år (år Å-2). Detta 
procenttal minskas med sex procentenheter för åren (Å-2) 1982 och 1983, med 
fem och en halv procentenheter för åren 1984 – 1988 och därefter med fem 
procentenheter. Den på så sätt erhållna skillnaden avrundas nedåt till helt tal. 

  

Den sammanlagda ändringen med hänsyn till lagstiftningen och denna 
överenskommelse får dock inte överstiga vad som svarar mot förändringar i 
basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. 
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Finner försäkringsbolagen vid prövning av förutsättningarna enligt punkten 4 ovan 
att särskilt värdesäkringstillägg skall utgå, skall detta fastställas till det procenttal 
som beräkningen leder till i enlighet med vad som angivits i punkten 4, st 2. 
Försäkringsbolagen skall bekantgöra detta på lämpligt sätt så snart det kan ske. 
Försäkringsinspektionen skall omgående underrättas om det fastställda procenttalet 
. Procenttalet adderas till procenttalet enligt de i punkten 2 nämnda lagarna, sedan 
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det sistnämnda förhöjts (den 1 februari 1984) enligt punkt 3. 
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Första prövningen enligt punkt 4 skall gälla om särskilt värdesäkringstillägg skall 
utgå fr o m den 1 februari 1984. 
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Vart och ett av de försäkringsbolag som biträtt överenskommelsen äger begära 
förhandling om ändring avseende överenskommelsen. Begäran om sådan 
förhandling skall anmälas till Försäkringsbranschens Service AB (FSAB) senast före 
utgången av oktober månad året före det år som ändringen avses gälla. 
Inspektionen skall underrättas då ett försäkringsbolag begär förhandling. 
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Har ett försäkringsbolag begärt förhandling, skall samtliga försäkringsbolag som 
biträtt överenskommelsen snarast kallas till överläggning. 

  

Ändring i överenskommelsen träder i kraft tidigast den 1 februari året efter det att 
ändringen antagits av försäkringsbolagen. Frånträder något försäkringsbolag 
överenskommelsen eller sker ändring i denna, skall detta anmälas till inspektionen. 

 
Stockholm Göteborg Jönköping Lund Lysekil 

i november och december 1983 

  

Försäkringsbolaget ALLMÄNNA BRAND  
ömsesidigt av 1842 

Försäkrings AB NEPTUNUS 
ANSVAR, ömsesidig sakförsäkring för helnyktra  

GUARDIAN ROYAL EXCHANGE Assurance plc 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, I.A.R.T, Paris 

L´UNION DES ASSURANCES DE PARIS – I.A.R.D 
Försäkringsaktiebolaget ATLANTICA 

PHOENIX Assurance Public Limited Company, London 
BOHUSLÄNS ALLMÄNNA SJÖFÖRSÄKRINGSFÖRENING  

BRANDFÖRSÄKRINGSVERKET 
COMMERCIAL UNION Assurance Company plc, London 
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FOLKSAM ömsesidig sakförsäkring 
Skadeforsikringsaktieselskabet HAFNIA-HAAND I HAAND, Köpenhamn 

HANSA ömsesidig sakförsäkring 
HANSA SJÖ Försäkringsaktiebolag 

HANSA TRAFIK ömsesidig sakförsäkring 
HANSA FÖRETAG Försäkringsaktiebolag 

Försäkringsaktiebolaget HOLMIA 
INTERNATIONELLA OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGS AB 
Försäkringsaktiebolaget NORDEUROPA 
ROYAL Insurance Company Limited, London 
NEW HAMPSHIRE Insurance Company Manchester, New Hampshire, USA 
LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS AB försäkringsaktiebolag 
Försäkringsaktiebolaget SIRIUS 
Försäkringsaktiebolaget SKANDIA 

Försäkringsbolaget SKÅNSKA BRANDHERMES, ömsesidigt 
Försäkringsaktiebolaget SECURITAS 

STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR 
SVERIGES ÅNGFARTYGS ASSURANSFÖRENING 
VEGETE ömsesidig sakförsäkring 
EUROPEISKA försäkringsaktiebolag 

WINTERTHUR Försäkringar 
The Yorkshire Insurance Company Limited, York 

Försäkringsbolaget Zürich, schweiziskt aktiebolag 
TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN  
Återförsäkringsaktiebolaget ATLAS 

  

 

Tillägg till överenskommelse om värdesäkring av skadeståndslivräntor 

  

Särskilt värdesäkringstillägg fr o m 
 1984-02-01  - 
 1985-02-01  2 % 
 1986-02-01  1% 

  

1 Utgivningsdag: 1986-02-14    

  

 

 
Tilläggsöverenskommelse till Överenskommelse om värdesäkring av 
skadeståndslivräntor träffad i november och december 1983  
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Mellan undertecknade försäkringsbolag, som har grunder för skadelivräntor, har 
denna dag träffats överenskommelse om att punkterna 4 och 5 i Överenskommelse 
om värdesäkring av skadeståndslivräntor träffad i november och december 1983 fr 
o m denna dag skall ha nedanstående lydelse och att till överenskommelsen skall 
vara fogad en bilaga innehållande specifikation av underlaget till beräkningen av 
den relativa avkastningen enligt punkt 4. 

  

4. 

 
De försäkringsbolag som biträtt överenskommelsen skall årligen i samråd pröva om 
särskilt värdesäkringstillägg till de livräntor som berörs i överenskommelsen skall 
utgå fr o m den 1 februari följande år (år Å). 

  

Till grund för bedömningen läggs direktavkastningen år (Å-2) i de svenska riksbolag 
för skadeförsäkring, vilka utger skadeståndslivräntor, av deras i Bilaga 
specificerade placeringstillgångar, uttryckt i procent av dessa tillgångars nominella 
värde vid utgången av år Å-2. Detta procenttal minskas med antagen förräntning 
vid beräkning av premiereserven, nämligen för åren (Å-2) 1984-1988 med fem och 
en halv procentenheter och därefter med fem procentenheter. Den på så sätt 
erhållna skillnaden avrundas nedåt till helt tal, den avrundade överräntefoten. 

  

Om den procentuella ökningen av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, 
från året för senaste ändring av livräntor enligt lagstiftningen till år Å, överstiger 
den procentuella höjningen av livräntorna per den 1 februari år Å enligt 
lagstiftningen, skall särskilt värdesäkringstillägg utgå med skillnaden mellan dessa 
procenttal, avrundad nedåt till helt tal, dock högst med den avrundade 
överräntefoten enligt föregående stycke. 

  

Särskilt värdesäkringstillägg utgår dock ej om den ovan angivna förändringen av 
basbeloppet understiger fem procent. 

  

5. 

 
Finner försäkringsbolagen vid prövning enligt ovan att särskilt värdesäkringstillägg 
skall utgå med det procenttal som framgår av punkt 4, st 3, skall bolagen snarast 
på lämpligt sätt bekantgöra detta och underrätta försäkringsinspektionen om det 
fastställda procenttalet. För beräkning av den sammanlagda värdesäkringen m h t 
lagstiftningen och överenskommelsen adderas detta procenttal till procenttalet 
enligt de i punkt 2 nämnda lagarna. 

  

2 Stockholm den 26 september 1985 
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Försäkringsbolaget ALLMÄNNA BRAND, ömsesidigt av 1842 
HANSA ömsesidig sakförsäkring 
ANSVAR, ömsesidig sakförsäkring för helnyktra 

HANSA TRAFIK ömsesidig sakförsäkring 
Återförsäkringsaktiebolaget ATLAS 
Försäkringsaktiebolaget HOLMIA 
BRANDFÖRSÄKRINGSVERKET 
LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS AB, försäkringsaktiebolag 
EUROPEISKA försäkringsaktiebolag 

Försäkringsaktiebolaget SKANDIA 
FOLKSAM international Insurance Co Ltd 

Försäkringsbolaget SKÅNSKA BRAND ömsesidigt 
FOLKSAM ömsesidig sakförsäkring 

SVENSKA VERITAS försäkringsaktiebolag 
HANSA FÖRETAG försäkringsaktiebolag 

VEGETE ömsesidig sakförsäkring 
Försäkringsaktiebolaget VICTORIA 
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Bilaga 1 

  

Överenskommelse om värdesäkring av skadeståndslivräntor 

  

De svenska riksbolag för skadeförsäkring vilka utger skadeståndslivräntor skall 
årligen fr.o.m. år 1985 senast den 30 november till FSAB lämna nedanstående 
uppgifter om föregående räkenskapsår som underlag för beräkning av den relativa 
avkastningen enligt överenskommelsens punkt 4. Hänvisningarna avser de 
blanketter enligt Försäkringsinspektionens Cirkulär 1984:17 varur uppgifterna skall 
hämtas. 

 
Uppgifter om vissa tillgångar i svensk valuta och motsvarande 
kapitalavkastning.                                        Räkenskapsår: 

  Nominellt värde 
vid 
räkenskapsårets 
slut. Hänvisning 
till kolumn 2, 
rad 1 av 
blankett littera: 

Kapitalavkastning 
under 
räkenskapsåret. 
Hänvisning till 
blankett AVK, 
kolumn 2 rad nr: 

  kkr kkr 

Statspapper KAP 3.1.1. 1.2 

Obligationer KAP 3.1.2 1.3 

Förlagsbevis KAP 3.1.3 1.4 

Konverteringslån KAP 3.3 1.5 

Kommunlån KAP 3.4.1 1.6 

Inteckningslån KAP 3.4.2 1.7 

Andra 
värdehandlingar 

KAP 3.4.3 1.8 

SUMMA     

Datum:     

Bolag:     

Handläggare:     

Telefon:     

  

3  
Insändes till FSAB, Statistiksektionen, 115 87  Stockholm 
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Bilaga 2 

  

Värdesäkring av skadeståndslivräntor 

  

Sedan den nya lagstiftningen om värdesäkring av skadeståndslivräntor trätt i kraft 
den 1 januari 2004 har Europeiska Försäkringsaktiebolaget, Folksam, If 
Skadeförsäkring och Trygg Hansa meddelat att man frånträder 
överenskommelserna. 

 


	Överenskommelse om värdesäkring av skadeståndslivräntor

