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Instruktion
Konfidentialitet

De enskilda bolagens uppgifter behandlas konfidentiellt.

Instruktion

Kvartalsstatistiken omfattar skador avseende
Trafikförsäkring och Motorfordonsförsäkring

Redovisning

Kvartalsstatistiken omfattar redovisning kvartalsvis
av under kvartalet anmälda, registrerade skador

Leverans

Leverans görs 21 dagar efter anmälningskvartalets slut på
blankett med uppdelning på skadeart och fordonsklass
På blanketten anges bolagets namn samt kvartal och år
då anmälan skett.
En skadehändelse som ger upphov till två eller flera
skador (skadearter) ska registreras på respektive
skadeart.

Svenska risker

De risker som ska inkluderas i skaderapporteringen avser
direkt försäkring av svenska risker enligt den definition
som finns i föreskrifter till försäkringsbolags årsredovisning.

Fordonsklass

Indelning i huvudsak enligt Finansinspektionens blankett
TM. (FFFS 1997:18 som nu är upphävd.)
Moped klass I: EU-mopeder
Moped klass II: övriga mopeder
Terrängfordon = Snöskoter och övriga terrängfordon,
3- och 4-hjulingar.
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Koder
Skadeart
Trafik

Motor

Dödade
och
skadade
personer

Trafik

Trafikförsäkring

OF-skador:
Ansvar

Trafikförsäkringsskador orsakade av oförsäkrade eller
okända fordon.
Uppgifterna lämnas av Trafikförsäkringsföreningen, TFF.
Kaskomoment

Brand

Kaskomoment

Stöld

Kaskomoment

Rättsskydd

Kaskomoment

Glas

Kaskomoment

Räddning

Kaskomoment

Maskin

Kaskomoment

Vagnskada

Kaskomoment

Beträffande dödade och skadade personer är det av intresse att få fram
verkligt antalet, d v s oberoende av om ersättningsskyldighet åvilar
bolaget eller ej.
Beträffande dödade eller skadade personer utanför det eller de
inblandade motorfordonen (fotgängare, cyklist etc.) skall - då
registrerade fordon är inblandade - uppgift lämnas endast av det bolag
som bär trafikförsäkringsansvaret för fordonet med det högsta
registreringsnumret. Är enbart oregistrerade fordon inblandade skall
uppgift lämnas endast av det bolag som bär trafikförsäkringsansvaret för
det fordon vars ägare har det högsta person-/organisationsnumret. Ifall
man jämför personnummer ska man ta med sekelsiffror och personen
med lägst ålder det högsta personnumret. T.ex. har 20020601-0001 ett
högre personnummer än 19960701-0000.
Vid personskada som inträffat i följd av trafik med endast ett
motorfordon skall antalet dödade och skadade redovisas oberoende av
om vederbörande befunnit sig i eller utanför motorfordonet. Dödad eller
skadad förare av det egna fordonet skall därvid medräknas.
Vid personskada som inträffat i följd av trafik med fler än ett motorfordon
är det av vikt att ej samma dödade och skadade personer redovisas av
två eller flera bolag. I dessa fall skall därför varje bolag redovisa antalet
dödade eller skadade i det egna motorfordonet, varvid dödad eller
skadad förare skall medräknas. Uppgift om dödade eller skadade
personer utanför de inblandade motorfordonen uppgift lämnas endast av
det bolag som bär trafikförsäkringsansvaret för fordonet med det högsta
registreringsnumret.

3(4)

Kvartalsstatistik Trafik och motor
Kvartalsstatistik Trafik och motor

Vagnskada

Maskin

Räddning

Rätttsskydd

Glas

Stöld

Brand

Ansvar

Antal skadade

Antal dödade

Trafik

SKADEART

därav OF-skador

Antal anmälda skador.

Fordonsklass
Personbilar

1 (klass 01)
varav privatägda
personbilar
varav juridiska
personer

2 MC
3 Moped klass I
4 Moped klass II
5 Terrängfordon
6 Taxi
7 Lätt lastbil
8 Tung lastbil
9 Buss
Traktor o

10 redskap
11 Husvagn
12 Släp
13 Övriga
Flytande

14 försäkring

Summa 1-14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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