Responsum 3236 af 6. november 1998
Den 21. juni 1993 begærede forsikringstager en livsforsikring og blev i den forbindelse bedt om at
udfylde en personlig helbredserklæring. I helbredserklæringen blev forsikringstageren stillet følgende
spørgsmål: "Har De i øvrigt inden for de sidste 10 år været undersøgt og/eller behandlet af læge
(herunder speciallæge), kiropraktor, fysioterapeut eller naturlæge?" Hertil svarede forsikringstager, at
denne havde kontaktet en speciallæge i 1993 og modtaget behandling for astmatisk bronkitis. Derimod
oplyste forsikringstager ikke, at denne i 1989 havde konsulteret speciallæge i reumatologi.
Forsikringsselskabet har meddelte forsikringstager, at fortsat præmiefritagelse samt udbetaling af
invaliderente ikke kan bevilges med henvisning til, at der ikke blev givet fyldestgørende oplysninger ved
tegning af livsforsikringen i 1993. Forsikringstager har gjort gældende, at forsikringsselskabet var
bekendt med helbredsoplysningerne, men at assurandøren ikke fandt oplysningerne nødvendige.
Spørgsmål 1
"Rådet bedes vurdere, om det ville være i overensstemmelse med forsikringsselskabernes sædvanlige
praksis, at forsikringsselskabet ville have stillet yderligere spørgsmål om forsikringstagerens
helbredsforhold, såfremt forsikringsselskabet i forbindelse med forsikringstegningen i juni 1993 ud over
det anførte var blevet oplyst om, at forsikringstageren tidligere var undersøgt af speciallæge i
reumatologi. "
Spørgsmål 2
"I tilfælde af bekræftende besvarelse af spørgsmål 1 anmodes Rådet om at vurdere, om det ville være
overensstemmende med forsikringsselskabernes sædvanlige praksis, om forsikringsselskabet ville have
anmodet forsikringstageren om at udfylde yderligere spørgeskemaer, og i bekræftende fald om
oplysninger meddelt heri om tidligere speciallægeundersøgelser ville have givet anledning til at kræve
fornyet undersøgelse af forsikringstagerens helbredsmæssige forhold."
Rådet for Dansk Forsikring og Pension skal udtale følgende:
Ad spørgsmål 1
Det er almindeligt, at forsikringsselskaberne stiller yderligere spørgsmål om forsikringstagerens
helbredsforhold, såfremt forsikringstager i begæringen oplyser, at denne tidligere er undersøgt af
speciallæge i reumatologi.
Ad spørgsmål 2
Det er almindeligt, at en forsikringstager vil blive bedt om at besvare yderligere spørgsmål om ryglidelser
og ledsygdomme. Udfyldningen af spørgeskemaerne kan medføre indhentning af yderligere oplysninger
fra den speciallæge, som har foretaget undersøgelse af forsikringstagers helbredsmæssige forhold.

