Responsum nr. 3252 af 18. marts 1999
Responsumudvalget er blevet stillet en række spørgsmål om, i hvilket omfang forsikringsselskaber
gennemgår og vurderer skadesopgørelser i forbindelse med arbejdsskadesager.
Spørgsmål 1:
"Er det sædvanligt, at et ansvarsforsikringsselskab i arbejdsskadesager gennemgår fagforeningers
erstatningsopgørelser og lægeerklæringer m.v. for at vurdere, om skadelidte skulle være berettiget til
yderligere erstatning end krævet?"
Spørgsmål 2:
"Er det sædvanligt, at et ansvarsforsikringsselskab på vegne af den for en personskade ansvarlige
forsikringstager i fornødent omfang sørger for at indhente og gennemgå f.eks. lægeligt materiale,
lønsedler m.v. af betydning for opgørelsen af skadelidtes erstatnings- og godtgørelseskrav?"
Spørgsmål 3:
"Følger det af sædvanlig forsikringsskik, at ansvarsforsikringsselskabet, hvis selskabet bliver opmærksom
på fejl eller forglemmelser i skadelidtes egen opgørelse, enten selv korrigerer den foreliggende fejlagtige
opgørelse eller gør skadelidte opmærksom på fejlen, så skadelidte kan lave en ny og korrekt opgørelse?"
Spørgsmål 4:
"Har det betydning for besvarelsen af spørgsmålene, om skadelidte optræder på egen hånd i forhold til
ansvarsforsikringsselskabet eller modtager bistand fra sin fagforening?"

Forsikring & Pension skal udtale følgende:
Den, der vil gøre et krav gældende, har i almindelighed bevisbyrden for berettigelsen og størrelsen af det
rejste krav. Det påhviler derfor som udgangspunkt den skadelidte at skaffe alle ham tilgængelige
oplysninger, der er nødvendige, for at en skadevolder og dennes ansvarsforsikringsselskab kan bedømme
ansvarsgrundlaget og fastsætte et eventuelt kravs størrelse.
Hvis skadelidte har sagkyndig bistand fra advokat eller faglig organisation som den nævnte, er det
almindeligt, at ansvarsforsikringsselskaber forudsætter, at den skadelidtes interesse er behørigt
varetaget i kraft af denne bistand. Forsikringsselskabet vil dog sædvanligvis, hvis det bliver opmærksom
på åbenbare fejl eller forglemmelser i en erstatningsopgørelse udarbejdet af skadelidtes sagkyndige
rådgiver, enten selv korrigere den fejlagtige opgørelse eller gøre opmærksom på fejlen.
Hvis skadelidte ikke har sagkyndig bistand, er det ikke ualmindeligt, at ansvarsforsikringsselskaber på
vegne af den for en personskade ansvarlige forsikringstager er den skadelidte behjælpelig i forbindelse
med at fremskaffe og gennemgå f.eks. lægeligt materiale, lønsedler m.v. af betydning for opgørelsen af
skadelidtes erstatnings- og godtgørelseskrav.

