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Responsum nr. 3076 af 24. juni 1994 

I marts 1990 tegnede A en livsforsikring på sædvanlige vilkår uden forudgående 

lægeundersøgelse. Forsikringen omfattede forsikringssum ved død, forsikrings-

sum ved udløb samt invaliderente. I oktober måned 1992 anmeldte A en rygli-

delse til forsikringsselskabet.  

 

Ved behandlingen af skadesanmeldelsen blev forsikringsselskabet opmærksom 

på, at forsikringstager efter selskabets opfattelse havde givet urigtige risikoop-

lysninger forud for tegningen af forsikringen i marts 1990. A havde afgivet blank 

helbredserklæring på trods af, at hun tidligere var røntgenundersøgt for smerter 

i ryggen og led af slidgigt.  

 

Selskabet gjorde gældende, at hvis de rette helbredsoplysninger have været op-

lyst, ville forsikringen være blevet antaget på skærpede vilkår.  

 

Selskabets advokat spurgte til brug for sagens verseren for retten Assurandør-

Societetet om følgende:  

 

»På hvilke vilkår må et forsikringsselskab antages at ville have antaget den i sa-

gen omhandlede personforsikring i marts 1990, hvis forsikringsselskabet i begæ-

ringen var blevet gjort bekendt med A's sygdomshistorie frem til og med tids-

punktet for begæringens udfyldelse?«  

 

Societetet oplyste følgende:  

 

»Af de helbredsmæssige oplysninger i sagen fremgår det, at forsikringstageren i 

1986 har konsulteret egen læge for lave ryggener, og der blev foranlediget hen-

visning til røntgenfotografering af rygsøjlen og behandling hos fysioterapeut. 

Røntgenbilledet viste angiveligt slidgigt i ryggen. Ligeledes i 1987 har der været 

ryggener, angiveligt kiropraktorbehandlet, og der blev henvist til speciallæge, 

der anbefalede rygrigtige arbejdsforhold og rygtræning.  

 

Med baggrund i ovenstående ville der på antagelsestidspunktet i marts 1990, ef-

ter de på det tidspunkt gældende regler, være blevet givet normale vilkår på 

dødsfaldsdækning og skærpede vilkår på invaliditetsdækning (inkl. præmiefrita-

gelse).  



 

 

Side 2 

De skærpede antagelsesvilkår ville medføre en mindre præmieforhøjelse på 

dødsfaldsforsikringen (evt. præmiefritagelsesrisikoen) samt en betydelig forhø-

jelse på invaliditetsforsikringen (over 200%).  

 

Årsagen til helbredsvurderingen er: Behandlingskrævende rygsmerter i 1986 og 

1987 samt røntgenverificeret slidgigt i rygsøjlen.  

 

Forespørgslen har været forelagt Foreningen til Bedømmelse af Personforsik-

ringsrisiko. 


