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Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för TGL-KL
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans församlings- och
pastoratsförbund har 1992-05-27
träffat överenskommelse (bilägges) med huvudorganisationerna om ändring i
försäkringsvillkoren för TGL-KL.
BAKGRUND TILL ÖVERENSKOMMELSEN
Överenskommelsen är träffad mot bakgrund av att i lagen om försäkringsavtal (FAL),
genom lagen (1991:1551) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal (bilägges) fr o m
1992-01-01 införts två nya paragrafer, 20 a§ och 100 a§.
Lagändringen innebär att i fler fall än tidigare förverkar en våldsman sin rätt till
försäkringsersättning. De nya bestämmelserna, som skall tillämpas endast om gärningen har
begåtts efter 1991-12-31, innebär t ex att den som genom våldtäkt, rån eller grov misshandel
dödat en person har förverkat sin rätt att uppbära försäkringsersättning. I likhet med
tidigare gäller undantag för gärningsmän under 15 år. En psykiskt störd gärningsman är inte
längre undantagen om inte synnerliga skäl föreligger. Den som uppsåtligen dödat
försäkringstagaren, dvs genom mord eller dråp, är som tidigare inte berättigad uppbära
försäkringsersättning.
FAL är nu liksom tidigare dispositiv. I TGL-KL har lagens dispositivitet nyttjats.
Kommunernas Försäkringsaktiebolag (KFA) har därigenom tidigare (före 1992-01-01) i fler
fall än FAL angav kunnat avvisa utbetalning till våldsverkare - enligt TGL-KL § 25 andra
stycket - och i stället betalat ut försäkringsbelopp till den som står närmast i tur, oftast den
avlidnes barn. Såsom lagändringen i FAL nu har utformats skulle förhållandet blivit det
omvända utan den överenskomna ändringen i försäkringsvillkoren för TGL-KL som anges
nedan.
INNEBÖRDEN AV ÖVERENSKOMMELSEN
Överenskommelsen innebär att fr o m 1992-01-01 upphör TGL-KL § 25 andra stycket att
gälla för försäkringsfall som inträffar efter utgången av december 1991 - varvid för dessa
försäkringsfall de nya bestämmelserna i FAL blir tillämpliga. För tidigare inträffade
försäkringsfall tillämpas förutvarande vid varje tidpunkt gällande bestämmelser.
Mot bakgrund av vad TGL-KL § 37 anger, behöver personalorganet inte vidta några
åtgärder med anledning av den träffade överenskommelsen.
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen och Anna-Maria
Wide.
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