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Förord 
 
Denna uppsats skrevs under höstterminen 2004 i Luleå och Göteborg. Arbetet ingår som en 
del i examensarbetet på den Rättsvetenskapliga utbildningen med inriktning mot civilrätt vid 
Luleå Tekniska Universitet. 
 
Arbetet skrivs inom försäkringsrätten och behandlar frågan om försäkringstagarens dröjsmål 
med premiebetalningen och vilka påföljder ett eventuellt sådant skulle kunna medföra. Då det 
återigen är aktuellt att stifta en ny försäkringsavtalslag vilken ser ut att bli verklighet, kommer 
denna att vara med i arbetet och en jämförelse med dagens rättsläge kommer att göras utifrån 
en ren rättsvetenskaplig metod. 
 
Jag vill gärna ta tillfället i akt att tacka framförallt min handledare; professor Bertil Bengtsson 
för hans hjälp med arbetet och även den kunskap han bidrag till under min studietid i Luleå, 
jag kommer framförallt att minnas den ödmjukhet och kunskap som han har bidragit med 
under seminarier och föreläsningar. 
 
Jag vill även passa på att tacka hela den Rättsvetenskapliga avdelningen vilken gjort min 
studietid i Luleå till en rolig upplevelse även under studietiden… Framförallt kommer jag att 
minnas de givande seminarierna med Christer Gardelli där frågor och tankar snarare har 
skapats än utretts och Marcus Radetzki vilken på ett ypperligt pedagogiskt sätt redogjort för 
avtals- och skadeståndsrätten. 
 
Erik Lindfors, Göteborg, januari 2005 
 

 
 



Sammanfattning 
Denna uppsats redogör för vilka påföljder ett eventuellt dröjsmål med premiebetalningen kan 
få för en försäkringstagare. Det är framförallt en jämförelsestudie mellan 
konsumentregleringarna och näringsreglerna, samt en jämförelse med dagens rättsläge och 
propositionen om ny försäkringsavtalslag. 
 
Försäkringsparternas förpliktelser är för försäkringstagaren att erlägga premie och för 
försäkringsgivaren att utge ersättning vid en eventuell skada. De regler som idag reglerar 
påföljder vid ett dröjsmål med premiebetalningen finns i 1927 års försäkringsavtalslag och 
inom konsumentförhållanden i 1980 års konsumentförsäkringslag. Som synes är 
lagstiftningen gammal och Regeringen har nu lagt en proposition om ny försäkringsavtalslag 
(prop 2003/04:150) vilken förväntas träda ikraft januari 2006. 
 
Dagens lagstiftning reglerar att försäkringsgivaren vid ett dröjsmål med premiebetalningen 
kan säga upp försäkringen eller suspendera försäkringsskyddet. Försäkringstagaren blir alltså 
vid ett dröjsmål med premiebetalningen utan försäkringsskydd, vilket kan ge stora 
ekonomiska påföljder. För att ge konsumenten en större social trygghet instiftades 1980 KFL.  
KFL ger uttryck för konsumentens vilja att ha ett långvarigt försäkringsskydd och ett dröjsmål 
med betalningen anses från lagens sida som ett tillfälligt förbiseende från försäkringstagarens 
sida. Vid dröjsmål med premiebetalningen har en konsument rätt att få en skriftlig påminnelse 
om betalning innan försäkringsskyddet upphör eller suspenderas. Inom företagsförsäkringar är 
det dock vanligare att försäkringsgivaren villkorar försäkringsansvaret mot betalningen av 
premien. Lagstiftaren har framhävt att avtalsfrihet skall råda i stor utsträckning inom 
näringsförhållanden, men vissa semidispositiva regler finns till försäkringstagarens förmån 
bl.a. tre dagars uppsägningstid. 
 
I förslaget till ny försäkringsavtalslag sammanställer lagstiftaren i princip den praxis som 
finns inom området när det gäller försäkringstagarens tid för betalning. I övrigt tar man in ett 
rekvisit; ”ej ringa betydelse” vilket stämmer bra med allmänna avtalsprinciper att endast 
väsentligt kontraktsbrott ger upphov till uppsägning. Det framhävs att avtalsfrihet skall råda 
inom företagsförsäkringar, med vissa regler till försäkringstagarens förmån. I övrigt har 
lagstiftaren helt utelämnat frågan om suspentionsklausuler vilket kan synas lite konstigt då 
dessa i dagsläget används mer som regel än undantag hos försäkringsbolag. 

 
 



Abstract 
This essay describes which consequences an eventually delay with the premium payment can 
get for a policy-holder. It is first a comparison between the consumer regulations and the 
commercial regulations, and secondly a comparison with the rules of today and the new 
proposition for a new insurance law.  
 
The main duties for the policy-holder is to pay the premium and for the insurer to stand 
liability at a claim. The rules of today, that regulates which consequences a delay with the 
payment of the premium will have is regulated in 1927 year’s insurance law and within 
consumer relationships in 1980 year’s consumer insurance law. As seen the legislation is old 
and the government has now placed a proposition about a new insurance law (prop 
2003/04:150) which is expected to be in effect in January 2006. 
 
The legislation of today stipulates that, the insurer in event of a delay with the premium 
payment can cancel the insurance or suspend the insurance protection.  
At a delay with the premium the policy-holder becomes without an insurance protection, 
which can give huge financial consequences. To give the consumer a better social safety, KFL 
was legislated in 1980. KFL gives the expression that the consumer wants the insurance to be 
long lasting, and a delay with the premium payment considers being an incidental oversight 
from the consumer’s side. At a delay with the premium the consumer have the right to get a 
written reminder about the non payment before the insurance ceases or suspends. Within 
commercial insurance however, it is more usual that the insurer set out the payment as a 
condition for the insurance to take effect.  
 
Within the new legislation the legislator has comment that freedom of contract should to a 
great extent exist within commercial relations, but certain rules exist to the policyholders 
benefit, like three days period of notice. In the proposition to new insurance law, the legislator 
gathers the praxis that exists within the area when it goes for the time of the insurance 
payment. Further the legislator brings in a phrase “ej ringa betydelse” which suites well with 
general principles that only essential breach of the contract gives a right to notice. The 
legislator has entirely leaved the question about suspension out which can be seen a little 
strange, when these are used frequently today within commercial insurances. 
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1 Förkortningar 

 

FAL – Försäkringsavtalslagen 

 

KFL – Konsumentförsäkringslagen 

 

NFAL – Förslag om Ny Försäkringsavtalslag (proposition 2003/04:150) 

 

FT – Försäkringstagare 

 

FG – Försäkringsgivare 

 

FB – Försäkringsbolag 
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2 Inledning 

Försäkringar är i dagsläget självklara hos väldigt många människor. Då vi under vår livstid 

skapar tillgångar och egendom som vi vill skydda mot skada eller ekonomiska förluster 

skaffar många försäkringar. Försäkringar är något som nästan alla har och det finns flera olika 

försäkringar. Ett dröjsmål med premiebetalningen kan resultera i att försäkringsskyddet 

suspenderas eller helt upphör, detta kan ge en försäkringstagare stor ekonomisk skada vid ett 

försäkringsfall.  

 

2.1 Syfte 

Föreliggande rättsvetenskapliga studie syftar till att belysa hur försäkringstagarens (FT) 

dröjsmål med försäkringspremien påverkar rättsförhållandet mellan FT och 

försäkringsgivaren (FG). Vilka påföljder kan ett eventuellt dröjsmål ge och hur påverkar detta 

FT vid en eventuell skada. Kan FG säga upp avtalet efter endast ett dröjsmål med premien. 

Studien kommer att behandla både Försäkringsavtalslagen och Konsumentförsäkringslagen. 

Studien kommer också att omfatta en jämförelse mellan dagens rättsläge och Regeringens 

proposition om ny Försäkringsavtalslag; prop 2003/04:150 (NFAL).  

 

2.2 Avgränsning 

Jag kommer endast att belysa dröjsmålet ur civilrättslig lagstiftning och kommer inte att gå in 

på den offentligrättsliga delen. I jämförelsen kommer jag att begränsa mig till att i förslaget 

om Ny Försäkringsavtalslag endast omfatta konsumentförsäkring och företagsförsäkring, för 

att kunna jämföra KFL med privatförsäkringar och FAL med Företagsförsäkringar.  

 

2.3 Metod 

Metoden är vanlig klassisk juridisk metod där jag utgår från Försäkringsavtalslagen och 

Konsumentförsäkringslagen. Jag gör först en kort beskrivning av försäkringsavtalet och 

parternas prestationer, jag går sen in på FAL och KFL:s regler om dröjsmål och vilka 

påföljder dessa ger. Sen görs en jämförelse mellan FAL och KFL. Vissa rättsfall kommer att 

belysas och ge praxis syn på förhållandet. Jag redogör efter det för dröjsmål med premien i 

propositionen om Ny Försäkringsavtalslag och sist en jämförelsestudie mot dagens lagregler.  
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3 Allmänt om försäkring 

Försäkring som rättsområde utvecklades på kontinenten under medeltiden och användes inom 

sjöfarten. I Sverige innehöll 1667 års sjölag bestämmelser om sjöförsäkringsavtalet.1 Senare, 

1927 kom Sveriges första Lag om Försäkringsavtal vilken innehöll allmänna bestämmelser 

om försäkringar. 1981 kom Lagen om konsumentförsäkring vilken reglerar förhållandet 

mellan konsumenter och försäkringsgivare.2  

 

De regler som reglerar enskilda3 försäkringar finns främst i 1927 års lag om försäkringsavtal 

(FAL) och 1980 års konsumentförsäkringslag (KFL). På senare år har Regeringen flera 

gånger försökt att göra om försäkringslagarna men detta har man misslyckats med. Nu har 

Regeringen lagt en ny proposition med förslag till en ny försäkringsavtalslag (NFAL), 

proposition 2003/2004:150. Denna kommer att, om den blir godkänd i Riksdagen gälla från 

första januari 2006. Propositionen kommer då att samla alla försäkringsområden inom en lag. 

Som nämnts ovan är både FAL och KFL gamla, framförallt FAL som är från 1927 och kan av 

många ses som föråldrad.4

 

Försäkring går i huvudsak ut på att en försäkringsgivare åtar sig att mot vederlag utge 

ersättning till FT vid en eventuell skada. Avtalet sluts mellan en försäkringsgivare och en FT. 

FT betalar en försäkringspremie som vederlag för FG:s risk- och ansvarstagande.  

 

                                                 
1 Bengtsson B. Försäkringsrätt, s. 16 
2 A a s, s. 16 
3 Benämning på de försäkringsområden som faller under FAL och KFL innefattar ej socialförsäkring och 
offentlig försäkring. Se B. Bengtsson Försäkringsrätt s. 11 
4 B.la Bengtsson B. Försäkringsrätt, där Bengtsson menar att lagen varit ett förträffligt lagverk men är föråldrad i 
dagsläget. S. 17 
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4 Försäkringsavtalet 

Försäkringar regleras ofta, likt vad som nämns i rubriken, genom avtal. Dessa kan vara 

skriftliga eller muntliga.5 Något formkrav finns inte för försäkringsavtal, däremot finns det 

vissa genom lagen tvingande regler till FT:s förmån. Ofta brukar försäkringsbolag utfärda 

försäkringsbrev vilket innehåller villkoren för försäkringen. 

 

Avtalsslutande sker genom allmänna avtalsrättsliga principer om anbud och accept. I avtalet 

kan till exempel villkor reglera om ansvaret vid FT:s dröjsmål med premiebetalningen, vilket 

kommer avhandlas senare i arbetet. Då konflikter uppstår vid avtalstolkning hänvisas man till 

reglerna i FAL och KFL.  

 

Parterna i avtalet är FG vilken ansvarar för en eventuell risk eller uppkommen skada och FT 

som betalar en försäkringspremie för FG:s ansvar.  

 

Parterna kan fritt avtala om tiden då försäkringen skall börja gälla och under hur lång tid.6 I 

konsumentförhållanden får ett försäkringsbolag inte vägra teckna försäkring som bolaget 

normalt tillhandahåller allmänheten, utom när bolaget har särskilda skäl för sin vägran.7 En så 

kallad kontraheringsplikt8 för FG. 

 

                                                 
5 Bengtsson B. Försäkringsrätt, s. 34 
6 A a s, s. 34 
7 9 § Konsumentförsäkringslagen 
8 Bengtsson B. Försäkringsrätt, s. 35 
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5 FAL:s regler om dröjsmål med premien 

Ett problem som kan uppstå är när FT skall verkställa sin prestation, att betala 

försäkringspremien eller när han är i dröjsmål med premiebetalningen. 

 

FAL:s regler är dispositiva vad gäller tiden för betalning och kan fritt avtals om. Lagreglerna 

som handlar om premien finns i 12§ - 17§ Lagen om Försäkringsavtal (FAL). Lagen delar 

upp premiebetalningen i tre olika stadier; Första premiebetalning vilket är den premie FT 

betalar första gången efter avtalsslutet, senare premiebetalning är de premiebetalningar som 

görs efter första premiebetalning och även de som betalas löpande under avtalstiden och sen 

förnyad försäkringsperiod då premien betalas som anbud för förnyad avtalstid och nytt 

försäkringsavtal.  

 

5.1 12 § Försäkringsavtalslagen 

12 § ”Är ej tid utsatt för premiens gäldande, skall den erläggas utan uppskov.  

 

Angår avtalet flera premieperioder, skall premie för varje senare period erläggas å 

periodens första dag. Lag samma vare, där i följd av underlåten uppsägning avtalet 

kommit att gälla för flera perioder än det från början omfattade.” 

 

Lagregeln är dispositiv och avtalsfrihet råder om betalningstiden.9 Regeln är uppdelad så att 

första stycket handlar om första premiebetalning eller då premien skall betalas på en gång för 

hela försäkringstiden. Har parterna ej avtalat om när betalningen skall ske för första premien 

skall den enligt lagen betalas utan ”uppskov”. Med detta menas att FT är skyldig att betala 

premien i förskott.10

 

Andra stycket handlar om senare och flera premiebetalningar. Om avtalet skall gälla för flera 

premieperioder, skall första stycket tillämpas på första premiebetalningen och andra stycket 

för varje senare betalningsperiod.11 Premiebetalning för senare perioder skall betalas innan 

periodens första dag. 

 

                                                 
9 Karnov, Bengtsson B s. 53 
10 Karnov, Hellner J, s. 118 
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Lagregeln gäller också i de fallen försäkringsperioden förlängs automatiskt genom 

premiebetalning då man mot premiebetalning förnyar försäkringsavtalet. I detta fall gäller 

första stycket för första premiebetalningen efter första periodens utgång eller för den 

premiebetalning vilken är grund för den automatiska förlängningen. Premiebetalningarna efter 

denna är senare premiebetalningar och då tillämpas andra stycket.12

 

Oftast avtalar FG om bestämd betalningsdag i försäkringsavtalet. 

 

5.2 13 § Försäkringsavtalslagen 

13 § ”Erlägges ej premien i rätt tid, stånde försäkringsgivaren fritt att uppsäga avtalet till 

upphörande efter tre dagar. Förbehåll om kortare uppsägningstid må ej av 

försäkringsgivaren åberopas”. 

 

Lagregeln är tvingande i den mån att kortare uppsägningstid än tre dagar inte får åberopas av 

FG. Lagregeln säger att FG har en rätt att säga upp försäkringsavtalet vid FT dröjsmål med 

premiebetalningen. Detta stämmer bra överens med allmänna avtalsrättsliga grundsatser att en 

part har rätt att säga upp avtalet till upphörande då ena parten inte fullgör sina förpliktelser 

enligt avtalet.  Lagrummet stadgar inget om försäkringsavtalets giltighet fram till 

uppsägningen, alltså är avtalets giltighet densamma som avtalats fram till upphörandedagen.13 

Det beror dock på om det är en första premiebetalning eller en senare premiebetalning och om 

FG gjort avtalets giltighet som villkor för betalning av premien. FT är skyldig att betala 

återstående premie fram till uppsägningsdagen. Efter uppsägning har avtalet ingen bindande 

verkan mot någondera parten.  

 

Lagregeln tillämpas relativt strikt, då flertalet FB har en tredagars uppsägningstid i de 

allmänna avtalsbestämmelserna för försäkringen. Vid samtal med FB säger de att 

uppsägningen oftast kommer i skymundan då förbehåll om ansvarsfrihet ofta inträder först. 

Uppsägning sker sällan enligt verksamma jurister och när det väl sker är oftast dröjsmålet 

väsentligt. Enligt försäkringsbolaget Zurich inträffar det i princip aldrig att viss del av 

premien betalas. Oftast görs en bedömning om dröjsmålet beror på betalningssvårighet eller 

                                                                                                                                                         
11 SOU 1925:21, s. 82 
12 A a s, s. 82 
13 Karnov 
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av slarv, vid slarv görs bedömningen att betalning kommer att ske och man avvaktar en viss 

kort tid, sedan skickas en påminnelse. Vid betalningssvårigheter kan uppsägning ske. Alltså 

görs en bedömning vid dröjsmål med premien, vilken kan sägas vara objektiv till en början. 

Vissa avsteg kan göras då vid ex gratia åtgärder, men här tillämpas strikta interna regler. 

Lagregeln tillämpas strikt med hänseende på tre dagars uppsägningsfrist, dock påpekar FG att 

det endast inträder en rätt att säga upp försäkringen vid dröjsmål och uppsägning på grund av 

premiedröjsmål inte är vidare vanligt. 

 

5.3 14 § Försäkringsavtalslagen 

14 § ”Förbehåll, varigenom inträdet av försäkringsgivarens ansvarighet gjorts beroende av 

premies betalning eller försäkringsbrevs utlämnande, må ej åberopas, med mindre 

dröjsmål med premiens erläggande ägt rum. 

 

Har förbehåll träffats, att underlåtenhet att erlägga premie för en senare period skall 

medföra upphörande av försäkringsgivarens ansvarighet, må sådan påföljd dock ej 

inträda, innan en vecka förflutit efter det försäkringsgivaren givit försäkringstagaren 

meddelande med erinran om premiens förfallodag. Vad sålunda stadgats äge ej 

tillämpning å premie, som förfaller innan två månader förflutit från det föregående 

premie skolat betalas.” 

 

Lagrummet är tvingande till FT:s fördel. 

 

Första stycket stadgar; att förbehåll eller en klausul i försäkringsavtalet som reglerar att FG:s 

ansvar inträder först när premien betalts bara kan göras gällande mot FT när denna är i 

dröjsmål med premiebetalningen. FT måste alltså verkligen vara i dröjsmål med betalningen. 

Hellner ger ett exempel där FT inte är i dröjsmål när till exempel betalningen sker genom 

postförskott och premien ligger på postanstalt.14 Hellner frågar sig hur länge FT kan vara i 

dröjsmål eller vänta med att erlägga premien, han svarar att den av FG föreskrivna dag torde 

bli gällande, annars får man göra en bedömning efter omständigheterna där; postförskott, 

premiens storlek, försäkringstidens längd och betalningsvanor får inverkan.15 Hellner anser 

det alltså oklart när dröjsmål föreligger om det inte reglerats i avtalet. 

                                                 
14 Hellner, Försäkringsrätt, s. 118, Även stöd i NJA 1931 s 57. 
15 Hellner, Försäkringsrätt, s. 119 
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När det gäller första betalningen och om dröjsmål föreligger torde den ha koppling till 12 § att 

premien skall betalas utan uppskov. Enligt 12 § skall premien betalas i förskott, detta i 

förhållande till 14 § första stycke torde ge att betalningsdagen infaller senast dagen före 

försäkringsperiodens början eller då FG avtalat om annan tid eller när han så kräver betalning 

av FT. Om sen betalningen ligger på postkontor torde FT inte vara i dröjsmål enligt Hellner.  

 

Först när FT är i dröjsmål inträder en eventuell ansvarighetsklausul. Hellner säger att om 

förbehåll gjorts, försäkringsskyddet ”suspenderas” till dess premien betalas. Detta torde vara 

en rimlig följd av dröjsmål med första premiebetalningen för FT, då FG i dagsläget 

konkurrerar om kunder. En fråga som uppkommer är om Hellner menar att FG måste 

presumera att FT betalat premien i rätt tid, även då pengarna inte kommit FG tillhanda efter 

betalningsdagens utgång. Det torde ju vara det rimligaste alternativet att FG presumeras att 

ansvara tills frågan om dröjsmål är fastställd. 

 

Både Bengtsson och Hellner diskuterar om när dröjsmål inträder. Bengtsson menar att det av 

social hänsyn är påkallat att göra ingrepp i avtalsfriheten, det torde betyda att en friare 

bedömning borde göras om när dröjsmål föreligger även när betalningsdag har avtalats om.16 

Bengtsson skriver också att frågan om dröjsmål torde enligt FAL bedömas objektivt, utan 

hänsyn till om FT bär skuld till förseningen eller ej.17 Bengtsson visar på sociala skäl som 

ökade rörligheten och längre semestrar, dock har domstolen i NJA 1992 s 78218 visat på att en 

försäkringstagare som är i dröjsmål med betalningen med en dag står utan försäkringsskydd. 

Här var domstolen relativt hårda och ansåg att ansvarsfriskrivningen inte kunde jämkas för 

FT:s del på grund av att lagrummet ger FG rätt till ansvarsfriskrivningar och att det råder 

avtalsfrihet utanför konsumentförsäkringslagens område. Domstolen säger att de inte kan gå 

emot sedvanliga civilrättsliga principer eller att särskilda omständigheter inte föreligger, detta 

torde ge domen mindre kraft, speciellt som att de diskuterat att inga särskilda omständigheter 

föreligger, skulle Bengtssons sociala skäl vara särskilda omständigheter för ett eventuellt 

jämkande av en ansvarighetsklausul? Justitieråden Lambe och Heuman var dock skiljaktiga 

om domen och hänvisade just till Bengtsson och att en strikt avtalsvillkorstillämning skulle 

                                                 
16 Bengtsson, Allmänna Brand, s. 86 
17 A a s , s. 74 
18 Det så kallade Södertäljemålet. FT var i dröjsmål med premiebetalning en dag och FG tillämpade sin 
ansvarsklausul strikt och ingen ersättning utgick. Domstolen hänvisade till att avtalsfriheten är av stor vikt 
mellan näringsidkare även inom försäkringsområdet.  
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vara oskälig mot FT. Av detta skulle kanske en ansvarsvillkorstillämning vid dröjsmål med 

betalningen kunna jämkas då vissa särskilda omständigheter föreligger, såsom sociala skäl. 

Bengtssons diskussion om social hänsyn skedde innan KFL:s inträde och det är väldigt troligt 

att Bengtsson just på grund av konsumenternas ställning diskuterade detta. Domstolen har 

dock efter KFL:s inträde diskuterat om det kan vara påkallat att jämka en eventuell 

ansvarsklausul även inom företagsförhållanden, så viss osäkerhet föreligger dock. 

 

Andra stycket handlar om senare premiebetalning. Lagrummet stadgar i princip att FG måste 

erinra FT om premiens betalningsdag en vecka innan ett eventuellt ansvarsvillkor om 

försäkringsskyddets suspension görs gällande. Lagrummet stadgar om ett undantag när 

premien förfaller innan två månader förflutit från det föregående premie skulle ha betalats. 

Hellner utvecklar undantaget med att det uppenbarligen skulle vara besvärligt att skicka ut 

särskild påminnelse varje gång. Till exempel vid livförsäkring då premien betalas 

månadsvis.19  

 

Bengtsson ser uttrycket erinran som en varning innan den strängare påföljden inträder, dvs 

suspension eller uppsägning av försäkringsskyddet.20 Om detta ges uttryck i motiven där det 

nämns att det är rimligt att FG bör erinra om förfallodagen och låta FT anskaffa erforderligt 

belopp. 21 Bengtsson menar att bestämmelsen lär tillämpas återhållsamt enligt 

försäkringsbolagens praxis och endast betydande förseningar brukar åberopas till stöd för 

ansvarsfrihet.22 Dock är Bengtssons rättsvetenskapliga studie 35 år gammal och FG tillämpar i 

dagsläget lagrummet i stor utsträckning. 

 

Bengtsson menar att ordalydelsetolkningen av ”underlåtenhet att erlägga premien” inte ger 

något utrymme för en subjektiv bedömning eller om underlåtenheten att betala premien varit 

ursäktlig eller ej.23  

 

Veckofristen räknas från det meddelande har givits. Hellner säger att det torde innebära att 

meddelandet måste ha avsänts i så god tid att det beräknas komma fram en vecka före 

                                                 
19 Hellner, Försäkringsrätt, s. 120 
20 Bengtsson B, Försäkringsrätt, s. 54 
21 SOU 1925:21 s. 87 
22 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 54 
23 Bengtsson, Allmänna Brand, s. 74 
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betalningsdagen.24 Meddelandet går också på FT:s risk.25 Det troliga är nog att FG skickar en 

faktura som erinran innan betalningsdagen. 

 

Enligt Försäkringsbolagen tillämpar de alltid eller oftast en ansvarsklausul om att ersättning 

inte utgår vid premiedröjsmål och att ansvaret börjar gälla en dag efter det att FT betalat. Så 

tvärtemot vad Bengtsson kom fram till på sjuttiotalet tillämpas ansvarsklausuler i väldigt stor 

utsträckning och ansvaret upphör så fort dröjsmål föreligger.  

 

5.4 Sammanfattning FAL:s regler om dröjsmål med premien 

För FG är det viktigt att FT betalar premien vid avtalad betalningsdag, att försäkringsskyddet 

inte inträder förrän premien är betald är ett vanligt förekommande villkor hos 

försäkringsgivare. 

 

Tiden för betalningsdag kan fritt avtalas om. Om man inte avtalat om betalningsdag skall den 

första premien erläggas utan uppskov, alltså i praktiken i förskott. (12§) 

 

När FT betalar för senare perioder skall betalningen ske innan periodens första dag. Om man 

avtalat om betalningsdag är det den dagen som gäller. 

 

Enligt FAL kan FG fritt avtala om påföljder vid FT:s dröjsmål med premien. Vissa krav finns 

dock till FT:s förmån. Om FT är i dröjsmål med premiebetalning för en senare period och FG 

gjort sitt ansvar beroende av premiebetalningen måste FG skicka en erinran om betalningsdag 

en vecka innan påföljden kan komma till stånd. Denna kan då till exempel vara en faktura 

som skickas till FT viss tid innan betalningsdag. Intressant är att detta endast gäller för senare 

premiebetalningar. Gäller det en första premiebetalning behöver FG inte skicka någon erinran 

alls om betalningsdag. 

 

En påföljd vid FT:s dröjsmål är oftast att försäkringsskyddet suspenderas eller vilar till dess 

premien betalts. FG har också möjlighet att säga upp avtalet att gälla med krav från lagens 

sida med en respittid om tre dagar efter det betalningsdagen förfallit. 

 

                                                 
24 Hellner, Försäkringsrätt, s. 121 
25 A a s. 121, SOU 1925:21 s. 87 
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Vad som är intressant och som Bengtsson går in på är, att försäkringspraxis inom området 

dröjsmål med premien, är avvikande till FT förmån från vad lagen reglerar. Flera anser att 

erinran om en vecka innan betalningsdagen är ”obilligt” eftersom samhället utvecklats, man 

tar till exempel längre och fler semestrar.26 I dagsläget ligger det nog mer i båda parternas 

intresse att avtalet fullgörs då Försäkringsbolagen får allt mer konkurrens och FT inser vikten 

av ett hållbart försäkringsskydd. Efter samtal med FB har jag dock kommit fram till att 

ansvarsklausuler tillämpas i väldigt stor utsträckning, och ansvaret upphör så fort dröjsmål 

föreligger. 

 

När det gäller påföljderna enligt FAL finns endast uppsägning reglerat. Lagstiftningen är så 

utformad att man i stor utsträckning skall reglera partsförhållandena i avtal. Att man endast 

föreskriver om uppsägning enligt lagen synes relativt strängt mot FT, men även för FG kan 

det ses som en begränsning att denna tvingas säga upp avtalet på grund av FT:s dröjsmål med 

premien. Lagen borde nog ha en alternativ utväg som inte innebär uppsägning av 

försäkringsskyddet vid ett eventuellt dröjsmål med betalningen. Det kan också synas hårt att 

om FG inte gjort förbehåll om ansvaret i förhållande till premiebetalningen, han kan säga upp 

avtalet efter tre dagar, emedan en veckas respittid krävs för en ansvarighetsklausul. 

 

                                                 
26 Bengtsson, Allmänna Brand, s. 86 
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6 KFL:s regler om dröjsmål med premien 

Reglerna om försäkringar vilka rör konsumenter finns i Konsumentförsäkringslagen 

(1980:38). Konsumentförsäkringslagen trädde i kraft 1 januari, 1981 som ett led i att stärka 

konsumenternas ställning på försäkringsmarknaden. Försäkringsavtalslagens regler ansågs 

inte ge konsumenten den trygghet denna kunde behöva. 

 

När det gäller försäkringar enligt KFL har de väldigt stor social betydelse till skillnad mot 

FAL:s regler för FT. Här gäller det till exempel hemförsäkringar som skall täcka det mesta 

som kan tänkas hända. För vissa skulle till exempel ett skadeståndskrav på grund av en 

oväntad händelse kunna ruinera en person eller en hel familj. Därför är det viktigt att FT alltid 

har ett bra försäkringsskydd och att han kan lita på att försäkringsskyddet står sig även vid 

mindre försumligheter från dennes sida. 

 

Försäkringsbolag är som regel enligt KFL skyldig att meddela försäkring och har endast en 

begränsad möjlighet att säga upp försäkringen. FT kan inte genom tillfällig glömska, sjukdom 

eller utebliven lön plötsligt förlora sitt försäkringsskydd.27

 

Reglerna om FT:s premiebetalning finns i KFL 21 – 29 §§. Jag kommer nedan att gå igenom 

21 – 25 §§ utförligt och kort nämna regeln i 26 §. 

 

                                                 
27 Nilsson, Strömbäck. KFL, s. 16 
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6.1 21 § Konsumentförsäkringslagen 

21 § ”Första premie för en försäkring skall betalas inom fjorton dagar efter den dag då 

försäkringsbolaget avsände ett skriftligt meddelande till försäkringstagaren med krav 

på premien” 

 

”Första stycket gäller ej om försäkringen skall tecknas genom att försäkringstagaren 

betalar premien eller om försäkringen i annat fall är giltig endast under förutsättning 

att premien betalas innan försäkringstiden börjar” 

 

Första stycket stadgar att premie för nyecknad försäkring skall betalas inom fjorton dagar från 

det att FG avsänt ett skriftligt meddelande till FT med krav på premien. Tiden räknas från den 

dag då FG avsände skriftligt meddelande till FT.28  

 

Enligt andra stycket kan FG göra försäkringen giltig under förutsättning att FT betalar 

premien. Då gäller försäkringen från den dag FT betalat premien. I dessa fall gäller inte första 

stycket nämnda paragraf. Ett exempel är när FT ansöker om försäkring genom att betala in 

premien på ett postgiro. I dessa fall går inte reglerna om fjorton dagar att tillämpas, och därav 

undantaget i andra stycket.29 Motiven säger att en försäkringsgivare inte får utnyttja denna 

möjlighet till förskottsbetalning i sådan mån att den diskriminerar vissa Försäkringstagare. FG 

får inte heller regelbundet göra förskottsbetalningar till förutsättning för försäkringens 

giltighet.30 En förutsättning för att andra stycket skall gälla är dock att FT måste vara fullt 

införstådd med att försäkringen inte är giltig förrän han betalt premien.31 Ett exempel då FG 

kan använda sig av detta villkor är när han har att göra med en kund som är dålig på att betala. 

 

                                                 
28 Nilsson, Strömbäck. KFL, s. 96, prop 1979/80:9 s. 54, s. 130 
29 A a s. 97, A a s. 131 
30 Nilsson, Strömbäck. KFL, s. 97, prop 1979/80:9 s. 131 
31 prop 1979/80:9, s. 131 
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6.2 22 § Konsumentförsäkringslagen 

22  § ”Premien för en förnyad försäkring skall betalas senast den dag då den nya 

försäkringstiden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter 

det att försäkringsbolaget har avsänt ett skriftligt meddelande till försäkringstagaren 

om betalningen” 

 

Paragrafen handlar om förnyad försäkring, och vid vilken tidpunkt premien skall betalas. 

Premien skall betalas senast den dag då den nya försäkringstiden börjar. Dock säger 

lagrummet att betalningsdagen kan förskjutas om FG ej avsänt ett skriftligt meddelande till 

FT en månad innan betalningsdagen. FT har alltid en månad på sig att betala. Tiden räknas 

från den dag då FG avsänt meddelandet.32 Motivet sägs vara att FT skall ha chans att hinna 

betala i samband med löningen, då flertalet har månadslön. 

 

6.3 23 § Konsumentförsäkringslagen 

23 § ”Har flera premieperioder avtalats, skall premien för varje period efter den första 

betalas senast på periodens första dag. Premie som avser längre tid än en månad 

behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att försäkringsbolaget har 

avsänt ett skriftligt meddelande till försäkringstagaren om betalningen” 

 

Lagrummet handlar om senare premiebetalningar eller när man avtalat om periodvis 

betalning. Premien skall betalas senast på periodens första dag. Om premieperioderna eller 

premien avser längre tid än en månad behöver FT inte betala tidigare än en månad efter det att 

FG sänt skriftligt meddelande om betalningen, likt 22 §. Vid månadspremie gäller alltså inte 

respittiden på en månad. 

 

                                                 
32 Nilsson, Strömbäck. KFL, s. 98 
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6.4 24 § Konsumentförsäkringslagen 

24 § ”Betalas inte premien i rätt tid, får försäkringsbolaget i den mån det är skäligt ta ut en 

förseningsavgift enligt vad som kan ha bestämts i försäkringsavtalet” 

 

FG kan enligt denna paragraf ta ut en förseningsavgift från FT när denna är i dröjsmål med 

betalningen. För att förhindra spekulation och att FT missbrukar sin betalningsskyldighet kan 

FG med stöd av 24 § ta ut en förseningsavgift. För att förseningsavgiften skall få tas ut krävs 

det att FG har gjort förbehåll om detta i försäkringsvillkoren. Paragrafen säger att det endast 

får användas då det är ”skäligt”. Med detta menas att avgift inte får tas ut i fall då dröjsmålet 

är ursäktligt. Som exempel ges att FT varit förhindrad enligt 25 § 3st, premieavin varit 

försenad, försäkringen har förnyats mot FT:s vilja eller att dröjsmålet bara uppgår till några få 

dagar.33 Förseningsavgiften skall också stå i rimlig proportion till betalningsförsummelsen.34 

När det gäller storleken på förseningsavgiften förutsätts det i motiven att storleken bestäms i 

samråd med försäkringsinspektionen.35 Oftast skriver FB ut i de allmänna bestämmelserna att 

en påminnelseavgift tas ut vid dröjsmål med premiebetalningen.  

 

                                                 
33 Nilsson, Strömbäck. KFL, s. 101, prop s. 133. 
34 prop 79/80:9 s. 133 
35 A a s. 133 

 
 19



6.5 25 § Konsumentförsäkringslagen 

25 § ”Vid dröjsmål med betalningen av premien får försäkringsbolaget säga upp 

försäkringen att upphöra fjorton dagar efter den dag då ett skriftligt meddelande 

avsändes till försäkringstagaren om uppsägningen. Gör försäkringstagaren sannolikt 

att detta meddelande har försenats eller inte kommit fram på grund av omständigheter 

som han inte har kunnat råda över, upphör dock försäkringen tidigast en vecka efter 

den dag då meddelandet kom honom till handa och senast tre månader efter den dag då 

försäkringsbolaget avsände meddelandet till honom. 

 

Försäkringen upphör ej, om premien betalas innan den tid som anges i första stycket 

har löpt ut. Försäkringstagaren skall erinras om detta i meddelandet om uppsägningen. 

Försäkringen upphör ej heller enligt första stycket om försäkringstagaren inte har 

kunnat betala premien i rätt tid därför att han har blivit svårt sjuk eller berövats 

friheten eller därför att han inte har fått ut pension eller intjänad lön från sin 

huvudsakliga anställning. Detsamma gäller om någon annan liknande oväntad 

händelse har hindrat försäkringstagaren att betala premien i rätt tid. När hindret faller 

bort skall försäkringstagaren omedelbart betala premien. Gör han inte det, upphör 

försäkringen. Om dröjsmålet har varat i tre månader, upphör försäkringen även om 

hindret finns kvar” 

 

Paragrafen reglerar FG:s rätt att säga upp försäkringen när FT är i dröjsmål med 

premiebetalningen. Den reglerar också vid vilka händelser uppsägningstiden förlängs trots att 

det föreligger dröjsmål med premiebetalningen. 

 

Paragrafen ställer ett krav i första stycket om att upphörande endast kan ske fjorton dagar efter 

det att FG skickat ett skriftligt meddelande till FT om upphörandet. Dröjsmål föreligger 

naturligtvis inte om FG lämnat anstånd med betalningen. FT kan också behålla 

försäkringsskyddet om han betalar inom de fjorton dagarna (2:a stycket)  

 

Om FT kan göra gällande att detta meddelande har försenats eller inte kommit fram på grund 

av omständigheter som han inte kunnat råda över, upphör försäkringen först en vecka efter 

den dag meddelandet kom FT till handa eller senast tre månader efter den dag då FG sände 
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meddelandet. Meddelandet kan skickas ut omedelbart då ett dröjsmål konstaterats, det troliga 

är dock att försäkringsbolagen inte märker det på någon dag. 

 

Konsumentförsäkringslagen vill åstadkomma ett system där FT får reda på vad som händer 

vid dröjsmål med premien och vilka påföljder som kan komma att tillämpas mot honom.36 Det 

skriftliga meddelandet som FG skickar skall innehålla upplysningar om att försäkringen 

upphör fjorton dagar efter det att meddelandet avsändes om inte premien betalas inom denna 

tid. Meddelandet bör också innehålla uppgift om vid vilket datum meddelandet skickades, så 

att FT vet när ifrån tidsfristen börjar räknas.37 FG bör också ange skälen för uppsägningen och 

hur FT kan få uppsägningen prövad. Uppsägningen gäller dock även om FG inte har upplyst 

om verkan av betalning inom fjorton dagar.38 Meddelandet går på FG:s risk.39  

 

När det gäller betalningen måste den betalas i sin helhet för att FG inte skall kunna säga upp 

försäkringen.40 Betalningen anses ha skett den dag då inbetalningskort har lämnats på posten 

eller inkommit till postkontor för girering.41

 

Enligt motiven menar man att ett oväsentligt dröjsmål inte skulle medföra hävningsrätt och att 

en domstol möjligen skulle jämka vid ett sådant fall. 42 Man skulle av HD dom NJA 1992 s 

782 vilken handlar om FALs regler vid dröjsmål kunna dra vissa slutsatser om att domstolen 

skulle kunna gå in och jämka i ett konsumentförhållande.  

 

Till skillnad från FALs regler finns det undantag från påföljderna vid dröjsmål av 

premiebetalningen till exempel då FT av sjukdom, frihetsberövande, ej utdelad lön eller av 

andra skäl varit förhindrad att betala premien. (3:e stycket) FT skall då omedelbart betala 

premien när hindret försvunnit. Detta undantag gäller i högst tre månader och försäkringen 

upphör även om hindret kvarstår. Hindret måste dock ha uppkommit före förfallodagen.43 Om 

hindret inträtt först efter förfallodagen tillämpas inte bestämmelserna. 

 

 

                                                 
36 Nilsson, Strömbäck. KFL, s. 103 
37 prop 79/80:9, s. 135 
38 A a s. 135 
39 A a s. 135 
40 Nilsson, Strömbäck. KFL, s. 109, prop 79/80:9 s. 135 
41 prop 79/80:9, s. 135 
42 A a s. 134 
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När det gäller hindren som stadgas i paragrafen kommer jag att utveckla dem lite mer nedan: 

 

Svårt sjuk:  

Här beskrivs att olycksfall eller hastiga sjukdomsförlopp med sjukdomsvistelser till följd av 

godtyckliga hinder. Däremot är inte en planerad sjukhusvistelse något godkänt hinder. Även 

längre sjukdomsförlopp då FT inte själv eller genom ombud kan betala, kan vara godkända 

hinder.44

 

Berövats friheten:  

Om FT blivit häktad eller anhållen kan vara en giltig ursäkt. Även här gäller såsom i 

sjukdomsfallet att en planerad fängelsevistelse inte är giltig som hinder. 45 Möjligen borde 

även andra sorter av frihetsberövande då oftast sådana förknippade med brott vara ett giltigt 

hinder.  

 

Utebliven lön/pension:  

Det kan inte begäras av FT att premiebetalningen skall gå före sådana nödvändiga utgifter 

som sitt eget och familjens uppehälle. Den uteblivna lönen måste också vara direkt kopplad 

till FT:s huvudsakliga anställning. FT får inte åberopa utebliven betalning kopplat till ett 

extrajobb eller oregelbundna inkomster. 

Att pensionen inte utbetalas kan ses som ovanligt men är ett giltigt skäl.46

 

Annan liknande oväntad händelse:

Motiven har här gett exempel på militärinkallelse av plötsligt slag och plötslig utlandsresa i 

tjänsten. 

 

Detta sista rekvisit ger en möjlig öppning i lagstiftningen till vilken domstolen torde kunna 

ange praxis. Möjligen skulle domstolen med stöd av ”annan liknande oväntad händelse” 

kunna jämka FG:s krav. Huvudlinjen torde dock vara att FT inte haft möjlighet att betala själv 

eller genom ombud och att det skall vara en plötslig oväntad händelse. Detta rekvisit kan 

också ses som en öppning att ge paragrafen en längre livslängd beroende på oväntade 

framtida vanor. 

                                                                                                                                                         
43 prop 79/80:9, s. 135 
44 A a s. 135 
45 A a s. 136 
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Motiven uppmanar FT att meddela FG vid ett eventuellt hinder.47 Det troliga är väl dock att 

FT inte kommer att kunna göra det. Då det med dagens enkla metoder går att betala till 

exempel med ett telefonsamtal skulle FT lika gärna kunna betala som att meddela FG, men 

det blir en subjektiv bedömning av varje fall. 

 

Med denna lagregel visar KFL sympati för konsumenterna likt det Bengtsson och Hellner 

ansåg innan KFL:s ikraftträdande, att dröjsmålet skall vara väsentligt för hävning inom 

konsumentförhållanden. Om inte FT betalar innan fjorton dagar kan det ses som ett väsentligt 

kontraktsbrott. Dock har det efter intervjuer med FB kommit fram att de i praktiken tillämpar 

längre uppsägningstid än fjorton dagar då det tar en viss tid innan FB kan konstatera att 

dröjsmål föreligger, denna tid blir ca en månad. I meddelandet skickas då en påminnelse och 

en uppsägning från viss tid framåt. När det gäller de hindren som FT kan göra gällande 

tillämpas dessa nästan aldrig i praktiken, och eftersom FB tillämpar KFL:s regler relativt fritt 

till förmån för FT, då speciellt med längre uppsägningstid eller påminnelsetid vid dröjsmål, 

torde en FT vilken skulle vilja göra hindren gällande, hinna betala innan uppsägning sker. 

 

6.6 26 § Konsumentförsäkringslagen 

26 § ”Betalar försäkringstagaren premien efter det att försäkringen har upphört enligt 25 §, 

skall han därigenom anses ha begärt en ny försäkring från och med dagen efter den då 

premien betalades. Vill försäkringsbolaget inte meddela försäkring enligt 

försäkringstagarens begäran, skall en skriftlig underrättelse om detta avsändas till 

försäkringstagaren inom fjorton dagar från den dag då premien betalades. Annars 

anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet med försäkringstagarens begäran” 

 

Om FT betalar premien efter det att försäkringen förfallit anses han begära en ny försäkring. 

Vill FG inte meddela en ny försäkring skall denna skicka en skriftlig underrättelse om detta 

till FT inom fjorton dagar från det att FG mottagit betalningen. Annars anses en ny försäkring 

ha tecknats. 

 

                                                                                                                                                         
46 prop 79/80:9, s. 136 
47 A a s. 136 
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Om FT avsiktligt utnyttjat premiebetalningsreglerna för att skaffa sig ett försäkringsskydd 

utan att betala premien kan detta vara ett skäl för FG att inte meddela försäkring. Rör det sig 

om enstaka försummelse eller om FT har särskild ursäkt bör han inte ha förverkat sin rätt till 

försäkring.48

 

6.7 Sammanfattning KFL regler om premiens dröjsmål 

KFL är väldigt inriktad på att ge konsumenten en social trygghet inom försäkringsområdet. I 

KFL ger man uttryck för konsumentens vilja att ha ett långvarigt försäkringsskydd och ett 

dröjsmål med betalningen anses från lagens sida som ett tillfälligt förbiseende från FT:s sida. 

 

När det gäller tiden för betalningen är KFL:s regler preciserade. För en nytecknad försäkring 

skall premien enligt 21 § betalas inom fjorton dagar från det FG skickat skriftligt meddelande 

härom, detta gäller dock inte om FG gjort premiebetalningen som villkor för försäkringen 

eller FT genom sin premiebetalning begär en ny försäkring. Detta villkor får dock inte 

missbrukas av FG. 

 

Vid en förnyad försäkring skall premien betalas senast den dagen då den nya försäkringstiden 

börjar men dock inte tidigare än en månad från det FG sänt skriftligt meddelande om 

betalningen till exempel genom faktura. (22 §) 

 

När det gäller flera premieperioder eller senare betalningsperioder skall premien betalas 

senast på periodens första dag men dock gäller kravet på en månads respittid likt 22 §. Detta 

krav på en månads respittid gäller bara då premiebetalningen avser en längre premieperiod än 

en månad, vid t. ex kvartalsbetalningar. 

 

Om FT inte betalar premien enligt de regler som nämnts kan FG ta ut en förseningsavgift (24 

§) eller säga upp försäkringsavtalet (25 §). 

 

Vid uppsägning av försäkringsskyddet har FT fjorton dagar på sig från det att FG sänt ett 

skriftligt meddelande om uppsägningen att inkomma med betalningen för att uppsägningen 

inte skall få någon verkan. FT kan om det föreligger särskilt dröjsmål med betalningen t.ex 

                                                 
48 prop 79/80:9, s. 138 
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vid sjukdom, utebliven lön eller oväntad militärinkallelse få en längre uppsägningstid men 

dock som mest tre månader. FT måste betala så snart hindret upphört. (25 §) 

 

Det intressanta med KFL:s regler är att FT kan betala sig fri från en eventuell uppsägning om 

han betalar innan de fjorton dagarna och att det finns vissa ursäktliga hinder då 

uppsägningstiden förlängs upp till tre månader, dock måste hindret uppkommit före 

förfallodagen. 

 

Det har även diskuterats om att oväsentliga dröjsmål som t.ex att premien inte betalts i sin 

helhet eller korta dröjsmål inte skulle kunna medföra hävningsrätt. I vart fall skulle domstolen 

kunna jämka en eventuell uppsägning.  

 

När det gäller tilläggspremier, när FG av någon anledning höjer premieavgiften skall denna 

betalas inom fjorton dagar efter FG avsänt skriftligt meddelande med krav på tilläggspremien.  

 

Vid dröjsmål med tilläggspremien stadgar 28 § som huvudregel att försäkringstiden avkortas i 

förhållande till premiebetalningen. FG skall underrätta FT om avkortningen och 

försäkringsskyddet gäller från fjorton dagar FG sänt meddelande härom. 
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7 Jämförelse FAL och KFL:s regler om dröjsmål med 
premiebetalningen  

Som nämnts tidigare är KFL i mycket stor mån en lagstiftning vilken ger konsumenten ett 

större skydd inom försäkringsområdet. KFL är en vidareutveckling från försäkringsbolagens 

allmänna bestämmelser från 1976 vilka utarbetades av försäkringsbolagen. KFL har dock gått 

lite längre i konsumenternas rättigheter vad gäller dröjsmålet med premiebetalningen. 

 

KFL är när det gäller reglerna om premiebetalningen tvingande till FT hänsyn, avtal till 

konsumentens förmån kan alltid avtalas om. En stor skillnad är att man inom FAL håller hårt 

på att avtalsfrihet råder i allmänhet. Detta stämmer bra överens med allmänna tankesätt om 

konsumenternas rättigheter, här ger man konsumenterna inte bara en påminnelse om 

betalningen utan även att den skall betalas efter viss tid. När det gäller FAL och 

avtalsfriheten, stämmer den bra överens med samhällets sätt att mellan näringsidkare själva 

reglera partsförhållandena. 

 

Första premiebetalning 

När det gäller första premien skall den enligt FAL betalas i förskott. KFL ger konsumenten en 

lång respittid att betala på 14 dagar från det att en betalningspåminnelse skriftligt skickats till 

denne. 

 

Som jag nämnt tidigare är FAL mer dispositiv och man kan här självklart avtala om när tiden 

för betalning skall ske. FG kan ställa betalningen av premien som krav för försäkringens 

ansvar. Det har inom KFL ansetts att en FG inte får utnyttja denna möjlighet att ta ut 

förskottsbetalningar då det kan diskriminera vissa FT. FG får dock om det är en FT som visat 

sig vara dålig med att betala, utnyttja denna regel eller om det är en försäkring som träder i 

kraft när FT betalar in en premie t.ex reseförsäkring.  

 

Betalar inte FT premien kan FG säga upp försäkringen efter tre dagar om det gäller FAL:s 

regler. KFL ger konsumenterna först en betalningsfrist på 14 dagar för betalningen och sedan 

ytterligare 14 dagar tills försäkringen kan upphöra. I båda fallen måste FG skicka en skriftlig 

erinran om betalning och i sista fallet skall meddelandet innehålla verkan av underlåtenheten 

att betala. Frågan är om detta är ett tillräckligt skydd att endast ge konsumenten ett skydd i en 
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månad, en betalningssvårighet ena månaden skulle sätta FT i trubbel, då denna ofta uppbär 

månadslön och nästa tillfälle att betala infaller innan utbetalning av månadslönen.  

 

Senare premiebetalning

Här ger KFL inget egentligt skydd om en påminnelse om betalning annat än när betalningen 

avser en längre period än en månad. Om perioden avser en kortare tid än en månad skall 

betalningen senast ske på periodens första dag. Om perioden avser en längre tid gäller en 

respittid på en månad från det FG sänt skriftligt meddelande om betalningen. 

 

FAL säger i princip detsamma när det gäller betalningen på periodens första dag, att den skall 

betalas på periodens första dag. 

 

Det kan synas lite strängt att i konsumentförhållanden inte ge konsumenten en viss respittid 

vid månadsbetalningar. Ur FG hänsyn kan det väl ses som ekonomiskt ohållbart att skicka ut 

påminnelser en månad i förväg. Kanske borde en 14 dagars respittid gälla även här som vid 

första betalningen då det troligen är lätt att missa en månatlig betalning på grund av 

försummelse. Då det i dagens samhälle den betalningsskyldige oftast får en faktura eller 

betalningsavi som skall betalas i slutet av månaden kan detta också föranleda försummelse av 

betalningen. 

 

FG kan säga upp avtalet efter tre dagars dröjsmål med premiebetalningen enlig FAL och efter 

14 dagars respittid enligt KFL. 

 

Påföljder

FAL är grundat på ett avtalsförhållande mellan parterna, vilket gör att FG kan avtala fritt om 

påföljder vid utebliven premiebetalning. FG har dock vissa regler rörande uppsägning och 

försäkringens ansvarighet beroende av premiebetalningen att ta hänsyn till. Minst tre dagars 

dröjsmål måste föreligga för uppsägningen och meddelande en vecka innan en eventuell 

ansvarsfrihet eller suspension av försäkringsskyddet inträffar, dock gäller en veckas 

meddelande inte första premiebetalningen då FG kan göra premiebetalningen till villkor för 

försäkringens inträde. Utöver dessa regleringar torde FG kunna avtala om förseningsavgift 

och dylikt. 
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KFL reglerar både uppsägning, suspension och förseningsavgifter. Uppsägning får inte 

upphöra förrän efter 14 dagar, i praktiken ger detta att FG skickar ut två 

betalningspåminnelser, en för betalningsdag och en vid uppsägning. En ordalydelsetolkning 

av lagreglerna ger att FG i praktiken skulle kunna skicka ett meddelande med både krav på 

betalning och att försäkringsskyddet upphör om FT inte betalar 14 dagar efter betalningsdag. 

Motiven uttalar inte tydligt att det är två separata meddelanden som skall skickas, men 

doktrinen förutsätter att man gör så. FT har alltid chans att fortsätta avtalet om han betalar 

inom de 14 dagarna. 

 

Enligt FAL behöver FG endast skicka ut en påminnelse eller betalningsfaktura, bara han 

nämner att en utebliven betalning medför suspension vid dröjsmål, dock behöver FG inte 

skicka ut meddelande om verkställandet av hävningen. 

 

Ett dilemma med FAL är att om FT dröjer med premiebetalningen och FG inte skickat ut en 

faktura om påminnelse med erinran om ansvarsfrihet inom en vecka från betalningsdagen står 

FG inför ett val, antingen att skicka ut en erinran om suspension av försäkringen efter en 

vecka eller att häva avtalet efter tre dagar. Detta är svagheten i FAL men som jag nämnt 

tidigare skall FAL vara dispositiv. En annan fråga är om det är möjligt för FG att skicka ut en  

erinran om ansvarsfrihet efter en vecka men beslutar sig sedan för att häva avtalet redan tre 

dagar efter utskicket, teoretiskt skulle detta vara en möjlighet.  

 

Den stora skillnaden mellan FAL och KFL är att man inom KFL tagit hänsyn till just vissa 

sociala aspekter, man skulle kunna säga att dröjsmålet skall vara väsentligt likt det Bengtsson 

förespråkade. I lagtexten framgår att vissa hinder förlänger uppsägningstiden, det framgår 

också att liknande händelser kan vara ett godtagbart hinder. Motiven framhäver snabb 

militärinkallelse men domstolen torde med detta rekvisit kunna göra en mer subjektiv 

bedömning om hindret var utanför FT kontroll. FAL lämnar ingen sådan öppning i sin 

reglering och domstolen har varit sträng när den dömt vid premiedröjsmål utanför 

konsumentförhållanden. Det troliga är att de inte jämkar i ett försäkringsförhållande enligt 

FAL. 

 

Varken FAL eller KFL reglerar förhållandet om endast en del av premien betalas utan de 

utgår från att lagen är tillämplig även då premien inte betalts i sin helhet. I motiven till KFL 
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sägs att man inte bör tillgripa hävning när den obetalda delen endast är ett blygsamt belopp 

och består av försummelse hos FT. 
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8 Förslag till ny Försäkringsavtalslag 

Regeringen överlämnade den 19:e maj 2004 proposition 2003/04:150 om förslag till ny 

försäkringsavtalslag till Riksdagen. Lagen är tänkt att ersätta 1927 års lag om försäkringsavtal 

och 1980 års konsumentförsäkringslag. Propositionen framhäver att den är en nödvändig 

modernisering av lagstiftningen inom försäkringsområdet, vilket jag kan hålla med om, då 

FAL är från 1927 och KFL kan synas vara lite väl snävt utformad för konsumenten. Lagen 

skall reglera konsumentförsäkringar, företagsförsäkringar, personförsäkringar, 

gruppförsäkringar och kollektivavtalsgrundade försäkringar. Lagen skall som huvudregel vara 

tvingande till FT:s förmån men möjligheter att frångå den kan göras inom 

företagsförsäkringen där avtalsfriheten är stark. 

 

Bestämmelserna i 2-9 kap tillämpas på individuell försäkring mot ekonomisk förlust genom 

sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt.49

 

2-7 kap reglerar konsumentförsäkringar. 

 

8 kap reglerar företagsförsäkringar 

 

9 kap reglerar gemensamma frågor om skadeförsäkring. 

 

10-16 kap tillämpas på individuell livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som 

tecknas hos försäkringsbolag. 

 

17 kap gruppförsäkringar 

 

18 kap kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring 

 

Lagens 4:e paragraf definierar vissa begrepp i inledningen som kan vara av intresse:  

 

Försäkringstagare: den som har ingått avtal om försäkring med ett 

försäkringsbolag, 
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Försäkrad: vid skadeförsäkring den vars intresse är försäkrat mot 

skadan och vid personförsäkring den på vars liv eller hälsa en försäkring 

gäller, 

 

Konsumentförsäkring: individuell skadeförsäkring som en fysisk person 

eller ett dödsbo tecknar huvudsakligen för ändamål som faller 

utanför näringsverksamhet, 

 

Företagsförsäkring: individuell skadeförsäkring som avser näringsverksamhet 

eller offentlig verksamhet och annan individuell skadeförsäkring 

som inte är konsumentförsäkring, 

 

Jag kommer att ta upp 5:e kapitlet vilket handlar om premien inom konsumentförsäkringar, 

8:e kapitlet vilket handlar om premien inom företagsförsäkringar och 13kap vilket handlar om 

individuella personförsäkringar. 

 

8.1 5:e kapitlet NFAL, Konsumentförsäkring 

Kapitlet är indelat så att 1:a och 2:a §§ behandlar tiden för premiebetalning och FG rätt att 

säga upp försäkringen på grund av premiedröjsmål. 

I 3:e § behandlas frågor om för sent betald premie och i 4:e § tilläggspremie. 

Det är intressant att en lagregel om när premien anses betald är inlagd, då en sådan reglering 

inte tidigare funnits utan endast reglerats i praxis, 5 §. 

 

                                                                                                                                                         
49 1:1 § NFAL. 
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8.1.1 När premien behöver betalas 

1 § ”Den första premien för en konsumentförsäkring behöver inte betalas tidigare än 

fjorton dagar från den dag då försäkringsbolaget avsände ett krav på premien till 

försäkringstagaren. Detta gäller dock inte om försäkringen skall tecknas genom att 

försäkringstagaren betalar premien eller om försäkringen annars är giltig bara under 

förutsättning att premien betalas innan försäkringstiden börjar. 

 

Premien för en senare premieperiod behöver inte betalas tidigare än en månad från den 

dag då försäkringsbolaget avsände krav på premien till försäkringstagaren. Om 

premieperioden är högst en månad, skall premien dock betalas på periodens första dag.  

 

Andra stycket gäller också betalning av premien när en tidsbegränsad försäkring 

förnyas på grund av utebliven uppsägning” 

 

Lagrummet stadgar om tidpunkten för när premien skall betalas, liknande regler finns i 21-23 

§§ i KFL. 

 

För en första premie gäller en betalningstid på 14 dagar från det att FG sänt skriftligt 

meddelande om betalningen. Betalningsfristen räknas från det att FG avsänt meddelandet och 

det går på FT risk.50

 

FG kan använda sig av en ansvarsklausul att försäkringsskyddet inte börjar löpa förrän 

premien har betalts, i dessa fall gäller inte 14 dagars regeln. Det nämns inget i propositionen 

om att FG inte skall missbruka detta att kräva förskottsbetalning vilket nämns i motiven till 

KFL. Troligen frångås detta i den nya lagen, och ger FG en rätt att för första betalningen 

ansvaret inträder först vid betalningen av premien. 

 

Lagrummet behandlar också senare premiebetalningar och dessa behöver inte betalas tidigare 

än en månad från den dag då FG avsände krav på betalningen till FT. Är premieperioden 

högst en månad skall premien dock betalas senast på periodens första dag. 

 

                                                 
50 prop 03/04:150, s. 429 
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Tredje stycket behandlar frågan om förnyelse av försäkringen vid dess utgång. Lagrummet 

förutsätter att försäkringen förnyas om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna. 

Likadant som vid flera premieperioder har FT alltid minst en månad på sig att betala premien. 

När FT förnyar försäkringen på ”särskild begäran” gäller bestämmelserna i första stycket om 

14 dagars betalningstid. 

 

8.1.2 Uppsägning på grund av dröjsmål med premiebetalningen 

2 § ”Betalas inte premien i rätt tid, får försäkringsbolaget säga upp försäkringen, om inte 

dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen skall sändas till försäkringstagaren. 

 

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter den dag då den avsändes, om inte premien 

betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla en uppgift om detta. Saknas 

denna uppgift, får uppsägningen ingen verkan.  

 

Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien inom den i andra stycket 

angivna fristen på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension eller 

utebliven lön från sin huvudsakliga anställning eller liknande hinder, får uppsägningen 

verkan tidigast en vecka efter det att hindret fallit bort, dock senast tre månader efter 

fristens utgång” 

 

Paragrafen behandlar FG uppsägningsrätt vid dröjsmål med premiebetalningen likt 25 § i 

KFL.  

 

Första stycket ger FG en rätt att säga upp en försäkring vid FT dröjsmål med premien. FT kan 

hamna i dröjsmål när hela eller delar av premien inte är betald. 

 

Uppsägning får endast ske då dröjsmålet inte är av ringa betydelse. Det kan t.ex vara att en 

obetydlig del av premien inte betalts. Motiven hänvisar till allmänna principer om att det skall 

vara väsentligt kontraktsbrott för hävning av avtal.51 Det sägs inget mer i motiven om vad 

ringa betydelse eller för den delen vad väsentligt kontraktsbrott innebär men man torde kunna 

hämta inspiration från både Bengtsson och Hellner, vilka förespråkat väsentlighet vid 

uppsägning.  
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Uppsägning får sker 14 dagar efter det FG sänt skriftligt meddelande härom. Meddelandet går 

på FG risk och tiden räknas från det FG avsände meddelandet.52 Om FT gör sannolikt att 

meddelandet försenats eller kommit bort p.g.a. omständigheter denna inte kunnat råda över, 

uppskjuts uppsägningstiden.  

 

I meddelandet skall det framgå att det rör en uppsägning och om FT kan betalar inom de 14 

dagarna fortsätter försäkringen och uppsägningen är utan verkan. Ingår inte detta i 

meddelandet har uppsägningen ingen verkan. 

 

Tredje stycket handlar om hinder vilka innebär att uppsägningen blir utan verkan; Svårare 

sjukdom, olycksfall med sjukhusvistelse, frihetsberövande och utebliven lön. Det är bara 

enligt motiven oväntade hinder som kan åberopas, planerade sjukhusvistelser är t.ex inte 

godtagbara hinder. Hindret måste också ha uppstått innan betalningstillfället. Motiven säger 

också att ju allvarligare och mera överraskande hindret är, desto mera antagligt är det att 

händelsen verkligen hindrat FT att betala. Om ett giltigt hinder uppkommer förlängs 

uppsägningen så länge hindret pågår men längst tre månader. FT har efter hindrets bortfall en 

vecka på sig att betala premien innan uppsägningen får verkan. Stycket är också tillämpat på 

en 3:e man som har i uppdrag av FT att betala premien men råkar ut för en olyckshändelse 

enligt de godkända hindren. Paragrafen tar också upp att ”liknande hinder” kan vara 

godtagbara. Detta måste vara likt KFL:s regler vilket jag diskuterat tidigare, en utväg för 

domstolen att kunna jämka vid oskäliga uppsägningar då FT haft ett godtagbart hinder. Vikten 

torde då läggas på att det skall ha varit en allvarlig olyckshändelse vilken inte kunde förutspås 

av FT.    

 

                                                                                                                                                         
51 prop 03/04:150, s. 188 
52 A a s. 430 
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8.1.3 Premiebetalning som begäran om en ny försäkring 

3 § ”Om försäkringstagaren betalar en premie efter det att försäkringen har upphört enligt 

2 §, skall detta anses som en begäran om en ny försäkring på samma villkor från och 

med dagen efter den då premien betalades. Vill försäkringsbolaget inte meddela 

försäkring enligt försäkringstagarens begäran, skall en underrättelse om detta avsändas 

till försäkringstagaren inom fjorton dagar från den dag då premien betalades. Annars 

anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet med försäkringstagarens begäran” 

 

Paragrafen handlar om verkan av en försenad premiebetalning, dagens regler finns i 26 § 

KFL. Betalar FT en premie efter det att försäkringen upphört anses FT begära en ny 

försäkring med samma villkor som tidigare. Om FT begär nya villkor i samband med 

betalningen gäller 1:a § nämnda lag. 

 

Vill FG inte meddela ny försäkring skall denne skicka meddelande härom till FT inom 14 

dagar från det premien betalades. Meddelar FG inte FT anses försäkringen tecknad. FG ansvar 

inträder först dagen efter FT betalning. 

 

8.1.4 Tilläggspremie 

4 §  ”Höjs den avtalade premien under försäkringstiden, behöver tilläggspremien inte 

betalas tidigare än fjorton dagar från den dag då försäkringsbolaget avsände ett krav 

på tilläggspremien till försäkringstagaren.  

 

Om en tilläggspremie inte betalas i rätt tid, får försäkringsbolaget räkna om 

försäkringstiden för den ändrade försäkringen med hänsyn till den premie som har 

betalats. En sådan ändring får verkan tidigast fjorton dagar efter det att en 

underrättelse om omräkningen har avsänts till försäkringstagaren” 

 

Paragrafen handlar om när FT behöver betala en tilläggspremie, KFL 27-28 §§. 

 

Vid tilläggspremie gäller likt en första premiebetalning 14 dagars betalningstid från det FG 

sänt skriftligt krav på betalningen. 
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Påföljden vid dröjsmål blir att FG får anpassa försäkringstiden i förhållande till den premie 

som tidigare betalats. Om FT betalar bara viss del av tilläggspremien räknas denna ihop med 

den tidigare premiebetalningen. Betalningsförsummelse från FT sida får bara medföra att 

försäkringstiden förkortas, FG får alltså inte säga upp försäkringen. Omräkningen av 

försäkringstiden får verkan först 14 dagar efter FG skickat skriftligt meddelande härom. Detta 

ger om försäkringstiden blir kortare än 14 dagar att FG får stå ansvaret utan premiebetalning 

från FT. Det har inte utförligare beskrivits i motiven om detta är skäligt eller i den mån om det 

följer allmänna avtalsprinciper för FG.  

 

8.1.5 Betalning genom betalningsförmedlare 

5 §  ”Försäkringstagaren anses ha betalat premien när han lämnat ett betalningsuppdrag 

avseende premien till en bank eller någon annan liknande betalningsförmedlare” 

 

Jag tar här upp 5 § då den handlar om när en betalning anses verkställd vid användande av 

betalningsförmedlare. I varken FAL eller KFL stadgas det om när betalningen anses 

verkställd men har tidigare bestämts av praxis i NJA 1992 s 782. Premien anses betald då FT 

uppdrar åt betalningsförmedlare att överföra pengarna till FG. Motiven hänvisar till rättsfallet 

från 1992. Avgörande är när beloppet blivit tillgängligt för förmedlaren, dröjsmål hos 

betalningsförmedlaren påverkar inte FT förhållande till FG. Motiven behandlar frågan om 

telebetalning och Internetbetalningar och säger att paragrafen är tillämplig även i dessa fall. 

Vid betalning genom annan än betalningsförmedling är betalningen inte gjord förrän den 

vidarebefordrats till FG. 

 

8.2 8 kap NFAL, Företagsförsäkring 

Lagen ger ett minimiskydd för FT, likt FAL, dess regler om dröjsmål finns i 12-14 §§ FAL. 
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8.2.1 Uppsägning på grund av dröjsmål med premiebetalningen 

17 §  ”Betalas inte premien i rätt tid enligt avtalet, får försäkringsbolaget säga upp 

försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen skall sändas till 

försäkringstagaren och får verkan tre dagar efter den dag då den avsändes. Vid 

dröjsmål att betala premie för en senare premieperiod än den första upphör dock 

försäkringen att gälla först sju dagar efter det att försäkringsbolaget har avsänt en 

påminnelse om premiens förfallodag till försäkringstagaren. 

 

Det som sägs i 5 kap. 5 § om betalning genom betalningsförmedlare tillämpas också vid 

företagsförsäkring. Om inte annat har avtalats, tillämpas det som sägs i 5 kap 6 § om 

återbetalning av premie” 

 

Vid dröjsmål med premien får FG säga upp försäkringen med tre dagars uppsägningstid, om 

inte dröjsmålet är av ringa betydelse. I fråga om betalning genom betalningsförmedlare och 

om återbetalning av premie skall regleringen följa vad gäller vid konsumentförsäkring. 

Motiven utvecklar ”ringa betydelse” såtillvida att man skall följa allmänna kontraktsrättsliga 

principer, tex då en obetydlig del av premien resterar till betalning. Uppsägningstiden är lika 

kort som nuvarande FAL och motiven säger att det är för att hindra oseriösa FT som vill 

skaffa sig gratis försäkringsskydd. Vid senare premie upphör försäkringen sju dagar efter det 

att FG sänt en påminnelse till FT om betalningen. När det gäller betalning genom 

betalningsförmedlare hänvisar lagrummet till bestämmelsen i konsumentförsäkring. 

 

Både lagrådet och regeringen påpekar att det kanske vore lämpligt att införa andra regler för 

små och medelstora bolag, detta ser jag positivt på då flertalet små företag drivs med en knapp 

vinst och små resurser till skillnad mot stora företag borde dessa ha gynnsammare regler 

någonstans mellan FAL:s och KFL:s regler. 
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Inom företagsförsäkringar använder FG sig i stor utsträckning av suspensionsklausuler vid 

premiedröjsmål, NFAL innehåller inga uppgifter om en sådan klausul är giltig, vilket man i 

nuvarande lagstiftning kan utläsa 14 § FAL. Det troliga är att FG kan använda sig av 

suspensionsklausuler, då motiven framhäver att inom företagsförsäkringar avtalsfrihet skall 

råda. Om man gör en ordalydelsetolkning av lagtexten torde den endast behandla upphörandet 

eller uppsägning av försäkringen och inte en tillfällig suspension. Det som kan vara lite 

otydligt är om FG vid en senare premieperiod måste skicka en påminnelse en vecka innan 

suspensionens inträde likt dagens regler. Med bakgrund av 14 § FAL:s utformning och då 

speciellt ”upphörande av ansvarsfrihet” torde 17 § NFAL inte vara tillämplig på 

suspensionsklausuler. Således torde FG fritt kunna använda suspensionsklausuler. Lagregeln 

torde då ge FG mer frihet att använda sig av suspensionsklausuler, framförallt då ingen 

påminnelse behöver skickas vid senare premieperioder. Vid frågeställningar till FG har frågan 

om suspensionsklausuler kommit upp och viss tvetydlighet finns inom ämnet, då FAL 

behandlar frågan men inte NFAL, även då försäkringsförbundet tagit upp vikten av 

suspensionsklausuler i remissbehandlingen och det klart framhävs i motiven ger lagstiftaren 

ingen kommentar.  

 

8.3 13:e kap NFAL, Individuell Personförsäkring. 

Bestämmelserna har utformats likt vad som gäller för konsumentförsäkringen. Därför tar jag 

endast upp påföljderna vid dröjsmål. 
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8.3.1 Uppsägning på grund av dröjsmål med premiebetalningen 

2 § ”Betalas inte premien i rätt tid och är dröjsmålet inte av ringa betydelse, får 

försäkringsbolaget säga upp försäkringen för upphörande eller begränsning av ansvaret 

enligt vad villkoren närmare föreskriver. Uppsägningen skall sändas till 

försäkringstagaren. 

 

Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter den dag då den avsändes, om inte premien 

betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla uppgift om detta och om 

möjligheten att få försäkringen återupplivad enligt 3 §. Saknas någon av dessa 

uppgifter, får uppsägningen ingen verkan.  

 

Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien inom den i andra stycket 

angivna fristen på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension eller 

utebliven lön från sin huvudsakliga anställning eller liknande hinder, får uppsägningen 

verkan tidigast en vecka efter det att hindret har fallit bort, dock senast tre månader 

efter fristens utgång” 

 

Villkoren för uppsägning är desamma som för konsumentförsäkring förutom att FG kan 

begränsa sitt ansvar enligt villkor i avtalet. 
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8.3.2 Återupplivning 

3 §  ”Har en uppsägning enligt 2 § fått verkan och avser dröjsmålet inte första premien för 

försäkringen, återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning, om utestående 

premiebelopp betalas inom tre månader från utgången av den frist som anges i 2 § 

andra stycket. 

 

En försäkring som har ändrats till premiefri försäkring (fribrev) eller till en försäkring 

mot lägre premie, utan att en uppsägning enligt 2 § dessförinnan fått verkan, 

återupplivas till sin tidigare omfattning, om försäkringstagaren inom tre månader från 

den dag då försäkringsbolaget avsände ett meddelande om ändringen till honom betalar 

det premiebelopp som skulle ha betalats om försäkringen inte hade ändrats. 

Meddelandet skall innehålla en uppgift om rätten att få försäkringen återupplivad.  

 

Återupplivas försäkringen, ansvarar försäkringsbolaget från och med dagen efter den 

dag då premiebeloppet betalas” 

 

Regeringen anser att FT bör få ett sådant återupplivningsskydd, som framstår som en viktig 

social förmån särskilt när dröjsmålet beror på tillfälliga ekonomiska svårigheter. Att teckna en 

ny försäkring på motsvarande villkor kan vara svårt eller omöjligt, särskilt om den 

försäkrades hälsa försämrats. Som framhållits från försäkringsbranschens 

sida kan emellertid en så lång frist som sex månader missbrukas: den försäkrade låter 

avsiktligt bli att betala premie tills fristen håller på att löpa ut. En lämplig balans mellan de 

intressen som gör sig gällande synes enligt regeringen vara att bestämma fristen till tre 

månader. Även förslaget om underrättelse till vissa andra intressenter än FT fyller en social 

funktion och bör genomföras. 
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8.4 Sammanfattning NFAL 

Förslaget till Ny FAL i den mån det gäller premiebetalning och verkan av försummelse med 

betalningen är mer utförlig när det gäller vissa frågor som till exempel när betalningen är 

gjord genom betalningsförmedlare och när dröjsmålet kan ge upphov till hävning från FG 

sida. Lagen har i princip anpassats till utformad praxis på området.  

 

En första premiebetalning skall inom konsumentförsäkringar betalas inom 14 dagar från det 

FG sänt skriftlig erinran till FT, betalningsfristen räknas från det FG avsänt meddelande. Inom 

företagsförsäkringar råder avtalsfrihet vilket framhävs i motiven att det är av stor vikt mellan 

näringsidkare. Om tvist råder eller avtalet inte belyser frågan gäller troligtvis, likt FAL:s 

regler, att betalningen skall ske i förskott. Vid personförsäkring gäller likt inom 

konsumentförsäkringen en 14 dagars betalningsfrist med skriftlig erinran från FG.  

 

Senare premiebetalning skall inom konsumentförsäkringar betalas på premiens första dag, om 

premieperioden avser en längre betalperiod än en månad behöver han dock inte betala tidigare 

än en månad från det FG sänt skriftlig erinran om betalningen. Inom företagsförsäkringar 

gäller avtalsfrihet eller betalning på periodens första dag. Inom personförsäkringarna gäller 

samma som inom konsumentförsäkringen. 

 

Lagen reglerar inga andra påföljder än hävning och suspension av avtalet likt tidigare regler 

om försäkring. I lagen har man dock tagit fasta på rättsvetenskapsmännens förslag om 

väsentligt kontraktsbrott vid hävning och lagt till att avtalet kan sägas upp om det inte är av 

”ringa betydelse”, detta gäller i alla tre former av försäkringar som jag tagit upp. Motiven har 

dock inte utvecklat vad ringa betydelse skulle innebära utan hänvisar till allmänna principer 

men troligen kan man ta ledning av Bengtsson och Hellner om väsentligt kontraktsbrott. Ett 

exempel är när endast en obetydlig del av premien inte har betalats. Lagreglerna utvecklar 

också hur meddelandet om erinran skall skickas till FT och vad som skall vara med i detta, i 

tidigare lag har det endast varit en rekomendation från lagstiftarens sida om vad meddelandet 

skall innehålla. Vid konsumentförsäkringar skall FG skicka skriftlig erinran om betalningen 

till FT med innehåll att om denne betalar inom dessa dagar får uppsägningen ingen verkan. 

Innehåller inte meddelandet något om detta får uppsägningen ingen verkan. FT har 14 dagar 

på sig att betala från det att FG sänt meddelandet annars blir uppsägningen giltig. 
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Likt KFL finns det vissa godkända hinder för FT, dessa är samma som i KFL; oväntade 

händelser utanför FT kontroll, som jag diskuterat tidigare är detta en öppning i lagstiftningen 

varpå domstolen torde vid liknande händelser kunna jämka en eventuell uppsägning. Som i 

KFL gäller det endast i tre månader efter fristens utgång.   

 

Inom företagsförsäkring gäller tre dagars uppsägningstid från det FG skickat skriftlig erinran 

om uppsägningen till FT. Här har lagstiftaren valt att förlänga uppsägningstiden vid senare 

premiebetalningsperioder till sju dagar från det FG sänt skriftlig erinran om uppsägningen.  

 

Vid personförsäkringar gäller likt konsumentförsäkringar 14 dagar uppsägningstid med 

skriftlig erinran om uppsägningen. Dock finns ett tillägg i meddelandeinnehållet om FT rätt 

till återupplivande av försäkringen, finns inte detta med i meddelandet har uppsägningen 

ingen verkan.  

 

FG ges ett utrymme att begränsa ansvaret enligt försäkringsvillkoren istället för uppsägning 

vid försummelse med premiebetalningen, detta ser jag som en bra alternativ utväg, här skulle 

till exempel FG kunna begränsa ansvaret till endast vissa olyckshändelser eller begränsa 

ersättningen till visst belopp då premien inte är betald i tid. 

 

FG kan också använda sig av en ansvarsklausul att göra premiebetalningen som krav för 

försäkringsskyddets början likt nuvarande lagstiftning. Inom konsumentförsäkringar gäller 

detta bara första premiebetalningen och inom personförsäkring och företagsförsäkringar gäller 

avtalsfrihet om ansvarsfriskrivande. 
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9 Jämförelse FAL/KFL och förslag till Ny FAL 

Som nämnts tidigare har lagstiftaren inom området premiedröjsmål, i princip gett samma 

förslag om regleringar som nuvarande lagstiftningen, ett stort avsteg har dock gjorts med 

tanke på att uppsägning inte får göras vid ringa dröjsmål, detta är vad rättsvetenskapsmännen 

föreslagit, att kontraktsbrottet skall likt allmänna avtalsprinciper vara av väsentlig betydelse 

för en uppsägning. Det kan dock ses att ej ringa betydelse är långt ifrån väsentlig betydelse 

men premien är en av huvudprestationerna i avtalet och torde vara av väsentlig betydelse. Om 

endast en obetydlig del av premien inte har betalts kan det dock ses som ringa betydelse i 

lagens mening. Dock sker detta väldigt sällan. Oftare torde korta betalningsdröjsmål 

förekomma och vissa av dessa torde falla in under ”ej ringa betydelse”. 

 

Regeringen säger i motiven att de vill att avtalsfrihet skall råda inom företagsförhållanden likt 

FAL:s regler. Ett tillägg inom företagsförsäkringar är dock att uppsägningen skall föregås av 

en skriftlig erinran till FT om uppsägningen. Man har också lagt in en uppsägningstid på sju 

dagar vid senare premiebetalningar vilket stärker FT skydd från dagens lagstiftning på tre 

dagars uppsägning utan krav på erinran till FT. 

 

Inom Personförsäkringen kan FG begränsa ansvaret enligt avtal om FT är i dröjsmål med 

premien detta har ingen liknelse i nuvarande lagstiftning, annat är ansvarsfriskrivningen. Om 

begränsningen menar hela försäkringsskyddet eller bara viss del är oklart, motiven utvecklar 

inte detta närmare. Jag ser detta som en bra alternativ lösning till uppsägning, men det skulle 

kunna missbrukas av FG som kanske diskriminerar vissa FT. 

 

Förslaget innehåller inget lagrum om ansvarsfriskrivning från FG sida inom 

företagsförsäkringar, vilket kan synas lite konstigt, framförallt då FG i dagsläget använder sig 

av ansvarsklausuler. Man får väl antaga att lagstiftaren ser att FT och FG avtalar om vilken 

påföljd som borde inträffa vid ett eventuellt dröjsmål med premiebetalningen. 

 

Förslaget har i konsumentförhållanden lagt in en paragraf om när betalningen anses vara 

verkställd då denna använder sig av en betalningsförmedlare. Lagrummet är i princip en 

utveckling av praxis inom området och det finns ingen reglering i den nuvarande 

lagstiftningen. Detta ser jag som en bra utveckling, när lagstiftaren stiftar lagar efter praxis. 
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I huvudsak är förslaget utformat väldigt enkelt, jag saknar dock utförligare förklaringar i 

motiven inom ämnet premiebetalning och dess påföljder. Vad är till exempel ”ej ringa 

betydelse” vid uppsägningen? Förslaget kommer inte med något nytt tankesätt utan 

uppdaterar bara lagen till i princip gällande rätt eller praxis inom försäkringsområdet. Att 

avtalsfrihet råder inom företagsförhållanden är bra, då en annan form av påföljd än 

uppsägning kan avtalas om. Till exempel skulle FG kunna sätta en beloppsgräns för 

ersättningen vid dröjsmål eller bara att vissa skador ersätts etc. Jag hoppas Regering tillsätter 

en utredning att se över regler för småföretagare, dessa har knappa resurser och kanske inte 

råd med mäklare och borde ha mer gynnsamma regler. 
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