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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104) 

Utfärdad den 16 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 7 §, 14 kap. 14 §, 15 kap. 8 §, 

19 kap. 24 § och 20 kap. 13 § försäkringsavtalslagen (2005:104) ska ha 

följande lydelse. 

9 kap. 

7 §    Vid ansvarsförsäkring får den skadelidande rikta krav direkt mot för-

säkringsbolaget på ersättning enligt försäkringsavtalet, om  

1. den försäkrade enligt lag eller annan författning är skyldig att ha

ansvarsförsäkring som omfattar skadan, 

2. konkurs har beslutats eller en rekonstruktionsplan enligt lagen

(2022:964) om företagsrekonstruktion har fastställts för den försäkrade, eller 

3. den försäkrade är en juridisk person som numera är upplöst.

I fall som avses i 4 kap. 9 § andra stycket andra meningen får den skade-

lidande rikta krav mot försäkringsbolaget i den utsträckning ersättning inte 

kan betalas av den försäkrade. 

Framställs krav enligt första stycket, ska försäkringsbolaget om möjligt 

snarast meddela den försäkrade om kravet. En dom mot försäkringsbolaget 

eller en överenskommelse med bolaget inverkar inte på skadeståndsskyldig-

het som inte omfattas av försäkringsavtalet. 

Den försäkrade och försäkringsbolaget är skyldiga att på den skadelidan-

des begäran lämna honom eller henne upplysning om försäkringen. 

14 kap. 

14 §    Ett förfogande över försäkringen är utan verkan om förfogandet är 

förbjudet enligt ett försäkringsvillkor som enligt inkomstskattelagen 

(1999:1229) ska tas in i försäkringsavtalet. Ett förbud mot överlåtelse hind-

rar dock inte utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i en under företags-

rekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan eller i konkurs i vidare utsträck-

ning än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller annan författning. 

15 kap. 

8 §    Om försäkringstagaren eller dödsboet efter honom eller henne försätts 

i konkurs och försäkringstagaren senare än tre år före den fristdag som anges 

i 4 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) har betalat premie för en livförsäkring 

med belopp som vid betalningstillfället inte stod i skäligt förhållande till 

hans eller hennes villkor, får konkursboet av tillgodohavandet hos försäk-

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375. 
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SFS 2022:989 ringsbolaget kräva åter vad han eller hon har betalat för mycket. Om försäk-

ringstagaren eller en panthavare inte har lämnat sitt samtycke till återbetal-

ningen, ska konkursboet för prövning av dess rätt väcka talan mot honom 

eller henne. Vid en sådan talan tillämpas 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen. 

Om försäkringsbeloppet har betalats ut, är den som har tagit emot be-

loppet skyldig att till konkursboet betala tillbaka det belopp som konkurs-

boet annars hade kunnat kräva åter av försäkringsbolaget. Har beloppet tagits 

emot av en förmånstagare, gäller detta dock bara om utbetalningen har skett 

senare än sex månader före fristdagen. Återbetalningsskyldigheten får jäm-

kas om det finns synnerliga skäl. Vid en talan mot den som har tagit emot 

försäkringsbeloppet tillämpas 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen. 

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om företagsrekonstruk-

tion. Vid en talan med anledning av planförhandling tillämpas 5 kap. 2 och 

3 §§ lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion. 

Vid sådan försäkring som avses i 7 § får krav enligt denna paragraf göras 

gällande bara om den försäkrade eller den till vars förmån försäkringen annars 

gäller är närstående till arbetsgivaren på det sätt som anges i 4 kap. 3 § kon-

kurslagen.  

Krav enligt denna paragraf får inte göras gällande till nackdel för för-

månstagare med oåterkalleligt förordnande. 

19 kap. 

24 §    Det som sägs i 14 kap. om förfogande över försäkringen tillämpas 

också vid gruppersonförsäkring, om inte annat sägs i andra stycket. 

Försäkringsbolaget kan i försäkringsvillkoren bestämma att den försäk-

rade inte får överlåta eller pantsätta sin rätt enligt försäkringen. Ett förfo-

gande i strid mot en sådan bestämmelse är utan verkan. Ett förbud mot över-

låtelse hindrar dock inte utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i en 

under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan eller i konkurs i 

vidare utsträckning än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller 

annan författning. 

20 kap. 

13 §    Det som sägs i 14 kap. om förfogande över försäkringen tillämpas 

också vid kollektivavtalsgrundad personförsäkring, om inte annat sägs i 

andra stycket. 

Försäkringsbolaget kan i försäkringsvillkoren bestämma att den försäk-

rade inte får överlåta eller pantsätta sin rätt enligt försäkringen. Ett förfog-

ande i strid mot en sådan bestämmelse är utan verkan. Ett förbud mot 

överlåtelse hindrar dock inte utmätning eller överlåtelse vid ackord eller i en 

under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan eller i konkurs i 

vidare utsträckning än detta följer av vad som annars föreskrivs i lag eller 

annan författning. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2. Den äldre lydelsen av 9 kap. 7 § gäller fortfarande om offentligt ackord

har fastställts beträffande den försäkrade enligt den upphävda lagen 

(1996:764) om företagsrekonstruktion. 

3. Den äldre lydelsen av 15 kap. 8 § gäller fortfarande i fråga om offentligt

ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. 
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SFS 2022:989 På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Erik Tiberg 

(Justitiedepartementet) 
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