
 

 

 
 

VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV EN NY UTREDNING: 
 

”Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd?” 
 

Ett seminarium med hovrättsrådet Mia Schenk Blomqvist 

arrangerat av Försäkringsjuridiska Föreningen i samarbete med Juridiska institutionen  
Onsdagen den 23 november 2016 

kl 16.00– 17.30   
Sal B 33, Handelshögskolan   
Vasagatan 3, Göteborg  

 
Anmälan:  
Bindande anmälan sker till Martin Engdahl, martin.engdahl@lansforsakringar.se, eller via hemsidan 
www.fjfgbg.se, senast den 21 november 2016. Försäkringsjuridiska Föreningen bjuder på 
arrangemanget. 
 

Presentation av ämnet: 

När försäkringsavtalslagen trädde i kraft den 1 januari 2006 infördes kontraheringsplikt även för 
personförsäkring. Snart visade det sig att den praktiska skillnaden mellan skadeförsäkring och 
personförsäkring var stor. Alla tycktes inte ha rätt att teckna personförsäkring. Störst uppmärksamhet 
fick fall då barn och funktionshindrade vägrades teckna sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Det visade 
sig så småningom att kontraheringsplikten snarare var en rätt att få en individuellt baserad 
riskprövning av sin ansökan om försäkring. Nu har Utredningen om rätten till en personförsäkring 
lämnat sitt slutbetänkande där man bl.a. utrett om lagstiftningens intentioner har följts i 
försäkringsbolagens praktiska tillämpning av kontraheringsplikten. Vidare har utredningen lämnat 
vissa förslag till reformer på området. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/05/sou-
201637/ 

 

Presentation av seminarieledaren:  

Mia Schenk 
Blomqvist 

 Hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige, sekreterare i 
utredningen ”Rätten till en personförsäkring – ett stärkt 
konsumentskydd” SOU2016:37.  

                                                            Välkomna, styrelsen 

 

Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg (”FJF”) är en ideell förening med Juridiska institutionen vid 

Göteborgs Universitet och försäkringsbranschen som tillskyndare. Bland medlemmarna i FJF, som f n är ca 

200 till antalet, återfinns såväl juridikstuderande som yrkesverksamma med inriktning på försäkringsrätt. De 
främsta syftena med FJF är att främja kompetensutveckling hos medlemmarna samt erfarenhetsutbyte mellan 

universitet och näringsliv. FJF arrangerar bl a seminarier – däribland den årliga Försäkringsrättsdagen – i olika 

skadeståndsrättsliga och försäkringsjuridiska ämnen. FJF:s verksamhet finansieras genom bidrag från 

försäkringsbranschen.  

Sponsorer 2016: Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Nordia, Advokatfirman Vinge, AON, BNP Parisbas 

Cardif Nordic, Crawford & Company, Folksam, Göta Lejon, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, 

Moderna Försäkringar, Rosengrens Advokatbyrå, Stena Rederi, Willis och Volvo Cars. 

 

 
  


