VÄLKOMMEN TILL FÖRSÄKRINGSRÄTTSDAGEN
Ett eftermiddagsseminarium med

aktuella försäkringsrättsliga ämnen
arrangerat av Försäkringsjuridiska Föreningen i samarbete med Juridiska institutionen
Torsdagen den 10 oktober 2019
kl 13.15 – 16.15 (ca)
Sal B 33, Handelshögskolan (B-huset, våning 3)
Vasagatan 1, Göteborg
Seminarieavgift:
Försäkringsjuridiska Föreningen bjuder på arrangemanget.
Anmälan:
Bindande anmälan sker till Martin Engdahl, martin.engdahl@lansforsakringar.se eller
telefon 031-63 80 29, senast den 3 oktober 2019. Du kan även anmäla dig via
föreningens hemsida www.fjfgbg.se.
Programinnehåll:
Årets försäkringsrättsdag kommer inledningsvis behandla några försäkringsrättsliga
spörsmål om försäkrat intresse, villkorsutformning och tolkning av försäkringsvillkor.
Ägnar bolagen tillräcklig omsorg vid utformningen av sina försäkringsvillkor? Hur ska
villkoren tolkas? Det är exempel på frågor vi hoppas kunna diskutera med talarna och
auditoriet. Några domar från senare tid pekar på att HD något omformulerat de gamla
tolkningsmaximerna som en gång formulerades av Jan Hellner.
Vidare kommer de allt mer ökande kränkningarna på internet aktualiseras. Genom ett
nytt brott i brottsbalken om olaga integritetsintrång samt att ett tillägg i brottsskadelagen
beträffande grovt förtal, kan kränkningsersättning från och med förra året utbetalas av
Brottsoffermyndigheten. Vi kommer få höra mer om hur myndigheten kommit att
tillämpa dessa regler.
Program:
13.15 - 13.20 Inledning
Robert Lundström, FJF:s ordförande

Välkomsthälsning

13.20 - 13.55
Jessika van der Sluijs Björkman, professor
i civilrätt, Stockholm universitet

Den försäkringsrättsliga intresseprincipen

13.55 – 14.30
Claes Martinson, docent i civilrätt,
Göteborgs universitet

Varför äganderättsbegreppet inte bör
användas i försäkringsvillkor

14.30 - 15.00 Fikapaus

(Serveras i Göteborgsrummet)

15.00 – 15.30 Panelsamtal

Diskussion om villkorsutformning, tolkning
och andra verktyg för att ringa in
försäkringsbolagens ekonomiska risk –
särskilt vid konsumentförsäkring

Filip Bladini (moderator)

15.30 - 16.10
Ingela Ackemo, beslutsfattare vid
Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet

Brottsskadeersättning med fokus på grovt
förtal och olaga integritetsintrång

16.10 – 16.15
Frågor och avslutning
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 2019: Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Nordia, Advokatfirman Vinge, AON Sweden,
BNP Paribas Cardif Nordic, Crawford & Company, Försäkrings AB Göta Lejon, Högskolan Väst, If
Skadeförsäkring, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Nordic Loss Adjusting, Rosengrens
Advokatbyrå, Sedgwick Sweden, Willis Tower Watson och Volvo Cars.

