
POLICY -  Reservsättningsrisker och skadeakter  2009-06-05 
 

Dessa instruktioner avser reservsättning av bolagets ansvarighet vid försäkringsfall, 
förvaltningskostnader och andra kostnader såsom ej intjänade premier och kvardröjande 
risker, oreglerade försäkringsfall och kostnader för reglering av dessa samt risken för att 
bolagets ansvarighet för försäkringsfall undervärderas. 
 

 
Reservsättningsinstruktioner  

Reservsättning av bolagets ansvar vid försäkringsfall skall ske så att risk för att bolagets 
åtagande inte underskattas. Detta skall ske genom att beakta statistik och erfarenhet av 
bolagets försäkringsportfölj samt erfarenhet från en större marknad av likartade risker 
och genom bedömning av det individuella skadefallet.  
 
Bedömningen av reserver vid försäkringsfall skall baseras på skriftligt 
reserveringsförslag från kompetent skadereglerare.  

 

 
Reservsättning  

Vid bestämmande av skadereserv skall alltid individuell värdering av skadefall göras. 
Värderingen skall utgöra den vid tidpunkten mest realistiska uppskattningen av 
försäkringsfallets kostnader med särskilt beaktande av att risk för att underreservering 
inte sker. 
 
Bedömning av avsättningar för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) skall 
göras skriftligt av bolagets aktuarie eller baseras på skriven instruktion från denne. 
 
Bedömning skall även göras avseende reservsättning för kvarvarande avtalsperiod. 
 
 

Beslutsordning och befogenheter  

Bolagets VD ansvarar för beslut om bolagets reserver med hänsyn tagen till 
ovanstående reservsättningsinstruktioner. 
 
 

Registrering av skada  

Bolaget skall utan dröjsmål registrera varje försäkringsfall som anmäls. Registreringen 
skall omfatta följande: 
 
• För varje skada skall anges: försäkringstagare, försäkringsnummer,  
 skadenummer, skadeplats samt skadereglerare 
 

• Uppskattning av försäkringsfallets totala kostnad inklusive separat  
 redovisning av kostnader för skadereglering 
 

• Självrisk 
 

• Utbetald skadekompensation  
 

• Ännu ej utbetald skadekompensation inklusive separat redovisad 
 skaderegleringskostnad 



 
 

 

Dokumentation i skadeakten  

Skadeakten skall innehålla följande information: 
 
• Beskrivning av skadehändelse 
 

• Beskrivning av skadeorsak 
 

• Hänvisning till villkorsmoment som omfattar skadehändelsen 
 

• Uppskattning av totala skadekostnader 
 

• Självrisk 
 

• Beskrivning av hur skadan skall åtgärdas 
 

• Kontaktperson hos skadelidande skall anges 
 

• Skadeakten skall fortlöpande uppdateras med avseende på utbetald  
 skadekompensation ännu ej utbetald skadekompensation, skaderegle- 
 ringsarbetets fortskridande, eventuella nya eller ändrade bedömningar  
 av skadan 
 

• Med tanke på eventuella återförsäkrares deltagande i skadan skall alla  
 relevanta uppgifter enligt ovan finnas på engelska då skadan överstiger  
 bolagets självbehåll 
 

 
Arkivering  

Skadeakterna skall arkiveras i 10 år räknat från skadans slutreglering. 
 

 
Uppföljning, analys och rapportering  

Bolagets VD skall regelbundet på ett övergripande sätt redovisa skadesituationen till 
styrelsen. 

 


