Vi vill att du ska vara nöjd
Det är viktigt att det finns en väl fungerande
klagomålshantering för att du som kund
ska kunna få dina intressen tillgodosedda. En
god hantering av klagomål ger Tre Kronor
en möjlighet att fånga upp problem samt
att vidta förebyggande åtgärder.

Vänd dig först till oss på
Tre Kronor
Missförstånd eller oenigheter kan ofta
klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför
först kontakt med den som handlagt ditt
ärende. Om du ändå inte blir nöjd så kan
du kontakta handläggarens närmaste chef.

Kundombudsmannen Tre Kronor
Du som är kund i Tre Kronor har möjligheten att få ditt ärende omprövat av
Kundombudsmannen som är oberoende i
förhållande till Tre Kronors organisation.
Kundombudsmannen omprövar de flesta
ärenden rörande försäkring och skadefrågor. Om du inte är nöjd med Tre Kronors
slutliga beslut kan Kundombudsmannen
göra en opartisk bedömning av ditt ärende. Efter det att Tre Kronor har lämnat
sitt slutliga beslut har du ett år på dig att
göra en anmälan till Kundombudsmannen,
under förutsättning att preskription inte
inträtt i enlighet med vad som anges nedan i
avsnittet ”Vänta inte för länge”.
Adress: Kundombudsmannen Tre Kronor
106 60 Stockholm
Telefon: 020-65 52 53
Branschgemensamma nämnder
Du kan i vissa fall få ditt ärende prövat i
någon av följande nämnder:
Trafikskadenämnden
Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsföretagen och verkar för en enhetlig
och skälig personskadereglering inom
trafikförsäkringen. Vissa ersättningsfrågor
är obligatoriska och ska alltid prövas av
nämnden. Tre Kronor hjälper dig i samband
med den obligatoriska prövningen.
Det finns andra frågor där vi inte är skyldiga
att inhämta yttrande. I dessa frågor kan
du själv begära prövning hos Trafikskadenämnden via en särskild blankett som
finns på Trafikskadenämnden,
Box 240 48, 104 50 Stockholm eller på
webb: trafikskadenamnden.se

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd
prövar ärenden för personer som skadats
och har rätt till skadestånd för sina skador.
Den fungerar ungefär som trafikskadenämnden gör för trafikskadade. Vissa
ersättningsfrågor ska alltid hänskjutas
till nämnden för yttrande. Framför dina
önskemål till Tre Kronor om du vill att
nämnden ska yttra sig i frågor där vi inte
är skyldiga att inhämta yttrande.
Personförsäkringsnämnden
Personförsäkringsnämnden prövar tvister
mellan den försäkrade (enskild konsument)
och försäkringsföretaget i ärenden som rör
liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall
där det krävs medicinska bedömningar.
Nämnden för Rättsskyddsfrågor
Nämnden för Rättsskyddsfrågor prövar
på begäran av försäkrad omfattningen
av rättsskyddsförsäkring, fråga om
ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring och fråga
om överprövning av ombuds lämplighet
inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring. Du kan själv begära prövning
hos Personförsäkringsnämnden och
Nämnden för Rättsskyddsfrågor via en
särskild blankett som finns hos:
Svensk Försäkrings Nämnder
Adress: Box 240 67, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 20
Webb: forsakringsnamnder.se
Anmälan till Nämnden för Rättsskyddsfrågor
måste göras senast inom ett år efter det att du
har framfört ditt klagomål till Tre Kronor.
Allmänna reklamationsnämnden
(ARN)
ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar de f lesta tvister om privatpersoners försäkringar, dock inte tvister
som rör ett lägre belopp än 2 000 kronor
eller medicinska bedömningar.
ARN prövar inte heller försäkringstvister
rörande försäkring som grundar sig på
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter, om avtalet föreskriver ett särskilt
tvistelösningsförfarande. Detta sker vanligtvis genom prövning i en partssammansatt
nämnd.

Fler undantag finns och framgår av
ARN:s hemsida. Anmälan till ARN måste
göras senast inom ett år efter det att du har
framfört ditt klagomål till Tre Kronor.
Adress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
E-post: arn@arn.se
Webb: arn.se
Allmän domstol
Du kan få din tvist med Tre Kronor
prövad av tingsrätten. Om du har rättsskyddsförsäkring kan den ersätta en del
av rättegångskostnaderna.
Konsumenternas försäkringsbyrå
Försäkringsbyrån ger kostnadsfri information och råd i försäkringsfrågor, men
prövar inte enskilda försäkringstvister.
Adress: Box 242 15, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
Webb: konsumenternas.se
Kommunal konsumentvägledning
Du kan också få information och råd via
din hemkommuns konsumentvägledare.

Vänta inte för länge
Om du väntar för länge med att få din tvist
prövad kan du förlora din rätt till ersättning
(preskription). Vill du undvika preskription
måste du väcka talan vid tingsrätten inom
tio år från skadehändelsen/tidpunkten när
det förhållande inträffade/inträdde som enligt
försäkringsavtalet berättigar till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd. Om
den tidpunkten inträffat före den 1 januari
2015 måste du i regel väcka talan inom tre
år från det att du fick kännedom om att
anspråket kunde göras gällande. Om ett
försäkringsavtal berättigar till ersättning för
olika ersättningsposter eller olika skador vid
olika tidpunkter kan delar av anspråket preskriberas enligt äldre bestämmelser och andra
delar enligt nya bestämmelser.
Om du som privatperson anmält din skada
eller ditt anspråk före preskriptionstidens
utgång har du alltid sex månader på dig att
väcka talan från det att du fått slutligt besked
från Tre Kronor eller Kundombudsmannen
Tre Kronor.
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Om vi inte skulle komma överens

