När ditt ärende avslutas
Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med vårt slutliga beslut
måste du först vända dig till den som
handlagt ditt ärende med ditt klagomål.
Missförstånd och oenigheter kan oftast
klaras upp på ett enkelt sätt. Om vi fortfarande inte kommer överens kan du själv
begära prövning hos Trafikskadenämnden.
I vissa ärenden är vi skyldiga att fråga
Trafikskadenämnden. Se nedan.
Obligatoriska ersättningsfrågor att
pröva i Trafikskadenämnden
För att ersättningen ska bli enhetlig och
skälig har regeringen bestämt att de bolag
som reglerar trafikskador ska rådfråga
Trafikskadenämnden om bedömning och
beräkning i vissa ersättningsfrågor.
Tre Kronor har skyldighet att fråga
nämnden i följande fall:
• Ersättning för inkomstförlust under
invaliditetstid om förlusten för något år
uppgår till minst ett prisbasbelopp som
gäller det år då skadan inträffar.
• Ersättning under invaliditetstid för:
- Lyte
- Stadigvarande men
- Inkomstförlust
- Kostnader
- Olägenheter eller
- Särskilda olägenheter
om den medicinska invaliditetsgraden
uppgår till minst tio procent.
• Ersättning till maka, make eller därmed jämställd person för förlust av
underhåll
• Omprövning av livränta eller engångsbelopp i vissa fall.

I ärenden där Tre Kronor är skyldig
att fråga Trafikskadenämnden blir vår
bedömning preliminär innan nämnden
yttrat sig. Om Trafikskadenämnden har
annan uppfattning än vad vi har, följer vi
normalt den bedömningen, vilket innebär
att storleken på din ersättning kan bli högre
eller lägre.
Preskription – rätten till ersättning
upphör efter viss tid
För skador inträffade före 1 januari 2015
gäller följande:
Den som vill kräva ut försäkringsersättning förlorar rätten till ersättning om han
inte väcker talan mot försäkringsbolaget
inom tre år från det att han fick kännedom
om att fordran kunde göras gällande och
i vart fall inom tio år från det att fordran
tidigast hade kunnat göras gällande

Du kan läsa mer om preskription i Trafikskadelagen 31 §
Omprövning
Du har i vissa fall möjlighet att få din rätt
till ersättning omprövad, även om ditt
skadeärende har avslutats.
Det gäller om de förhållanden som låg till
grund för ersättningen har ändrats väsentligt. Du kan läsa mer om omprövning
i skadeståndslagen 5 kapitlet 5 §. Reglerna
om preskription gäller även vid en omprövning.
Domstol
Den som kräver ersättning har alltid
möjlighet att få sin sak prövad av domstol
även om någon av nämnderna tidigare
har lämnat förslag till ersättning

För skador inträffade fr.o.m. 1 januari
2015 gäller följande:
Den som vill kräva ut försäkringsersättning förlorar rätten till ersättning om han
inte väcker talan mot försäkringsbolaget
inom tio år från skadehändelsen. Om den
skadelidande begär omprövning enligt
5 kap 5 § skadeståndslagen, får talan dock
väckas inom tre år från tidpunkten när
det förhållande som ligger till grund för
omprövningsyrkandet inträdde.
För skador inträffade både före och efter
1 januari 2015
Om du anmält skadan inom gällande tid
har du alltid sex månader på dig att väcka
talan sedan försäkringsbolaget förklarat
att man tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan.
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