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Dansk forsikringsret Henning J\u00f8nsson Hent PDF Der er gået næsten 10 år siden 8. udgave af Dansk

forsikringsret og der er sket ind til flere markante ændringer i lovgivningen, men også i den måde man søger
efter information på i dag. 8. udgaven udkom netop som Folketinget vedtog ændringer i

forsikringsaftaleloven efter forudgående udvalgsarbejde. Skitser af ændringerne nåede at komme med og i 9.
udgave er praksis til disse ændringer nu også beskrevet. Større ændringer i lovgivningen berører bl.a. 1908-

loven om forældelse af fordringer, der efter 100 år fik sin afløser, der nu også indeholder regler om
forældelse, der har betydning på forsikringsområdet. Herudover er arveloven ændret bl.a. med nye regler for
arveret til samlever, fordelingen mellem børn og ægtefælle, tvangsarveret og ny definition på nærmeste

pårørende . Den sidste store ændring er forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, fx i forhold til
ejerskifteforsikringens dækningsområde. De fleste af ændringerne træder i kraft 1. maj 2012, og det er
lykkedes at ajourføre bogen med bekendtgørelserne til loven, selv om disse først er udstedt efter bogens
deadline. For informationssøgningen gælder, at denne i vid udstrækning nu søges på nettet, hvorfor der er

skåret ned på ret- og ankenævnsafgørelser, da de er tilgængelige online.
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Den sidste store ændring er forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af
fast ejendom, fx i forhold til ejerskifteforsikringens

dækningsområde. De fleste af ændringerne træder i kraft 1. maj
2012, og det er lykkedes at ajourføre bogen med bekendtgørelserne
til loven, selv om disse først er udstedt efter bogens deadline. For
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