Så får du ersättning
för dina skador
Du har genom denna dom fått rätt till skadestånd på grund av ett brott. Det innebär inte att
pengarna kommer till dig automatiskt. Du måste själv vara aktiv. Det finns dessutom andra
typer av ersättningar som du kan ha rätt till. Så här fungerar det.
Det finns tre typer av ersättning: försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning. Det är olika regler
som gäller för ersättningarna och därför kan beloppen variera. Att du har fått ett belopp utdömt i skadestånd
betyder alltså inte alltid att du har rätt till samma belopp i försäkringsersättning eller brottsskadeersättning.

Försäkringsersättning
Om du inte redan gjort det – kontakta ditt försäkringsbolag.
Har du en försäkring kan du få ersättning genom den, till
exempel via din hem- eller olycksfallsförsäkring. Du kan också
vara försäkrad via din arbetsgivare eller din fackförening. I
vissa fall kan du ha rätt till både försäkringsersättning och
skadestånd.

Kontrollera dina
försäkringar

Skadestånd
Om ingen överklagar domen skickar domstolen en kopia av
den till Kronofogden som kontaktar dig och frågar om du
vill ha hjälp att driva in skadeståndet. Om du vill ha hjälp
ska du fylla i Kronofogdens blankett och skicka tillbaka den.
Kronofogden undersöker då gärningspersonens ekonomi
och ser till att du får ditt skadestånd, om det är möjligt. Det är
oftast kostnadsfritt.

Ta hjälp av
Kronofogden

Gå inte med på någon överenskommelse med
gärningspersonen som innebär att han eller hon endast
betalar en del av skadeståndet. Du riskerar då att gå miste om
delar av skadeståndet och brottsskadeersättning.

Brottsskadeersättning
Du kan i vissa fall få brottsskadeersättning från staten.
Den kan du ha rätt till om du inte har fått full ersättning
från gärningspersonen eller ditt försäkringsbolag. Du
måste lämna in din ansökan om brottsskadeersättning
till Brottsoffermyndigheten inom tre år efter domen.
Ansökningsblanketter finns på Brottsoffermyndighetens
webbplats och kan också beställas från myndigheten.

Ansök om
brottsskadeersättning

Ersättningen täcker framför allt fysiska och psykiska
skador på din person samt kränkning. Möjligheterna
att få brottsskadeersättning vid sakskada eller ren
förmögenhetsskada, som stöld eller bedrägeri, är mycket små.
Brottsoffermyndigheten ger också ersättning till barn
som bevittnat våld mellan närstående. För att ha rätt till
ersättningen krävs i de allra flesta fall en fällande dom för det
brott som barnet bevittnat.

För mer information, kontakta aktuell domstol,
närmaste brottsoffer- eller kvinnojour,
Kronofogden eller Brottsoffermyndigheten.
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