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1.

ERHVERVSRETSHJÆLP

1.1.

HVEM ER OMFATTET

1.1.1.

Sikrede som er anført i policen og de personer der er ansat i forsikringstagerens tjeneste.

1.2.

HVILKE TVISTER DÆKKES

1.2.1.

Tvisten skal være opstået i forbindelse med den erhvervsudøvelse, der fremgår af policen.

1.2.2.

Tvisten skal kunne afgøres ved en almindelig domstol, voldgift eller mediation i Danmark.

1.2.3.

Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et
civilretligt søgsmål.

1.2.4.

Hvis sikrede henvender sig, skal SELSKABET på det foreliggende grundlag afgive en udtalelse
om, hvorvidt tvisten er af en art, som dækkes af forsikringen. Selskabet har både ret og pligt til
at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed.

1.3.

HVILKE TVISTER ER IKKE DÆKKET

1.3.1.

Forsikringen dækker ikke tvister, der vedrører:
1.3.1.1.

Straffesager. Dog dækkes omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i
forbindelse med straffesagen.

1.3.1.2.

Skatte- og afgiftsspørgsmål med myndigheder samt tvister med offentlige
myndigheder, hvor den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke
kan indbringes for de almindelige domstole.

1.3.1.3.

Inkassosager. Dog dækkes en sådan sag, hvis den udvikler sig til en tvist på grund
af indsigelser mod fordringens rigtighed eller størrelse.

1.3.1.4.

Det indbyrdes forhold mellem forsikringstager og dennes ansatte eller det indbyrdes
forhold mellem de ansatte.

1.3.1.5.

Betalingsstandsning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs.

1.3.1.6.

Behandling af dødsbo.

1.3.1.7.

Opløsning af ægteskab, registreret partnerskab og andre samlivsformer

1.3.1.8.

Oprettelse eller opløsning af selskabsformer, herunder
interessentskaber, uanset om disse er lovregulerede eller ej.

samejeforhold

og

1.3.2.

Forsikringen dækker ikke tvister, hvor modparten har økonomisk interesse i sikredes
virksomhed, eller hvor sikrede har økonomisk interesse i modpartens virksomhed.

1.3.3.

Forsikringen dækker ikke tvister, som er eller kunne være omfattet af en erhvervs- og/eller
produktansvarsforsikring eller almindelig forsikring for professionelt ansvar tegnet på
almindelige danske betingelser.
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1.4.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DÆKKET

1.4.1.

Forsikringen dækker:
1.4.1.1.

Egne sagsomkostninger.

1.4.1.2.

Omkostninger til modpart, hvis de pålægges sikrede under en mediation, rets- eller
voldgiftssag eller er godkendt af Selskabet.

1.4.1.3.

Udgifter til syn og skøn, som retten har udmeldt under en retssag.

1.4.1.4.

Udgifter til isoleret bevisoptagelse, som f.eks. syn og skøn i henhold til
retsplejelovens, hvis udgiften på forhånd er godkendt af Selskabet, eller når
resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte
sagen.

1.4.1.5.

Udgifter til ensidigt indhentede erklæringer, hvis Selskabet på forhånd har godkendt
at disse bliver indhentet.

1.4.1.6.

Andre sagsomkostninger, hvis disse på forhånd er eller ville være blevet godkendt af
Selskabet.

1.5.

HVILKE OMKOSTNINGER ER IKKE DÆKKET

1.5.1.

Forsikringen dækker ikke:
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1.5.1.1.

Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi de ikke står i et
rimeligt forhold til sagens værdi, eller fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig
grund til at føre sagen.

1.5.1.2.

Sikredes rejse- og opholdsomkostninger samt tabt indkomst.

1.5.1.3.

Advokatomkostninger til rejser uden for Danmark.

1.5.1.4.

Omkostninger til responsa om gældende ret.

1.5.1.5.

Omkostninger til oversættelse.

1.5.1.6.

Omkostninger til opfyldelse af dom, voldgiftsafgørelse eller forlig.

1.5.1.7.

Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder
sikkerhedsstillelse, medmindre disse er afholdt efter aftale med Selskabet.

1.5.1.8.

Hvis sikrede eller den advokat, sikrede har valgt, ikke giver møde i retten, ikke
fremskaffer begæret bevismateriale, eller på anden måde handler urimeligt,
vanskeliggør eller forsinker sagens rette afgørelse og gennemførelse, hæfter
Selskabet kun i det omfang, det kan godtgøres, at det har været uden indflydelse på
sagens omkostninger.
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1.6.

ERSTATNING OG SELVRISIKO

1.6.1.

Erstatning ydes med fradrag af omkostninger, der betales af modparten.

1.6.2.

Sikrede eller dennes advokat skal søge tilkendte omkostninger indkrævet hos modparten. Er
sådanne omkostninger ikke betalt, dækker Selskabet disse omkostninger med fradrag af
eventuel selvrisiko, og Selskabet indtræder i sikredes ret mod transporterklæring

1.6.3.

Selskabets erstatningspligt er begrænset til 150.000 kr. (indeksreguleres ikke) for én
forsikringsbegivenhed med mindre andet fremgår af policen.

1.6.4.

Der gælder en selvrisiko 10% af omkostningerne minimum 5.000 kr. (indeksreguleres ikke) pr.
instans herunder mediation. Den samlede erstatningsydelse kan inden for et forsikringsår ikke
overstige 500.000 kr. uanset antallet af forsikringsbegivenheder.

1.6.5.

Hvis sagen appelleres, gælder maksimum på 150.000 kr. for den samlede behandling med
mindre andet fremgår af policen.

1.6.6.

Der afregnes særskilt efter hver instans, og selvrisikoen fradrages over for advokaten.

1.6.7.

Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede parter, fordeles omkostningerne
ligeligt på alle parter og retligt interesserede (forsikrede såvel som ikke forsikrede).

1.6.8.

En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én
forsikringsbegivenhed.

1.6.9.

En tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske
kendsgerninger, betragtes også som én forsikringsbegivenhed.

1.6.10.

A conto erstatning betales for faktiske udgifter, når disse er afholdt.

1.6.11.

Advokatsalærer betales - medmindre andet er aftalt mellem advokaten og Selskabet, når der er
afsagt dom, selvom dommen bliver anket.

1.6.12.

Merværdiafgift og tilsvarende afgifter i udlandet bæres endeligt af sikrede i det omfang, sikrede
kan fratrække beløbet til afgiften i momsregnskabet.

1.7.

FORDELING AF OMKOSTNINGER

1.7.1.

Sikrede skal give retten alle oplysninger, der er nødvendige for at denne kan tage stilling til
spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten.

1.7.2.

Ved et forlig, uanset om det bliver indgået inden- eller udenretligt, skal fordelingen af sagens
omkostninger godkendes af Selskabet eller afgøres af retten, før der bliver indgået en bindende
aftale.

1.7.3.

Hvis retten træffer afgørelse om fordeling af sagens omkostninger, skal advokaten sikre, at
rettens afgørelse kan kæres i henhold til gældende ret, og at Selskabet får mulighed for at
begære afgørelsen kæret.

1.7.4.

Hvis advokaten forsømmer at overholde dette, hæfter Selskabet kun i det omfang, det
godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens endelige
omkostningsfordeling.

1.7.5.

Ved voldgift kræver Selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med
principperne i retsplejeloven, uanset hvor i Danmark voldgiftssagen føres.

1.7.6.

Hvis der bliver indgået et forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod
en saldokvittering, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den
ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger.
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1.8.

FORSIKRINGSTID

1.8.1.

Dækningen omfatter kun omkostninger ved tvister, hvis søgsmålsgrunden er opstået i
forsikringstiden.

1.8.2.

Det er en betingelse, at anmeldelse skal være modtaget senest 6 måneder efter retshjælpsdækningens ophør.

1.9.

VALG AF ADVOKAT

1.9.1.

Det er en betingelse, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen.
Sikrede vælger sin advokat blandt bestallingshavende advokater.

1.9.2.

I det omfang Selskabets og sikredes interesser i tvisten er sammenfaldende, er det overladt til
Selskabet at vælge en advokat.

1.9.3.

Valg af udenlandsk advokat må kun ske efter aftale med Selskabet.

1.9.4.

Når Selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv.
gældende hos sikrede. Sker dette ikke, er der ikke dækning.

1.9.5.

Advokaten kan dog kræve selvrisikobeløb og eventuelle beløb ud over dækningens omfang
betalt af sikrede.

1.9.6.

Advokaten har direkte krav mod Selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke indgå aftale om sit
salær med sikrede, som har bindende virkning for Selskabet.

1.9.7.

Grundlaget for salærafregningen vil være bestemmelsen i Retsplejeloven. Ifølge denne må en
advokat ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

1.9.8.

En advokat kan ikke uden Selskabets samtykke føre en sag, hvis han har økonomisk interesse i
den sikredes virksomhed.

1.9.9.

En advokat kan ikke føre sin egen sag.

1.10.

ANMELDELSE TIL SELSKABET

1.10.1.

Anmeldelse til Selskabet foretages af advokaten og skal så vidt muligt indeholde:
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1.10.1.1.

Angivelse af modparten.

1.10.1.2.

Påstand (eventuelt også modpartens påstand).

1.10.1.3.

Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, påstanden støttes på.

1.10.1.4.

Selskabet kan endvidere, hvis det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning,
forlange Dokumenter og bevisligheder forelagt. Selskabet kan desuden forlange en
juridisk begrundelse for påstanden.

1.10.1.5.

Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller
undtagelsesvis måtte være indledt.

1.10.1.6.

Mens sagen står på, skal advokaten holde selskabet underrettet om processkridt,
der har væsentlig omkostningsmæssig betydning.
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2.

FÆLLES BETINGELSER

2.1.

GENERELLE UNDTAGELSER

2.1.1.

Forsikringen dækker ikke skader, der opstår som følge direkte eller indirekte følge af:
2.1.1.1.

Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod.

2.1.1.2.

Jordskælv, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer.

2.1.1.3.

Krig, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder eller andre krigslignende handlinger.

2.1.1.4.

Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution.

2.1.1.5.

Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i
fredstid.

2.1.2.

Forsikringen dækker dog skader, som skyldes eller sker i forbindelse med atomkernereaktioner,
der opstår i forbindelse med sædvanlig industriel, medicinsk eller videnskabelig brug, og
anvendelsen heraf skal opfylde de forskrifter som gælder, og ikke stå i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift.

2.2.

BETALING AF FORSIKRIGEN

2.2.1.

Præmien betales forud. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og
senere præmier til de anførte forfaldsdage. Præmien skal betales senest den dato, der står på
fakturaen.

2.2.2.

Ud over præmie opkræves afgifter til det offentlige, fx forsikringsafgift.

2.2.3.

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Er forsikringen ikke betalt inden 21
dage efter den første rykker, stopper forsikringen. Hvis der sendes en rykker har vi ret til at
opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger. Vi har endvidere ret til at
opkræve ekspeditionsgebyr, gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser, som
svarer til vores udgifter.

2.2.4.

Hvis disse udgifter stiger, har vi ret til at hæve gebyrerne, så de svarer til de faktiske udgifter.

2.3.

INDEKSREGULERING

2.3.1.

Indeksreguleringen følger ”lønindeks for den private sektor”, der er udregnet af Danmarks
Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, har vi
ret til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik.

2.3.2.

Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløb indeksreguleres, hvis det fremgår af
forsikringsbetingelserne eller policen.

2.3.3.

Indeksreguleringen sker hvert år fra den 1. januar.

2.3.4.

Prisen på forsikringen indeksreguleres en gang om året på forsikringens første betalingsdag i
kalenderåret. Indekset for andet kvartal året før danner grundlag for reguleringen.
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2.4.

FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE

2.4.1.

Forsikringen gælder for en periode på 1 år og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen.

2.4.2.

Forsikringen kan hver af parterne opsiges med 1 måned varsel før forsikringsperioden udløber.

2.4.3.

I tilfælde af skade kan SELSKABET opsige eller indføre forbehold i dækningen med mindst 14
dages varsel efter erstatningens betaling eller afvisning. Forsikringstageren kan også opsige
forsikringen med 14 dages varsel efter erstatningens betaling eller afvisning.

2.4.4.

Opsigelse skal ske skriftligt til den anden part.

2.5.

ÆNDRIG AF BETINGELSER ELLER PRÆMIE

2.5.1.

Hvis SELSKABETS præmietarif eller forsikrings-betingelser for forsikringer af samme art som
nærværende ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelser for
denne forsikring med 1 måned varsel fra næste forsikringsårs begyndelse.

2.6.

TVISTER

2.6.1.

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

2.7.

KLAGEADGANG

2.7.1.

Enhver klage over en police eller over en skade, kan anmeldes til den klageansvarlige hos
SELSKABET
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