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

1.2.2.

Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et
civilretligt søgsmål, i hvilke der er udtaget stævning eller voldgiftsklage, og hvor kravet er
bestridt.

1.2.3.

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.

1.2.4.

Det er en betingelse for dækning, at erhvervsudøvelsen udføres enten af de sikrede som anført
i punkt 1. eller af disses personale som arbejder i henhold til en ansættelseskontrakt.

1.3.

HVILKE TVISTER ER IKKE DÆKKET

1.3.1.

Forsikringen dækker ikke tvister, der vedrører:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Betalingsstandsning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs.

f)

Behandling af dødsbo.

g)

Opløsning af ægteskab, registreret partnerskab og andre samlivsformer

h)

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:
a)

Egne sagsomkostninger, hvilket er defineret som forsikredes udgifter til at lede
sagen.

b)

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

c)

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

d)

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.

e)

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

f)

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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a)

Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, for eksempel fordi sikrede ikke
skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller disse ikke står i rimeligt forhold
til sagens genstand.

b)

Sikredes rejse- og opholdsomkostninger samt tabt indkomst.

c)

Advokatomkostninger til rejser uden for Danmark.

d)

Omkostninger til responsa om gældende ret.

e)

Omkostninger til oversættelse.

f)

Omkostninger til opfyldelse af dom, voldgiftsafgørelse eller forlig.

g)

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

h)

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.

i)

Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, medmindre indhentelsen af
disse på forhånd er godkendt af Selskabet.

j)

Omkostninger til klagenævnsbehandling og almindelig advokatrådgivning

k)

Omkostninger til sagkyndig beslutning i henhold til paragraf 46 i Almindelige
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92).

l)

Omkostninger vedrørende
Anlægsvirksomhed.

sagsførelse

for

Voldgiftsnævnet

for

Bygge-

og
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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 enhver
skade/instans med mindre andet fremgår af policen.

1.6.4.

Der gælder en selvrisiko 10% af omkostningerne minimum 5.000 kr. (indeksreguleres ikke) pr.
instans /skade herunder mediation med mindre anden selvrisiko er anført i policen. Den
samlede erstatningsydelse kan inden for et forsikringsår ikke overstige 500.000 kr. uanset
antallet af forsikringsbegivenheder med mindre andet er fremgår af policen.

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.

KUMULEREDE SAGER

1.7.1.

Fører flere sikrede – i samme eller flere selskaber – sager, som har fælles oprindelse og
opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 om kumulation, sker fastsættelse og fordeling
af erstatning, selvrisiko og forsikringssum efter nedenstående regler.

1.7.2.

Samme regler gælder ved
retsplejelovens kapitel 23a.
a)

gruppesøgsmål,

hvor

tilmeldingsmodellen

anvendes,

jf.

Hvis antallet af sikrede er 2-5
De aktuelle forsikringsbestemmelser om forsikringssum og selvrisiko gælder for hver
enkelt af de sikrede. Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede – se
punkt om fordeling af omkostninger.

b)

Hvis antallet af sikrede er mere end 5
Den samlede erstatning er begrænset til et beløb svarende til forsikringssummen på
den forsikring med det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes
ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst
det laveste selvrisiko- eller minimumselvrisikobeløb ganget med 5. Omkostningerne
fordeles på alle retligt interesserede – se punkt om fordeling af omkostninger.
Erstatning og selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også
for tvister, som sluttes udenretligt, og for tvister, der behandles i udlandet

1.7.3.

VER. 2019.02

Uanset ovenstående, vil den samlede erstatning ikke overskride policens anførte forsikringssum
pr. forsikringsår.
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1.8.

FORDELING AF OMKOSTNINGER

1.8.1.

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

1.8.2.

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.

1.8.3.

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.

1.8.4.

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

1.8.5.

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

1.8.6.

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.

1.9.

FORSIKRINGSTID

1.9.1.

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

1.9.2.

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

1.10.

VALG AF ADVOKAT

1.10.1.

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

1.10.2.

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

1.10.3.

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

1.10.4.

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.

1.10.5.

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

1.10.6.

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

1.10.7.

Grundlaget for salærafregningen er Præsidenterne for Østre og Vestre Landsrets vejledende
satser for fastsættelse af et passende beløb til dækning udgifter til advokatbistand i
proceduresager.

1.10.8.

Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige
sager, som følges af domstolene.

1.10.9.

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

1.10.10. En advokat kan ikke føre sin egen sag.
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1.11.

SMÅSAGSPROCES

(sager om krav op til 50.000 kr.)
1.11.1.

Forsikringen dækker omkostninger til hovedforhandling i småsagsproces jf. retsplejelovens kap
39. Forsikringen dækker ligeledes retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring
godkendt af retten, pålagte omkostninger til modparten og andre omkostninger godkendt af
selskabet. Andre udgifter forud for hovedforhandlingen dækkes ikke, herunder advokatens
forberedelse.

1.11.2.

En eventuel aftale mellem parterne, om hvorvidt sagens behandling skal ske efter reglerne om
småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af selskabet.

1.11.3.

Selskabet kan betinge dækningen af, at en advokat har påtaget sig sagen.

1.11.4.

Eventuelt salær til advokat bliver beregnet i overens-stemmelse med landsretspræsidenternes
vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i småsager, jf. retsplejelovens bestemmelser.

1.11.5.

Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der bliver indleveret anmodning til retten
om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens § 402.

1.12.

ANMELDELSE TIL SELSKABET

1.12.1.

Anmeldelse til Selskabet foretages af advokaten og skal så vidt muligt indeholde:
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a)

Angivelse af modparten.

b)

Påstand (eventuelt også modpartens påstand).

c)

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

d)

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.

e)

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

f)

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:
a)

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

b)

Jordskælv, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer.

c)

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

d)

Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution.

e)

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.

INFEKTION ELLER SPREDNING AF SMITSOM SYGDOM

2.2.1.

Forsikringen dækker ikke tab, skade, ansvar, omkostninger eller udgifter, som på nogen måde
er forårsaget af eller som følge af:
a)

infektion eller smitsom sygdom;

b)

enhver frygt eller trussel mod a) ovenfor; eller

c)

enhver handling, der træffes for at minimere eller forhindre virkningen af a) ovenfor.

2.2.2.

Infektion eller smitsom sygdom betyder enhver sygdom, der kan overføres fra en inficeret
person, dyr eller art til en anden person, dyr eller art på nogen måde.

2.3.

CYBER UNDTAGELSE

2.3.1.

Med forbehold af punkt 2.3.3 nedenfor skal denne forsikring under ingen omstændigheder
dække tab, skader, ansvar eller udgifter direkte eller indirekte forårsaget af eller bidraget til ved
eller som følge af brug eller betjening, som et middel til at påføre skade, af enhver computer,
computersystem, computersoftwareprogram, ondsindet kode, computervirus, computerproces
eller ethvert andet elektronisk system.

2.3.2.

Med forbehold af betingelserne, begrænsningerne og undtagelser af denne forsikring, hvortil
denne klausul er gældende, skal erstatningen, der ellers kan inddrives i henhold til dette, ikke
være til skade for brugen eller betjeningen af enhver computer, computersystem,
computersoftwareprogram, computerproces eller anden elektronisk system, hvis sådan
anvendelse eller betjening ikke er som et middel til at påføre skade.

2.3.3.

Når denne klausul benyttes på policer, der dækker risici for krig, borgerkrig, revolution, oprør,
opstand eller civile strider, der opstår derfra eller andre fjendtlig handling af eller imod en
krigsførende magt, eller terrorisme eller enhver person som agere ud fra politisk motiv, skal
punkt 13.2.1 benyttes for undtagelse af tab (som ellers ville være dækket) som følge af brugen
af computer, computersystem eller computersoftwareprogram eller andet elektronisk system i
lancerings- og/eller vejledningssystem og/eller affyringsmekanisme for ethvert våben eller
missil.
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3.

GENERELLE BETINGELSER

3.1.

BETALING AF FORSIKRIGEN

3.1.1.

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.

3.1.2.

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

3.1.3.

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.

3.1.4.

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

3.2.

INDEKSREGULERING

3.2.1.

Præmie indeksreguleres, hvis det fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen.

3.2.2.

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.

3.2.3.

Indeksreguleringen sker hvert år fra den 1. januar.

3.2.4.

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

3.3.

FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE

3.3.1.

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

3.3.2.

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

3.3.3.

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.

3.3.4.

Opsigelse skal ske skriftligt til den anden part.

3.4.

ÆNDRIG AF BETINGELSER ELLER PRÆMIE

3.4.1.

Hvis Selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser 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.

3.5.

VÆRNETING OG LOVVALG

3.5.1.

Det er aftalt, at denne forsikring udelukkende er underlagt dansk lov og praksis, og eventuelle
tvister, der opstår i forbindelse med denne Forsikring, er udelukkende underlagt jurisdiktion for
en kompetent domstol i Danmark.

3.5.2.

Alle indkaldelser, meddelelser eller processer, der kræves forkyndt hos Lloyd's Insurance
Company S.A. med henblik på at indlede en retssag mod dem i forbindelse med denne
forsikring, kan forkyndes, hvis de adresseres og leveres til:
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a)

Lloyd’s Insurance Company S.A.’s General Representative:

b)

Anne Bjelke Buhl
Lloyd's General Representative in Denmark
Langelinie Allé 35
DK-2100 Copenhagen Ø
Side 9 af 11

Forsikringsbetingelser
RETSHJÆLPSFORSIKRING
3.5.3.

Denne retssags- og værnetingsklausul vil ikke blive læst som at stride mod eller tilsidesætte
parternes forpligtelser til at løse deres tvister, som foreskrevet i enhver anden klausul i
nærværende police, og finder anvendelse på gennemførelsen af denne proces i påkrævet
omfang.

3.6.

KLAGEADGANG

3.6.1.

Enhver klage skal sendes til:
a)

First. A/S
Nytorv 3
DK-1450 København K
Telefon +45 70702470
E-mail: klage@first.dk

3.6.2.

Du vil herefter straks modtage en skriftlig kvittering for modtagelsen af din klage.

3.6.3.

Du vil modtage et skriftligt svar på din klage inden for otte uger efter, at klagen er modtaget.

3.6.4.

Hvis du har købt din police online, kan du også indgive en klage via EU's platform for
onlinetvistbilæggelse (ODR). Hjemmesiden for ODR-platformen er www.ec.europa.eu/odr.

3.6.5.

Klagehåndteringsordningen ovenfor er uden præjudice for din ret til at begynde retsforfølgelse
eller iværksætte en alternativ tvistløsningsprocedure i overensstemmelse med dine
kontraktmæssige rettigheder.

3.7.

SANKTIONER

3.7.1.

Ingen (gen)forsikringsgiver på denne forsikring kan give forsikringsdækning og ingen
(gen)forsikringsgiver er forpligtet til at betale for enhver skade eller ydelse herunder udvidelse af
bestemmelser af sådan dækning, eller betaling af skade, eller bestemmelse om ydelser som vil
eksponere (gen)forsikringsgiver til nogen form for sanktioner, love eller bestemmelser af den
Europæiske Union, Storbritannien eller USA.

3.8.

ANSVARSBEGRÆSNING

3.8.1.

En forsikringsgiver hæfter i henhold til denne aftale pro rata og ikke solidarisk med andre
forsikringsgivere, som er parter til aftalen. En forsikringsgiver hæfter udelukkende for den del af
risikoen, som er forsikret af den pågældende forsikringsgiver. En forsikringsgiver hæfter ikke
solidarisk for den del af risikoen, som er forsikret af en anden forsikringsgiver. En
forsikringsgiver er heller ikke på anden måde ansvarlig for den risiko, som måtte blive forsikret
af andre forsikringsgivere i henhold til denne aftale.

3.8.2.

Den andel af risikoen, der i henhold til denne aftale er forsikret af en forsikringsgiver (eller i
tilfælde af et Lloyd’s syndikat den samlede del bestående af de enkelte andele, som er forsikret
af alle medlemmer af syndikatet tilsammen), fremgår af denne aftale.

3.8.3.

I tilfælde af et Lloyd’s syndikat er hvert enkelt medlem af syndikatet (og ikke syndikatet selv)
forsikringsgiver. Hvert enkelt medlem har forsikret en andel af den samlede risiko, der er
forsikret af syndikatet (den samlede risiko er her er den samlede del bestående af de enkelte
andele, som er forsikret af alle medlemmer af syndikatet tilsammen). Hvert enkelt medlem af
syndikatet hæfter begrænset og ikke solidarisk med andre medlemmer. Det enkelte medlem
hæfter kun for sin egen andel. Det enkelte medlem hæfter ikke solidarisk for andre medlemmers
andele. Et medlem er heller ikke på anden måde ansvarlig for den risiko, som er forsikret af
andre forsikringsgiver, som måtte blive parter til denne aftale. Hvert enkelt medlems
forretningsadresse er Lloyd’s, One Lime Street, London EC3M 7HA. Oplysning om identiteten af
det enkelte medlem af et Lloyd’s syndikat og medlemmernes respektive andele kan fås ved
skriftlig henvendelse til Market Services, Lloyd’s, på ovennævnte adresse.

3.8.4.

Skønt der flere steder i denne klausul henvises til “denne aftale” i ental, skal dette læses som
henvisning til aftaler i flertal, hvis omstændighederne tilsiger dette.
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4.

DEFINITIONER
TVIST
Herved forstås konkrete aktuelle tvister, som med rimelighed kan danne grundlag for et
civilretligt søgsmål.
RIMELIG GRUND
Afgørende for, om der foreligger rimelig grund, er blandt andet:
a)

om sagsomkostninger står i rimeligt forhold til sagens genstand,

b)

om sikrede har rimelig grund til at føre sagen,

c)

om der er udsigt til et for sikrede gunstigt resultat.

SELSKABET
Selskabet er Lloyds Insurance Company S.A. First. A/S tegner på vegne af Lloyds Insurance
Company S.A.
EGNE OMKOSTNINGER
Forsikredes udgifter til at lede sagen
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