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Rättsskyddsförsäkring
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

E. Rättsskyddsförsäkring
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt
Socialförsäkrignsbalken och som gällde det år som tvisten uppkom.

01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad veksamhet
01.1 Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och
gäller för försäkringstagaren, dennes arbetstagare och andra
medförsäkrade som anges i försäkringsbrevet (de försäkrade).
01.2 Försäkringen gäller också för försäkrad såsom ägare eller
brukare av fastighet, förutsatt att denna till övervägande del
används i den försäkrade verksamheten.

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist som uppkommer under den tid
försäkringen är i kraft under förutsättning att försäkring för samma
försäkrade verksamhet funnits under en sammanhängande tid av
minst två år. I denna tid får inräknas tid då rättsskyddsförsäkring
för samma försäkrade verksamhet funnits i annat försäkringsbolag.
Om försäkring i bolaget är gällande, men varit i kraft kortare tid
än två år när tvisten uppkommer, lämnas rättsskydd om de
händelser eller omständigheter som ligger till grund för framställt
anspråk inträffat under den tid försäkringen varit i kraft, med
samma omfattning i bolaget eller annat försäkringsbolag, under
förutsättning att inget uppehåll i försäkringsskyddet förekommit.
Försäkringen gäller även för tvist som uppkommer efter det att
försäkringen upphört på grund av att den försäkrade verksamheten
upphört, förutsatt att de händelser och omständigheter som ligger
till grund för anspråket inträffat under den tid försäkringen var i
kraft samt att inte längre tid än 10 år förflutit sedan dessa händelser
eller omständigheter inträffade.
Sätts försäkringstagaren i konkurs kan konkursboet endast ta
försäkringen i anspråk för tvist som uppkommit före konkursen och
för tvist som uppkommit efter konkursen men där de händelser och
omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat före
konkursen.
Anmärkning
Med tvist avses att anspråk helt eller delvis avvisas.

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist
•
med motpart som har hemvist inom Norden
•
som avser fastighet belägen inom Norden.
Vid skattemål enligt E.11.4 gäller försäkringen endast för tvist i
Sverige.

11. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga kostnader i tvist
enligt E.11.1 - 11.4 som försäkrad inte kan få betald av staten eller av
motpart. Försäkringen gäller endast för kostnader som uppkommer
under den tid försäkrad biträds av ombud enligt R.03.2.
Anmärkning
Försäkringen gäller således inte för brottmål.

11.1 Tvist utan rättegång
11.1.1 Försäkringen gäller för försäkrads egna ombudskostnader i
tvist som kan prövas
•
som tvistemål i tingsrätt eller i statens va-nämnd
•
i mark- och miljödomstol enligt vad som är föreskrivet om
tvistemål i allmän domstol
i Sverige eller motsvarande instanser i övriga nordiska länder.
Försäkringen gäller inte för mål eller ärende som handläggs enligt
lag om domstolsärenden.
11.1.3 Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan instans
betalas endast kostnader som uppkommer efter sådan prövning.
Har tingsrätt hänskjutit en tvist för medling till hyresnämnd gäller
försäkringen även för sådan medling.

11.2 Tvistemål med rättegång
Försäkringen gäller för försäkrads egna rättegångskostnader och
sådana motpartskostnader som denne efter domstols prövning
ålagts att betala i
•
mål som anges i E.11.1.1 och i efterföljande prövning i hovrätt,
Marknadsdomstolen, Högsta domstolen och Mark- och
Miljööverdomstol
•
hyres- eller arrendetvist som prövas vid behörig hovrätt
•
överklagande av lantmäteriförrättning till mark- och
miljödomstol och Mark- och Miljööverdomstol.
Träffas förlikning under rättegång gäller försäkringen för
rättegångskostnader som försäkrad åtagit sig att betala motpart,
under förutsättning att det är uppenbart att försäkrad skulle ha
ålagts att betala rättegångskostnader med högre belopp om
tvistemålet prövats av domstol.
Anmärkning
Som rättegångskostnad anses även kostnad för medlare som är
förordnad enligt 42 kap 17 § andra stycket rättegångsbalken.
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11.3 Tvist med skiljeförfarande

•

Försäkringen gäller för kostnader för skiljeförfarande om tvisten
utan sådant förfarande skulle ha prövats av i E.11.1.1 nämnda
domstolar. Ersättning lämnas för försäkrads egna kostnader och för
sådana motpartskostnader som denne, efter skiljemännens prövning
ålagts att betala, dock inte för ersättning till skiljemännen.

•

11.4 Skattemål
Försäkringen gäller för försäkrads ombudskostnader i tvist som
prövas som skattemål i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta
förvaltningsdomstolen och som avser någon av följande skatter
eller avgifter:
•
inkomstskatt enligt inkomstskattelagen
•
avgifter enligt socialavgiftslagen
•
löneavgift enligt lagen om allmän löneavgift
•
skatt enligt lagen om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster
•
skatt enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader
•
mervärdeskatt (moms) enligt mervärdesskattelagen.

12. Vad försäkringen inte gäller för
12.1 Vissa undantagna tvister
Försäkringen gäller inte för tvist
•
som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d §
första stycket rättegångsbalken (så kallade småmål). Detta
undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet
•
som rör sådan av försäkrad bedriven eller planerad verksamhet
eller del därav som enligt miljölagstiftning kallas miljöfarlig
verksamhet, oavsett om denna lagstiftning åberopas eller inte
•
när försäkrad begär eller för talan om tillstånd, godkännande
eller liknande om saken prövas av fastighetsdomstol,
miljödomstol eller mark- och miljödomstol
•
enligt plan- och bygglagen
•
som rör förhållandet mellan arbetsgivare och nuvarande eller
före detta arbetstagare
•
som avser fordran eller annat anspråk som överlåtits på
försäkrad om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan
händelser och omständigheter som ligger till grund för tvisten
uppkom
•
som grundar sig på försäkrads borgensåtagande eller liknande
åtagande
•
som avser skadestånd eller annat anspråk riktat mot försäkrad
på grund av gärning som föranlettmisstanke om brott eller åtal
för brott som kräver grov oaktsamhet eller uppsåt för
straffbarhet
•
enligt marknadsföringslagen
•
som avser ersättningsanspråk mot försäkrad som kan eller
skulle kunna omfattas av ansvarsförsäkring oavsett som sådan
är gällande eller inte
•
som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare eller förare
av motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon eller av
vatten- eller luftfarkost och där skadan eller tvisten kan eller
skulle ha kunnat omfattas av motorförsäkring, båtförsäkring
eller annan liknande försäkring

•

•

som rör försäkrad i egenskap av konkursgäldenär, part i
ackordsförhandling utan konkurs eller part i förfarande som
gäller företagsrekonstruktion
där försäkrad inte har befogat intresse av att få sin sak prövad
som har samband med köp eller försäljning av fastighet. Detta
undantag tillämpas inte vid köp eller försäljning som är att
betrakta som annat än rent kommersiell.
som avser anspråk som uppkommit mellan delägare eller
försäkrade som omfattas av samma försäkringsavtal eller
mellan företag inom samma koncern
som har samband med styrelseledamots eller aktieägares
personliga betalningsansvar enligt aktiebolagslagen (2005:551)
25 kap 18 och 19 §§ eller motsvarande bestämmelser enligt
äldre lag.

12.1.1 Vissa kostnader för eget arbete
Försäkringen ersätter inte
•
kostnader som avser försäkrads eget arbete, tidsspillan,
inkomstbortfall, resor eller uppehälle
•
kostnader för utredning om innehållet i utomnordisk rätt
•
kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal
•
bokföringskostnader
•
avgifter, räntor, skattetillägg, viten eller böter.

12.1.2 Vissa merkostnader
Försäkringen ersätter inte merkostnader på grund av att försäkrad
•
anlitar fler än ett ombud eller byter ombud
•
gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt
förfarit försumligt
•
underlåtit att i eller utom rättegång tillvarata möjligheten att få
ersättning av staten eller av motpart
•
krävs på högre ersättning för ombudskostnad än vad som
utdömts efter prövning av domstol.

12.2 Vissa skattemål
Försäkringen gäller inte för tvist i skattemål avseende
•
belopp som understiger 50 % av prisbasbeloppet
•
omständigheter som utgör brott enligt skattebrottslagstiftning
•
huruvida skatt eller avgift har inbetalts till myndighet
•
skönstaxering/skönsbeskattning,
eftertaxering/efterbeskattning och omprövning såvida inte den
försäkrade, efter prövning i allmän förvaltningsdomstol, kan
visa att han fullgjort sin uppgiftsplikt på ett riktigt sätt
•
skattetillägg
•
skatteflykt enligt lag mot skatteflykt.

12.2.1 Vissa kostnader för eget arbete med mera i skattemål
Försäkringen ersätter inte
•
kostnader som uppkommit före skatteverkets slutliga beslut
•
kostnader som avser försäkrads eget arbete, tidsspillan,
inkomstbortfall, resor eller uppehälle
•
bokföringskostnader
•
avgifter, räntor eller viten.
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12.2.2 Vissa merkostnader i skattemål
Försäkringen ersätter inte merkostnader på grund av att försäkrad
•
anlitar fler än ett ombud eller byter ombud
•
gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt
förfarit försumligt.

42. Självrisk
Självrisken* är 20 % av prisbasbeloppet* och 20 % av de kostnader
enligt E.11, som överstiger 20 % av prisbasbeloppet om inte annat
anges i försäkringsbrevet.
Endast en självrisk tillämpas
•
när två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist
•
när försäkrad har flera tvister som avser samma angelägenhet
eller där yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser
eller omständigheter, även om yrkandena inte stöder sig på
samma rättsliga grund.
•
om flera skattemål hänför sig till samma beskattningsår.
Självrisk som uttrycks i prisbasbelopp avrundas nedåt till närmast
100-tal kronor.

43. Skadeersättningsregler
Bolaget ersätter
•
kostnaderna enligt E.11
med avdrag för
•
självrisk* enligt E.42.

43.1 Högsta ersättning
Vid varje tvist är bolagets ersättningsskyldighet för ombuds- och
rättegångskostnader begränsad till högst 5 prisbasbelopp* om inte
annat anges i försäkringsbrevet.
För samtliga tvister som uppkommer under samma
försäkringsår, är bolagets ersättningsskyldighet
begränsad till högst 25 prisbasbelopp om inte annat anges i
försäkringsbrevet.
En tvist föreligger om
•
två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist
•
försäkrad har flera tvister som avser samma angelägenhet eller
där yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller
omständigheter även om yrkandena inte stöder sig på samma
rättsliga grund
•
flera skattemål hänför sig till samma beskattningsår.
Kan försäkrad i en och samma tvist erhålla ersättning från flera
försäkringar i ett eller flera bolag begränsas ersättningen så att den
tillsammans med övriga försäkringar uppgår till högst 5
prisbasbelopp om inte högsta ersättning för en tvist är högre då är
det den högre ersättningen som gäller.

43.3 Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning betalas till försäkrads eget ombud för försäkrads egna
ersättningsbara kostnader enligt E.11 när ärendet slutredovisats, i
den mån försäkringsbeloppet inte tagits i anspråk av motpart genom
verkställighet av dom eller liknande förfarande. Om försäkrad blir,

eller riskerar att bli, ersättningsskyldig till flera, har bolaget rätt att
fördela resterade del av försäkringsersättningen.
Ersättning à conto förutsätter särskild prövning. Bolaget åtar
sig utbetalning högst en gång var sjätte månad. Betalning à conto
görs endast till ombudet och eventuell återbetalningsskyldighet
faller på betalningsmottagaren.
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R. När skada inträffat
03. Rättsskyddsförsäkring
03.1 Anmälan om tvist
Skada ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.

03.1.1 Anspråk på försäkringsersättning-Ersättningskrav
Anspråk på försäkringsersättning ska framställas till bolaget så
snart som möjligt och senast ett år från det att ombud anlitades.
Framställs anspråket senare är bolaget fritt från
ersättningsskyldighet.

03.2 Ombud
Vid tvist ska försäkrad anlita ombud innan talan väcks i domstol. Är
tvist sådan att den enligt E.11.1.3 först ska prövas av annan instans,
ska ombud anlitas senast när sådan tvist överklagas.
Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som ställs
på ett ombud enligt det lands lag där processen drivs och antingen
vara
•
advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå
•
annan person som för den enskilda tvisten uppfyller
kraven på lämplighet.
Ombudet, bolaget och försäkrad har rätt att, för sådant ombud som
avses i andra punkten, begära rådgivande yttrande av lämpligheten
enligt Svensk Försäkrings Prövningsförfarande beträffande Ombuds
Lämplighet.
Vid tvist gällande skäligheten av ombudets arvode och övriga
kostnader mellan ombud, som är ledamot av Sveriges
advokatsamfund (advokat) eller biträdande jurist anställd hos sådan
ledamot, och bolaget ska prövning ske hos
Ombudskostnadsnämnden. Ombudet och bolaget förbinder sig att
godta utfallet av sådan prövning.
Övriga ombud och försäkrad har rätt att begära prövning av
skäligheten i arvode och övriga kostnader hos Nämnden för
rättsskyddsfrågor. Ombudet och försäkrad förbinder sig att godta
utfallet av sådan prövning.

03.3 Oriktiga uppgifter
Om den försäkrade vid skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för
bedömningen av rätten till ersättning, kan den ersättning som
annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med
hänsyn till omständigheterna.

03.4 Om vi inte är överens
Vid tvist om tolkning av försäkringsvillkor för rättsskyddsförsäkring
kan försäkrad begära prövning hos Nämnden för rättsskyddsfrågor.
Ansökan om prövning i nämnden måste göras senast tolv månader
från det att omprövning begärts hos Länsförsäkringar.
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