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Försäkringen gäller för kostnader för ombud i samband med tvist. 

VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller för den verksamhet som anges i offerten eller i försäkringsbrevet vid tvist som har 
direkt samband med den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller även för dig som ägare, brukare 
eller nyttjanderättshavare av fastighet där verksamheten bedrivs. Försäkringen omfattar även rätts-
skydd vid skattemål.

Rättsskydd lämnas om försäkringen är i kraft när tvisten uppkommer, under förutsättning att rätts-
skyddsförsäkring för angiven verksamhet då har varit i kraft under en sammanhängande tid av minst 
två år.

Försäkringen gäller för tvist eller mål med motpart som har sin hemvist inom Norden, EU eller EFTA. 
Försäkringen gäller också vid tvist som avser fastighet som försäkras av försäkringsgivaren och är 
belägen inom Norden. Vid skattemål gäller försäkringen i Sverige. 

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader som du inte kan få 
betalda av motparten samt skäliga utredningskostnader beställda av ombudet. För att försäkringen ska 
gälla måste du anlita ett ombud som godkänts av oss. 

HUR HÖG KAN ERSÄTTNINGEN BLI?
Om inte annat anges i offerten eller i försäkringsbrevet är högsta ersättning 200 000 SEK vid varje 
tvist och högst 1 000 000 SEK för samtliga tvister under försäkringsperioden.

VAD FINNS DET FÖR UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN?
Bland annat gäller försäkringen inte för tvist
• som kan eller ska handläggas av administrativa myndigheter, förvaltningsdomstolar eller 
 specialdomstolar, till exempel hyresnämnd och fastighetsbildningsmyndighet, kammarrätt, länsrätt  
 eller regeringsrätten
• där värdet av vad som yrkas inte överstiger 0,5 prisbasbelopp
• som rör miljöfarlig verksamhet
• som avser patenträtt eller företagshemlighet
• mellan företag inom samma koncern eller mellan delägare som omfattas av försäkringsavtalet
• som rör skattemål avseende skattebrottslagstiftning.

Vid skattemål gäller dock försäkringen för ombudskostnader i länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt.

Försäkringen gäller inte heller för vissa kostnader som till exempel
• avser eget arbete
• skulle ha betalats av allmänna medel om du ansökt om allmän rättshjälp.

VAD ÄR SJÄLVRISKEN VID SKADA?
Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är 0,2 prisbasbelopp + 20 % av överskju-
tande kostnad, om inte annat anges i offerten eller i försäkringsbrevet.


