
 

 

Kort om forsikringen 

Forsikringen dækker omkostninger til advokat, i de tilfælde hvor der opstået en tvist i juridisk forstand. 

Det kan være i forbindelse med:  

 Sagsanlæg fra eller mod en leverandør, eller køberetlige krav fra kunder. 

 Tvister med udlejeren af erhvervsejendommen/lokalet 

 Problemer i forholdt til leasingkontrakten med kopimaskineleverandøren.  

Forsikringen tager ikke stilling til eller højde for eventuelt ansvar, men dækker de omkostninger til 

advokat, som ofte kan blive høje og som skal tages direkte ud af virksomhedens indtjening.  
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Almindelige forsikringsbetingelser – retshjælpsforsikring 

- i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 

Sikrede 

1. Sikrede under denne forsikring er:  

I. forsikringstager 

II. enhver tidligere, nuværende og fremtid partner, direktør eller ansat hos 
Forsikringstager under deres udførelse af arbejde for denne, 

III. vikarer, midlertidig lejet arbejdskraft, når disse ved kontrakt er eller har været 
engageret af Forsikringstager, betinget af, at kontrakten giver denne 
instruktionsbeføjelser og direkte tilsyn, og  

IV. sikredes bo eller arvinger ved død, umyndiggørelse, konkurs eller insolvens af 
sikrede under pkt. 1. I.-III. ovenfor. 

2. Udover Forsikringstager, anses som sikrede dennes datterselskaber, hvorved forstås selskaber 
og virksomheder, hvori Forsikringstageren direkte eller indirekte: 

I. Besidder mere end halvdelen af selskabskapitalen, eller 

II. Besidder flertallet stemmerettighederne, eller 

III. Har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, eller  

IV. Ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over selskabet, og som er 100 % 
konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab, eller 

V. Øvrige selskaber eller virksomheder opregnet i policetillæg til policen. 

3. Forsikringen er udvidet til automatisk at omfatte datterselskaber som Forsikringstageren stifter 
eller opkøber efter ikrafttrædelse af forsikringen, dog forudsat:  

I. Det stiftede eller opkøbte datterselskabs omsætning ikke overstiger 20 % af 
Forsikringstagerens konsoliderede omsætning på tidspunktet for 
stiftelsen/opkøbet, dog maksimalt kr. 10.000.000 

II. Det stiftede eller opkøbte datterselskabs aktiviteter i det væsentligste ikke 
adskiller sig fra Forsikringstagerens.  

III. Det stiftede eller opkøbte datterselskabs aktiviteter har – hverken direkte eller 
indirekte – i USA og/eller Canada, og  

IV. At krav der fremsættes udelukkende omhandler handlinger eller undladelser 
begået, eller skade sket eller tilføjet i det tidsrum, hvor selskabet eller 
virksomheden var konsolideret som forsikringstagerens datterselskab.  
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Forsikringens omfang 

1. Forsikringen dækker rimelige sagsomkostninger til tvister, der opstår som følge af sikredes 
udøvelse af den erhvervsvirksomhed som er defineret i policen, og som efter deres art vil kunne 
behandles af en domstol efter retsplejelovens eller tilsvarende udenlandsk lovgivning om civile 
sager, eller tvister som efter partners aftale i stedet behandles ved voldgift. 

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

Tvister omfattet af forsikringen 

Forsikringen dækker alene følgende typer af erhvervsrelaterede tvister: 

I. Tvister med kunder eller leverandører af varer og tjenesteydelser. 

II. Tvister om køb, salg, leje og leasing af løsøre til brug i den forsikrede 
erhvervsvirksomhed. 

III. Tvister om erhvervsleje for lokaler som den forsikrede erhvervsvirksomhed 
anvender. 

IV. Tvister mod ansatte herunder tidligere ansatte og mulige ansatte. 

V. Tvister med offentlige myndigheder forudsat at den øverste administrative 
myndighedsafgørelse kan påkendes ved de almindelige domstole. 

Forsikringsselskabet skal på det foreliggende grundlag afgive udtalelse af om hvorvidt tvisten 
efter sin art er dækket af forsikringen og har både en ret og en pligt til at give udtryk for 
eventuelle tvivl om sagens rimelighed. 

Omkostninger dækket af forsikringen 

Forsikringen dækker alene følgende omkostninger: 

I. Omkostninger til salær til egen advokat, dog maksimalt kr. 1.500 excl. moms pr. 
time. 

II. Omkostninger til salær til modpartens advokat, som sikrede bliver pålagt at 
betale til modparten under rets- eller voldgiftssag, eller er godkendt af 
forsikringsselskabet. 

III. Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten eller 
voldgiftsretten for bygge & anlæg. 

IV. Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32 eller tilsvarende 
udenlandsk lovgivning, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af 
forsikringsselskabet, eller når resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede 
rimelig grund til at fortsætte sagen. 
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V. Andre omkostninger, herunder omkostninger til specialisterklæringer, såfremt 
disse er indhentet med godkendelse af forsikringsselskabet. 

Undtagelser 

Forsikringen dækker ikke følgende omkostninger: 

I. Omkostninger, der ikke er afholdt med rimelig grund. 

II. Omkostninger og udgifter vedrørende tvister, der er åbenbart grundløse eller 
hvor sikrede ikke kan godtgøre, at der er rimelig grund til at føre proces, eller 
hvor omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand. 

III. Omkostninger til afgørelse af et erstatningskrav, der kunne være dækket under 
en sædvanlig ansvarsforsikring (erhvervs- og produktansvarsforsikring, 
professionel ansvarsforsikring, bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring, EPLI 
forsikring mv. uanset om denne forsikring er tegnet eller ej). 

IV. Omkostninger i forbindelse med tvister om patenter, ophavsret, 
varemærkerettigheder og mønsterbeskyttelse og andre tvister vedrørende 
immaterialret. 

V. Omkostninger til straffesager, injuriesøgsmål og bødesager. 

VI. Omkostninger i forbindelse med miljøsager, herunder sager vedrørende 
forurening. 

VII. Omkostninger vedrørende inkassosager mod sikrede når fordringens rigtighed 
og størrelse er utvivlsom. 

VIII. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest og fogedforbud. 

IX. Omkostninger i forbindelse med tvister, der er opstået efter at sikrede er gået i 
betalingsstandsning eller der er indgivet begæring om akkord, gældssanering 
eller konkurs. 

X. Omkostninger i forbindelse med tvister i forbindelse med motorkøretøjer, sø- og 
luftfartøjer. 

XI. Sikredes rejseomkostninger og tabte arbejdsfortjeneste. 

XII. Omkostninger til afgørelse af tvist vedrørende denne forsikringsaftale. 

Geografisk område 

Forsikringen dækker tvister, der rejses og afgøres inden for det i policen angivne geografiske 
område.  
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Forsikringsperiode 

Forsikringen dækker alene omkostninger vedrørende tvister, når søgsmålsgrunden er 
opstået i forsikringstiden, og når anmeldelse sker til Forsikringsselskabet senest 3 
måneder efter forsikringstidens ophør. 

Forsikringen dækker ikke omkostninger vedrørende tvister, som sikrede havde eller burde 
have kendskab til på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden. 

Forsikringssum 

Forsikringen dækker med den på policen angivne forsikringssum. Forsikringssummen er den 
højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelser over for sikrede. 

Moms 

Merværdiafgift i henhold til lovbekendtgørelse nr. 140 af 26. februar 1992 – eller senere 
lovbekendtgørelser der træder i stedet for eller ændrer denne - bæres af sikrede i det omfang, 
denne kan fratrække dette i sit momsregnskab over for Skat. 

Selvrisiko 

Den på policen anførte selvrisiko gælder for enhver skade anmeldt under nærværende 
forsikringsaftale. 

Serieskade 

Tvister der udspringer af samme forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed. 

Risikoforandringer 

Såfremt der indtræder ændringer i den i policen anførte aktivitet eller risiko, skal dette uden 
ophold anmeldes til Forsikringsselskabet, som da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på 
hvilke vilkår, herunder til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte. 

Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Forsikringsselskabet i skadetilfælde kun på de vilkår 
og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis 
forandringen havde været det bekendt.  

Advokat 

Det er en forudsætning for dækning under forsikringen at sikrede har søgt råd hos en advokat, 
der har påtaget sig sagen. Det er yderligere en forudsætning for dækning, at den benyttede 
advokat er  medlem af Det Danske Advokatsamfund og godkendt af forsikringsselskabet. 

Advokatens salærkrav er direkte mod Forsikringsselskabet, og advokaten kan ikke med 
bindende virkning indgå aftale om sit salær med sikrede. Der dækkes med retspræsidenternes 
almindelige salærtakst med mindre andet aftales med Forsikringsselskabet. 
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For så vidt angår sager uden for Danmark er det en betingelse at der benyttes 
lokalrepræsenteret advokat i det pågældende land og at denne er medlem af et organ 
tilsvarende Det Danske Advokatsamfund. Det forudsættes at kontakten til denne advokat går 
gennem den danske advokat, jf. 1. afsnit ovenfor. 

Så snart advokaten har påtaget sig sagen, skal den pågældende foretage anmeldelse til 
Forsikringsselskabet, med angivelse af alle relevante oplysninger (modpart, begge parters 
påstand, sagsfremstilling, planlagte processkridt, overslag over sagens omkostninger, samt 
kendskab til forsikringsbetingelserne). Der dækkes med domstolenes vejledende salærtakst 
med mindre andet aftales med Forsikringsselskabet. 

Derudover skal advokaten under sagens gang give Forsikringsselskabet underretning om 
processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning. 

Advokatsalær betales når endelig dom er afsagt (i hver instans), dog således at der betales a 
conto erstatninger for positive udgifter, når disse har været afholdt. 

Forlig 

Ved forlig, indenretligt såvel som udenretligt, skal spørgsmålet om fordeling af sagens 
omkostninger enten påkendes af retten eller forlægges Forsikringsselskabet inden bindende 
aftale kan indgås. 

Omkostninger hos modparten 

Sikrede skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, og disse skal komme 
Forsikringsselskabet til gode. Såfremt omkostningerne er uerholdelige, dækker 
Forsikringsselskabet disse omkostninger og indtræder i sikredes ret. 

Anden forsikring med samme risiko 

I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse der i øvrigt måtte være omfattet af 
denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. 

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort 
eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende 
forsikring med samme forbehold. 

Præmiens betaling 

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de 
anførte forfaldsdage. 

Påkrav om betaling sendes til den af Forsikringstagen opgivne betalingsadresse. 

Betales præmien ikke efter første påkrav, sender Forsikringsselskabet en fornyet skriftlig 
påmindelse om præmiebetalingen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen 
af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist. 
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En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke 
finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder Forsikringsselskabets dækningspligt.  

Har Forsikringsselskabet udsendt en sådan påmindelse, er Forsikringsselskabet berettiget til at 
opkræve et ekspeditionsgebyr. 

Forsikringens opsigelse og fornyelse  

Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til hovedforfald. 

Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet i indtil 14 dage efter 
erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. 

Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen. Fornyelsen sker på 
uændrede betingelser og til uændret præmie, (3. afsnit, præmiens betaling), medmindre et af 
følgende forhold foreligger inden 30 dage forud for datoen for hovedforfald: 

I. Der er indtrådt ændringer i den i policen eller begæringen anførte risiko, 

II. Der er anmeldt krav eller omstændigheder som kan føre til krav under policen, 

III. der er sket ændring i et lovgrundlag, som forhindrer Forsikringsselskabet i at 
fortsætte policen på de aftalte betingelser, vilkår og præmie, 

IV. der er ikke betalt præmie, eller 

V. Forsikringstageren har registreret eller stiftet juridisk enhed i USA eller nogen 
stat, territorium eller besiddelse herunder, eller er begyndt at eksportere hertil. 

Værneting og lovvalg  

Tvist vedrørende denne forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske domstol. Som 
værneting for tvister vælges Københavns Byret eller Østre Landsret. 

 

HDI-Gerling Forsikring 
Østerbro 
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