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Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen dekker utgifter til juridisk bistand hvis virksomheten er part i en tvist.
For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til
forsikringsbevis og vilkår.
Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?
A Rettsgebyr i ankeinstans
A Tvist som gjelder annen virksomhet enn den
som er angitt i forsikringsbeviset
A Tvist som gjelder tvangsfullbyrdelse av krav
etter lov om tvangsfullbyrdelse
A Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor
fordringen er ubestridt,
gjeldsforhandlingssak eller sak som gjelder
konkurs eller akkordforhandling
A Straffesak eller sak om erstatningsplikt for
visse typer personlige krenkelser eller
oppreisning
A Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak
A Tvist om advokatsalær eller utgifter til
sakkyndige
A Tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin
med eget fremdriftsmaskineri, båt,
luftfartøy, registrert trav- eller galopphest
A Tvist som har sammenheng med forhold til
arbeidstakere, vikarer, personer som er
arbeidstaker i annen virksomhet, men som
utfører oppdrag for sikrede, agenter eller
kommisjonærer
A Tvist som gjelder skatte- og avgiftssaker
A Tvist som gjelder patent- eller andre
immaterielle rettigheter
A Tvist hvor utgiftene dekkes under sikredes
egen ansvarsforsikring
A Tvist mellom mor/datter selskaper eller
mellom virksomheten og virksomhetens
eiere

Når en tvist har oppstått mens forsikringen var i
kraft dekkes:
B Nødvendige utgifter til advokat,
rettshjelpere, rettsgebyr og sakkyndige når
sikrede er part i tvist
B Nødvendige utgifter til vitner ved
hovedforhandling og bevisopptak
B Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt
av retten erstattes når det er godkjent av
selskapet på forhånd

Er det noen begrensninger i dekningen?
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag med
mindre det kan godtgjøres at motparten ikke er
søkegod.

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norden.
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Hvilke forpliktelser har jeg?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.
I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli
redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Du kan velge om du
vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til
eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og
blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30
dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.

