Rettshjelp

Vilkårs id: NBK-140.030-004 av 01.08.2020

1. Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder den virksomhet, næring, bedrift eller eiendom som fremkommer i forsikringsbeviset. Den forsikrede
virksomhet/næring/bedrift/eiendom må være part i den tvist det søkes dekning for.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Norden

3. Hva forsikringen omfatter
3.1 Rettshjelp
Omfattes
• Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere
jf. domstolloven § 218, rettsgebyr og sakkyndige når
sikrede er part i tvist
• Utgifter til rettsbehandling dekkes med inntil 15 000
kroner for saker som behandles av Finansklagenemda
inntil 25 000 kroner for saker som behandles i forliksrådet
eller jordskifteretten.
• Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten
erstattes når det er godkjent av selskapet på forhånd
• Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og
bevisopptak.
• Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel
erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan
godtgjøre at motparten ikke er søkegod.

Omfattes ikke
• Rettsgebyr i ankeinstans
• Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre
rettsmidler
• Idømte sakskostnader enten de har hjemmel i lov eller
avtale

4. Hvilke skader som erstattes
4.1 Hvilke tvister som dekkes
Dekkes
• Tvist som har oppstått mens forsikringen var i kraft.
Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler, jf.
domstolloven § 1.
Med tvist menes at et krav er framsatt og helt eller delvis
avvist. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som
tvist.

Dekkes ikke
• Tvist som gjelder annen virksomhet, næring, bedrift eller
eiendom enn den som er angitt i forsikringsbeviset.
• Tvist som gjelder tvangsfullbyrdelse av krav etter
lov om tvangsfullbyrdelse.
• Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen
er ubestridt, gjeldsforhandlingssak eller sak som gjelder
konkurs eller akkordforhandling.
• Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker
å erverve rettighet over annen eiendom
• Straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om
erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5
og 3-6.
• Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel
dekkes utgifter ved søksmål når den administrative
klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er
enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling
unntatt fra dekning.
• Tvist hvor tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens
ikrafttreden.
• Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige.
• Tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin med eget
fremdriftsmaskineri, båt, luftfartøy, registrert trav- eller
galopphest, det samme gjelder når sikrede er part i
egenskap av eier, fører eller bruker av slik.
• Tvist som har sammenheng med forhold til
arbeidstakere, vikarer, styremedlemmer, personer som
er arbeidstaker i annen virksomhet, men som utfører
oppdrag for sikrede, agenter eller kommisjonærer.

•
•
•
•
•
•

Tvist som gjelder skatte- og avgiftssaker.
Tvist som gjelder patent- eller andre immaterielle
rettigheter.
Tvist hvor utgiftene dekkes under sikredes egen
ansvarsforsikring.
Tvist mellom mor/datter selskaper.
Tvist mellom virksomheten og virksomhetens eiere.
Tvist mellom sameiere

4.2 Definisjon av tvist
Med tvist menes at det er fremsatt et krav som er helt eller delvis avvist. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses
som tvist. Dersom en tvist skal godkjennes på bakgrunn av passivitet, kreves vedvarende taushet i en periode på 2 måneder.
Det må være fremsatt et krav, dersom dette ikke besvares må det sendes purring med tidsfrist. Dersom heller ikke purring
besvares innen fristen kan man anse tvist på grunn av passivitet.
En tvist ansees ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker.
5. Erstatningsregler for rettshjelp
Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til det laveste av sikredes økonomiske inreresse eller 100 000 kroner med
mindre noe annet fremgår av forsikringsbeviset. Samlet forsikringssum per år er begrenset til tre ganger forsikringssum per
tvist. Dersom det er tre eller flere parter på sikredes side i saken kan forsikringssummen utvides til 250 000 kroner per tvist.
Erstatning og egenandel fordeles på antall parter på samme side i tvisten. Dette gjelder også om partene har
rettshjelpforsikring i flere forskjellige selskaper, eller om den/de sikrede har rettshjelpforsikring under flere forsikringer i ett
eller flere selskap.
Forsikringen erstatter utgifter til juridisk bistand i Finansklagenemda med inntil 15 000 kroner. Forsikringen erstatter utgifter
til juridisk bistand i jordskiftsaker/forliksrådet med inntil 25 000 kroner. Parter uten forsikringsdekning holdes utenfor ved
erstatningsberegningen. Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken,
dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten
ikke er søkegod. Utgifter til inndrivelse av domsbeløp og saksomkostninger dekkes ikke under rettshjelpforsikringen.Tvist må
snarest mulig meldes skriftlig til selskapet, senest ett år etter at tvisten er oppstått og advokat er engasjert. Dersom advokat
benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det
tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet, eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.
Sikrede velger selv advokat.
Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp, og omkostninger forårsaket uten rimelig grunn må sikrede betale selv.
Før saksanlegg erstatter forsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter
saksanlegg erstattes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til
tvistelovens § 20-5. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning.
Er det flere parter på samme side med tilsvarende interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og
tekniske bistand.
Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves erstattet under forsikringen.
Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under
eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.
Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats.
Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandelen er betalt.
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening.
5.1 Saksomkostninger ved forlik
Har sikrede blitt tilkjent saksomkostninger i første instans og saken blir anket, skal selskapet godkjenne forliket dersom
partene ønsker å bære hver sine omkostninger. Uten slik godkjennelse bærer sikrede omkostningene selv.

6. Egenandel
Egenandelen er 10 000 kroner pluss 20 % av de overskytende dekningsmessige utgifter, med minde annet er avtalt.
Er det flere parter på samme side trekkes det kun en egenandel per tvist.

