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1. Hvem er sikrede

1.1 Sikrede er forsikringstageren i henhold til policen.

2. Hvor dækker forsikringen

2.1 Forsikringen dækker tvister, der afgøres af en
domstol i Danmark.

3. Hvad dækkes

3.1 Forsikringen dækker tvister opstået i forbindelse
med den forsikrede virksomhedstype, som er beskre-
vet i policen. Tvisten skal efter sin art kunne påkendes 
ved de almindelige domstole.

3.2  Forsikringen dækker også tvister, jævnfør punkt
3.1, som efter parternes aftale i stedet behandles ved
voldgift i Danmark.

3.3  Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, 
som med rimelighed kan danne grundlag for et civilret-
ligt søgsmål.

3.4  Forsikringsselskabet skal på det foreliggende
grundlag afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten efter sin 
art er dækket af forsikringen eller ikke. Forsikrings- 
selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl 
om sagens rimelighed.

4. Hvad dækkes ikke

4.1 Straffesager - bortset fra omkostninger ved
civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med
straffesagen.

4.2 Tvister med myndigheder i skatte- og afgifts-
spørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder,
såfremt den øverste administrative myndigheds

realitetsafgørelse ikke kan ankes til de almindelige
domstole.

4.3  Inkassosager rejst af eller mod sikrede, medmin-
dre en sådan på grund af indsigelser mod fordringens
rigtighed eller størrelse udvikler sig til en tvist og ind-
bringes for en almindelig domstol.

4.4 Tvister i forbindelse med sikredes betalingstands-
ning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs.

4.5 Tvister i forbindelse med oprettelse eller opløsning 
af lovregulerede eller ulovregulerede selskabsformer, 
herunder samejerforhold og interessentskaber.

4.6 Tvister, som er eller kunne være omfattet af en
på almindelige danske betingelser tegnet erhvervsog/
eller produktansvarsforsikring eller sædvanlig forsikring 
for professionelt ansvar.

4.7 Tvister om ophavsret, patent-, varemærkerettig-
heder eller immaterielle rettigheder.

4.8 Tvister mod Købstædernes Forsikring og dertil
hørende selskaber.

5. Forsikringen dækker følgende 
omkostninger

5.1 Egne sagsomkostninger.

5.2 Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt
sikrede under en rets- eller voldgiftssag.

5.3 Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er
udmeldt af retten.

5.4 Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapi-
tel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af
forsikringsselskabet.

5.5 Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, 
såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt 
af Købstædernes Forsikring.

Retshjælpsforsikring
Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i 
nærværende vilkår. I det følgende er Jyske Forsikring benævnt som ”forsikringsselskabet”.
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5.6  Omkostninger i forbindelse med retsmægling,
såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger
forbundet hermed på forhånd er godkendt af forsik-
ringsselskabet.

5.7  Andre sagsomkostninger, såfremt disse på  
forhånd er godkendt af forsikringsselskabet.

5.8 Salær til forsikringstagerens advokat er i sager
omfattet af småsagsprocessen begrænset til 20.000 kr.  
eksklusive moms.

6. Følgende omkostninger er ikke 
dækket

6.1 Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig
grund, f.eks. fordi disse ikke står i rimeligt forhold til
sagens genstand, eller fordi sikrede ikke skønnes at
have rimelig grund til at føre sagen eller at afholde
omkostningen.

6.2  Sikredes rejse- og opholdsomkostninger og tabt
indkomst.

6.3 Omkostninger til opfyldelse af dom, voldgifts- 
afgørelse eller forlig.

6.4 Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdel-
se, arrest eller forbud, herunder sikkerhedsstillelse,
medmindre disse er afholdt efter aftale med forsikrings-
selskabet.

6.5 Omkostninger i forbindelse med klagenævns- 
behandling.

6.6 Forsømmer sikrede – eller den af sikrede valgte
advokat – at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens
rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller at
fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages
handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsin-
ker sagens gennemførelse, hæfter forsikringsselskabet 
kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen 
har været uden indflydelse på sagens omkostninger.

7.  Forsikringssum og selvrisiko

7.1  Forsikringssummen fremgår af policen (vedr. moms
se pkt. 8 og vedr. dækningsmaksimum se pkt. 7.5).

7.2 Erstatning ydes for de i pkt. 5 nævnte omkostnin-
ger med fradrag af omkostninger, der opnås betalt af 
modparten, se pkt. 8.5.

7.3 Selvrisiko andrager 10 %, dog minimum kr. 
10.000 pr. forsikringsbegivenhed og fradrages over for 
advokaten.

7.4  Hvis sagen appelleres, gælder det i pkt. 7.6 
nævnte maksimumbeløb for den samlede behandling. 
Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans og 
med fradrag af selvrisiko for hver instans.

7.5 Har tvistens afgørelse virkning for andre end
sikrede, dækkes de forholdsmæssige omkostninger
fordelt ligeligt på alle retligt interesserede (forsikrede
såvel som uforsikrede).

7.6  Den samlede erstatningsydelse kan inden for et 
forsikringsår ikke overstige den i policen angivet
maksimale sum per år, uanset antallet af forsikrings- 
begivenheder.

7.7 En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, 
står på samme side, betragtes som én forsikringsbegi-
venhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og 
flere modparter, hvis modparternes påstande støttes 
på de samme væsentlige og faktiske kendsgerninger.

7.8 Acontoerstatning udlægges for positive udgifter,
når disse er afholdt. Advokatsalærer betales – med-
mindre andet er aftalt mellem advokaten og forsikrings-
selskabet – når dom er afsagt, selvom dommen bliver 
appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte 
omkostninger indkrævet hos modparten, se pkt. 8.5.

7.9 De i pkt. 6 og 7 nævnte selvrisiko- og erstatnings-
beløb indeksreguleres ikke.

8.  Fordeling af omkostninger

8.1 Sikrede skal give retten alle nødvendige oplys-
ninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om 
tilkendelse af omkostninger hos modparten.

8.2 Ved forlig – uanset om disse indgås inden- eller
udenretligt – skal spørgsmålet om fordeling af sagens
omkostninger godkendes af forsikringsselskabet eller 
begæres påkendt af retten, inden bindende aftale ind-
gås.
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8.3  Ved rettens påkendelse af omkostningsfordelingen,
jf. pkt. 8.1 og pkt. 8.2, påhviler det advokaten at sikre, 
at rettens omkostningsafgørelse kan kæres i henhold 
til gældende ret, samt at forsikringsselskabet får mulig- 
hed for at begære afgørelsen kæret. Forsømmer ad-
vokaten at overholde ovenstående, hæfter forsikrings-
selskabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at 
forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens 
endelige omkostninger.

8.4 Ved voldgift kræver forsikringsselskabet, at  
omkostningerne fordeles i overensstemmelse med
principperne i retsplejelovens kapitel 30.

8.5  Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten 
godskrives af forsikringsselskabet. Sikrede eller dennes  
advokat skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos 
modparten. Er sådanne omkostninger ikke mulige at 
inddrive, dækker forsikringsselskabet disse omkostnin-
ger med fradrag af eventuel selvrisiko, og forsikrings-
selskabet indtræder i sikredes ret mod transporterklæring.

8.6 Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og
tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal 
der ske en forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet 
mellem på den ene side hovedstol og renter og på den 
anden side tilkendte omkostninger.

9.  Merværdiafgift (moms)

9.1 Moms bæres af sikrede i det omfang, denne kan
medregne beløbet til den indgående merværdiafgift i
momsregnskabet.

9.2 Forsikringsselskabet fradrager merværdiafgift- 
beløbet ved betalingen af dækningsberettigede om-
kostninger i henhold til pkt. 7.2 og 7.6.

9.3 Har forsikringsselskabet måttet betale moms, har 
sikrede pligt til at refundere beløbet i samme omfang, 
som et sådant kan indgå i sikredes regnskab.

10. Hvornår dækker forsikringen

10.1 Retshjælpsforsikringen omfatter kun omkost-
ninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået 
samtidig med eller efter forsikringens ikrafttræden. Det 
er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået 
inden forsikringens ophør.

10.2 Der ydes ikke dækning, såfremt anmeldelse først 
sker efter udløbet af den i pkt. 12.2 nævnte anmeldel-
sesfrist.

11. Valg af advokat

11.1  Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt  
bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen.
Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne
af Det Danske Advokatsamfund.

11.2 Når forsikringsselskabet har givet tilsagn om
retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav
m.v. gældende hos sikrede.

11.3 Dette gælder dog ikke:

• Selvrisikobeløbet og eventuelle beløb udover 
dækningens omfang, eller

• Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest 
samtidig med beslutningen om udgiftens afhol-
delse, når udgiften falder udenfor dækningens 
omfang.

11.4 Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan
der ikke gives dækning.

11.5  Advokaten har direkte krav mod forsikringsselska-
bet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende 
virkning for forsikringsselskabet indgå aftale om sit  
salær med sikrede.

11.6 Salæret beregnes på basis af de vejledende  
salærtakster, der anvendes af domstolene i borgerlige 
sager.

11.7 En advokat kan ikke føre sin egen sag.

11.8 En advokat kan ikke uden forsikringsselskabet 
samtykke føre en sag, hvis han har økonomisk interes-
se i den sikredes virksomhed.

11.9 Hvor forsikringsselskabet og sikredes interesser
i tvisten er sammenfaldende, er advokatvalget overladt 
til forsikringsselskabet.
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12. I tilfælde af skade

12.1 Anmeldelse til forsikringsselskabet skal ske 
snarest. Advokaten kan dog straks foretage sådanne 
skridt, som ikke tåler opsættelse.

12.2 Ved retshjælpsforsikringens ophør skal anmeldel-
se være modtaget hos forsikringsselskabet senest 3 
måneder fra ophørsdatoen.

12.3 Anmeldelse til forsikringsselskabet skal så vidt 
muligt indeholde:

• Angivelse af modparten.
• Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand).
• Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbrin-

gender, hvorpå påstanden støttes. Forsikrings- 
selskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af 
hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter 
og bevisligheder forelagt. Endelig vil forsikringssel-
skabet kunne forlange en juridisk begrundelse for 
påstanden.

• Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskræ-
vende art der planlægges, eller undtagelsesvis 
måtte være indledt.

• Advokatens erklæring om, at denne med hensyn til 
salærkrav m.v. vil holde sig til forsikringsselskabet.

12.4 Anmeldelsen indgives af advokaten.

12.5 Under sagens gang giver advokaten forsikrings-
selskabet underretning om processkridt af væsentlig
omkostningsmæssig betydning.

13. Andre forsikringer mod samme 
risiko

13.1  Er der fastsat i anden forsikringsaftale, som  
dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller
indskrænkes, gælder denne forsikring med samme
forbehold.


