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Retshjælpsforsikring            
Dokument med oplysinger om forsikringsproduktet 

Selskab: Købstædernes Forsikring, Gensidig 

FT.nr.: 51778 Danmark      Vilkårsnr.: TE-RE-01-Jyske Forsikring 

 

Her får du et overblik over, hvordan vores retshjælpsforsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse mere 
i vores vilkår, som du finder på jyske.dk. Vælger du en retshjælpsforsikring hos os, kan du se din police på Min Side, 
som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores fælles 
aftalegrundlag. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
En retshjælpsforsikring dækker dine sagsomkostninger i forbindelse med erhvervsmæssige tvister, som danner 
grundlag for et civilretligt søgsmål. Det kan være i relation til kunder, ansatte, leverandører osv.  

 

Hvad dækker den? 

Forsikringen dækker dine sagsomkostninger i 
forbindelse med erhversretlige tviser fx: 

✓ Egne sagsomkostninger. 

✓ Omkostninger til modpart, hvis de er pålagt dig 

under en rets- eller voldgiftssag 

✓ Udgifter til syn og skøn, hvis retten kræver det 

under en retssag 

✓ Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens 

kapitel 32, når vi har godkendt udmeldelsen på 

forhånd 

✓ Omkostninger i forbindelse med retsmægling, 

hvis vi har godkendt den og de skønnede 

omkostninger på forhånd 

✓ Andre sagsomkostninger, hvis vi har godkendt 

dem på forhånd 

✓ Salær til din advokat (max 20.000 kr.). 

 

 

Hvad dækker den ikke? 

 Straffe-, injurie- og bødesager 

 Skatte- og afgiftssager 

 Inkassosager 

 Tvister om ophavsret, patent-, varemærke-

rettigheder eller immaterielle rettigheder 

 Skader eller tab, der iøvrigt er undtaget i 

police og vilkår. 

   

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Forsikringen er tegnet med en forsikringssum, 

der udgør selskabets maksimale hæftelse pr. 

tvist og pr. forsikringsår. 

! Selvrisikoen, som fremgår af policen, 

fratrækkes af enhver skade eller tab. 

 

     

 

Hvor er jeg dækket? 

✓ Forsikringen dækker tvister, der behandles i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne). 

 

     

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

– Du skal give korrekte oplysninger, når forsikringen oprettes. 

– Du skal læse policen igennem og sikre, at denne er som aftalt. 

– Du skal give besked ved ændringer af virksomhedens ejerforhold, adresse eller ændring af virksomhedens aktivitet. 

– Du skal anmelde en skade eller tab hurtigst muligt. 

     

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen til 
Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.  
 
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt indbetalingskort. 
 

     

https://jyske.dk/godt-at-vide/erhverv-vilkar/
https://jyske.dk/min-side/
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Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på policen. Forsikringen gælder for 1 år af gangen, og vi fornyer 
den automatisk, med mindre andet er aftalt. Det er også muligt at oprette forsikringen for en 3- eller 5-årig periode. 
 

     

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Både du og forsikringsselskabet kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes 
udløb. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i 
det år, perioden udløber.                                                                                                                                                             

Både du og forsikringsselskabet har desuden mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det skal 
dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage. 
 

 


