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1

HVEM ER DÆKKET?
Sikret er forsikringstageren og de personer der er ansat i forsikringstagerens tjeneste

2

HVILKE TVISTER ER DÆKKET?

2.1

Forsikringen dækker sikredes tvister, som er opstået i forbindelse med den
erhvervsudøvelse, der fremgår af policen. Tvister skal efter deres art kunne behandles af
en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager.

2.2

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

2.3

Selskabet skal på det foreliggende grundlag afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er
dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl
om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i rimeligt
forhold til sagens genstand.

3

HVILKE TVISTER ER IKKE DÆKKET?
Forsikringen omfatter ikke tvister,

3.1

der skyldes sikredes udøvelse af et andet erhverv end angivet i policen, hvad en
ten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv.

3.2

i forbindelse med formuedispositioner som led i virksomhed, der er undtaget efter
pkt. 3.1.

3.3

med myndighederne i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige
myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan
påkendes ved de almindelige domstole.

3.4

om separation, skilsmisse m.v., forældremyndighed, samkvemsret og underholds
pligt.

3.5

om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse
med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer
eller interessentskaber, medmindre tvisten overvejende vedrører den forsikrede
virksomhed.

3.6

hvori sikrede er part som ejer eller bruger af fast ejendom, medmindre denne
overvejende anvendes i den forsikrede virksomhed.

3.7

hvori sikrede er part som ejer eller bruger af motorkøretøj, medmindre dette over
vejende anvendes i den forsikrede virksomhed. Dog dækkes ikke tvister om
personskade, opstået ved kørsel med køretøjet.

3.8

hvori sikrede er part som ejer eller bruger af lystfartøj, medmindre dette overvejende an
vendes i den forsikrede virksomhed.
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3.9

i forbindelse med dødsbobehandling og arv.

3.10

vedrørende injuriesager af enhver art.

3.11

vedrørende straffesager, bortset fra omkostninger ved afgørelse af civilretlige spørgsmål
i forbindelse med den forsikrede virksomhed.

3.12

vedrørende inkassosalær mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er
utvivlsom.

3.13

det indbyrdes forhold mellem forsikringstager og dennes ansatte eller det indbyrdes for
hold mellem de ansatte.

3.14

vedrørende betalingsstandsning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs.

3.15

hvor modparten har en økonomisk interesse i sikredes virksomhed, eller hvor sikrede har
økonomisk interesse i modpartens virksomhed.

3.16

som er eller kunne være omfattet af en erhvervs- og/eller produktansvarsforsikring eller
almindelig forsikring for professionelt ansvar tegnet på almindelige danske betingelser
(professionelle ansvarsforsikringer tegnes ikke i selskabet)
Undtagelsen i pkt. 3.1 – 3.12 gælder både ved sager i første og senere instans.

4

HVILKE OMKOSTNINGER ER DÆKKET?

4.1

Egne sagsomkostninger.

4.2

Omkostninger til modpart, hvis de er pålagt sikrede under en retssag eller
voldgiftssag eller er godkendt af selskabet.

4.3

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

4.4

Udgifter til isoleret bevisoptagelse, f.eks. syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når
udmeldelsen og udgiften på forhånd er godkendt af selskabet eller når resultatet af
syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.

4.5

Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen på forhånd er
godkendt af selskabet.

4.6

Andre sagsomkostninger, hvis disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet
godkendt af selskabet.

5

HVILKE OMKOSTNINGER ER IKKE DÆKKET?

5.1

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

5.2

Sikredes rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste og indkomst.
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5.3

Omkostninger ved de i pkt. 3.4 og 3.5 nævnte sager er ikke dækket, uanset om tvisten
afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag.

5.4

Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder
sikkerhedsstillelse, medmindre disse er afholdt med selskabets accept.

5.5

Omkostninger ved tvister, som kunne have været behandlet ved klagenævn, medmindre
kravet er rejst mod sikrede, der foreligger aftale med selskabet, eller det er åbenbart, at
sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene.

5.6

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

5.7

Omkostninger til opfyldelse af dom, voldgiftsafgørelse eller forlig.

5.8

Omkostninger til oversættelse.

5.9

Omkostninger til responsa om gældende ret.

6

ERSTATNING OG SELVRISIKO

6.1

Erstatning ydes for de i pkt. 4 nævnte omkostninger, med fradrag af de omkostninger,
der opnås betalt af modparten, jf. pkt. 7.

6.2

Selskabets erstatningspligt for én forsikringsbegivenhed er begrænset til den forsikrings
sum, der fremgår af policen (inkl. moms) (indeksreguleres ikke).
Der gælder en selvrisiko på10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. 5.000.
Hvis sagen appelleres, gælder et maksimum på den forsikringssum, der fremgår af poli
cen (inkl. moms) (indeksreguleres ikke) for sagens samlede behandling. Omkostningen
erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans.
Den samlede erstatningsydelse kan indenfor et forsikringsår ikke overstige det dobbelte
af den forsikringssum, der fremgår af policen uanset antallet af forsikringsbegivenheder.

6.3

Fører flere sikrede – i samme eller forskellige selskaber – sager, som har fælles
oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 for kumulation, gælder
reglerne i pkt. 6.2 om maksimumdækning og selvrisiko for hver af de sikrede, se dog pkt.
6.5.

6.4

Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede sikrede parter, fordeles
omkostningerne på alle interesserede, se i øvrigt pkt. 6.5.

6.5

Er de i pkt. 6.3 og 6.4 nævnte tilfælde antallet af sikrede mere end 5, begrænses den
samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 2.
Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør
dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimumsselvrisikobeløb ganget med 2.
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Hvis sagen appelleres, gælder den i 1. punktum fastsatte maksimumdækning for den
samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af
selvrisiko for hver instans.
Erstatning og selvrisiko fordeles på alle retligt interesserede, jf. pkt. 6.4. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister,
der sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet.
6.6 En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som
en forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter,
hvis påstande støttes på samme faktiske kendsgerninger.
6.7

Acontoerstatning udlægges for positive udgifter, herunder udlæg til advokatforbindelse,
når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selvom dommen bliver
appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos mod
parten.

6.8

Moms og tilsvarende afgifter bæres endeligt af sikrede i det omfang, sikrede kan
fratrække moms- eller afgiftsbeløbet i momsregnskabet.

7

FORDELING AF OMKOSTNINGER

7.1

Så snart sikrede bliver bekendt med eller må formode, at krav vil blive rejst imod ham,
skal han straks indgive anmeldelse til selskabet.

7.2

Sikrede må ikke uden selskabets accept indlede forhandlinger om eller anerkende
erstatningspligten, medmindre han derved alene opfylder sin retspligt.

7.3

Sikrede er forpligtet til vederlagsfrit at yde enhver bistand til sagens oplysning, herunder
til fornyet revision.

7.4

Selskabet er berettiget til at udrede erstatning direkte til skadelidte, medmindre denne er
fyldestgjort af forsikringstageren.

7.5

Sikrede skal give retten alle oplysninger, der er nødvendige, for at denne kan tage stilling
til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten.

7.6

Ved et forlig, uanset om det bliver indgået inden- eller udenretligt, skal fordelingen af
sagens omkostninger godkendes af selskabet eller afgøres af retten, før der bliver ind
gået en bindende aftale.

7.7

Hvis retten træffer afgørelse om fordeling af sagens omkostninger, skal advokaten sikre,
at rettens afgørelse kan kæres i henhold til gældende ret, og at selskabet får mulighed
for at begære afgørelsen kæret.
Hvis advokaten forsømmer at overholde dette, hæfter selskabet kun i det omfang, det
godtgøres at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens endelige
omkostningsfordeling.

7.8

Ved voldgift kræver selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med
principperne i retsplejelovens kapitel 30 - uanset hvor voldgiftssagen føres.
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8

FORSIKRINGSTID

8.1

Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået
samtidigt med eller efter hovedpolicens ikrafttræden.
Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør og
at anmeldelsen er modtaget af selskabet senest 6 måneder efter forsikringens ophør.

9

VALG AF ADVOKAT

9.1

Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig
sagen. Sikrede vælger sin advokat blandt medlemmerne af Det Danske
Advokatsamfund. I det omfang selskabet og sikredes interesser i tvisten er
sammenfaldende, er det overladt til selskabet af vælge advokat.
Valg af udenlandsk advokat må kun ske efter aftale med selskabet uanset stedet hvor
tvisten føres.

9.2

Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav
gældende hos sikrede.
Dette gælder dog ikke:

9.2.1

selvrisiko og eventuelle beløb udover forsikringens dækning eller

9.2.2

udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidigt med beslutningen om udgiftens
afholdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen.

9.3

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

9.4

Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med
bindende virkning for selskabet indgå aftale om sit salær med sikrede.

9.5

Salæret beregnes i overensstemmelse med Retsplejelovens § 126 stk. 2.

9.6

En advokat kan ikke føre sin egen sag.

9.7

En advokat kan ikke uden selskabets samtykke føre en sag, hvis han har økonomisk
interesse i den sikredes virksomhed.

10

ANMELDELSE TIL SELSKABET

10.1

Anmeldelse skal så vidt muligt indeholde:

10.1.1

Angivelse af modparten.

10.1.2

Påstand (evt. tillige modpartens påstand).

10.1.3

Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes.
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Selskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange
en juridisk begrundelse for påstanden, og hvis det er nødvendigt af hensyn til sagens
belysning forlange dokumenter og beviser forelagt.
10.1.4

Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller
undtagelsesvis måtte være indledt.

10.1.5

Advokatens erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.v. (se pkt. 9.2) vil holde
sig til selskabet.

10.2

Under sagens gang giver advokaten selskabet underretning om alle processkridt af
væsentlig omkostningsmæssig betydning.
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FÆLLESBETINGELSER
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV Betingelsesnr. 2200.00.01.
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