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ERHVERVSRETSHJÆLP 
Forsikringsbetingelser nr. E80-1119-1 gældende fra 18. november 2019 
 
 
 
 
 
Aftalegrundlag 
Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til policen og forsikringsbetingelsernes fællesbestemmelser 
og dækninger. Policen viser de dækninger, summer og selvrisikobeløb, der er valgt for forsikringen. For forsikringen gælder 
endvidere Lov om forsikringsaftaler (Forsikringsaftaleloven) og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er  
fraveget. 
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på www.soenderjysk.dk. 
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1. Forsikringens omfang
Forsikringens formål er at dække sagsomkostninger ved retstvister, som efter deres art vil kunne behandles af en domstol 
efter retsplejelovens regler om civile sager.  
 
Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilt søgsmål.  
 
Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning eller klage-/ankenævnsbehandling. Forsikringen dækker kun når en 
advokat har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen – og 
inden yderligere skridt foretages. Advokaten kan dog foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse.  
 
Selskabet skal – på det foreliggende grundlag – afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten efter sin art er dækket af forsikringen og 
har både en ret og en pligt til at give udtryk for evt. tvivl om sagens rimelighed.  
 
Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand og sagens karakter. 
 

2. Hvem er sikret? 
Forsikringen dækker den efter policen forsikrede virksomhed. 
 

3. Forsikringssted 
Forsikringen dækker tvister, der afgøres i Norden eller Tyskland af en domstol, voldgiftsret eller ved forlig. 

Har du fået en skade? 
• Begræns skadens omfang. 
• Anmeld din skade på www.soenderjysk.dk eller tlf. 98 98 98 98 så den er registreret og du kan få hjælp. 
• Kontakt SOS-Dansk Autohjælp på tlf. 70 10 80 90. 
• Er du i udlandet kontakt da først SOS på tlf. 70 10 50 52. 
• Tyveri og hærværk skal anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket. 
• Afvent godkendelse fra os før du påbegynder udbedring af en skade. 
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4. Hvornår dækker forsikringen 
Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter, at forsikringen 
er trådt i kraft.  
 
Hvis årsagen til en tvist er opstået samtidig med ikrafttrædelsen, er det en betingelse, at sikrede hverken vidste eller burde 
vide, at tvisten kunne føre til sagsanlæg.  
Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør, og at der er sket anmeldelse til 
selskabet senest 3 måneder efter, den er opstået. 
 

5. Valg af advokat 
Sager som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces) er ikke omfattet af dette afsnit. Se i stedet 
afsnittet ”Særlige regler for småsager”.  
 
Dækningen er betinget af, at sikrede søger bistand hos en advokat, der vil påtage sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat 
blandt medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund. 
 
Advokaten skal afstå fra at gøre salærkrav gældende hos sikrede. Det gælder dog ikke mht. selvrisikoen og eventuelle beløb 
ud over forsikringens dækning samt tilfælde, hvor sikrede har erklæret sig indforstået med selv at afholde en udgift, der falder 
uden for dækningen, og aftalen er truffet inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens afholdelse.  
 
Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. Advokaten har et direkte krav mod selskabet og 
kan ikke med bindende virkning for selskabet indgå aftale om sit salær med sikrede. Salæret beregnes med udgangspunkt i 
Landsretspræsidentens vejledende takster for proceduresager.  
 
En advokat kan ikke føre sin egen sag. Et evt. advokatskift kan kun ske med selskabets godkendelse. 
 

6. Særlige regler for småsager – sager med en sagsgenstand af højst 50.000 kr. – samt 
anderkendelses-søgsmål 
Dækning af salæromkostninger er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af selskabet godkendt 
professionel rettergangsfuldmægtig jf. retsplejelovens § 260, stk. 5.  
 
Advokaten eller rettergangsfuldmægtigen skal afstå fra at gøre salærkrav gældende hos sikrede. Det gælder dog ikke mht. 
selvrisikoen og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning samt tilfælde, hvor sikrede har erklæret sig indforstået med 
selv at afholde en udgift, der falder uden for dækningen, og aftalen er truffet inden eller senest samtidig med beslutningen om 
udgiftens afholdelse.  
 
Nægter advokaten eller rettergangsfuldmægtigen at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. Advokaten eller 
rettergangsfuldmægtigen har et direkte krav mod selskabet og kan ikke med bindende virkning for selskabet indgå aftale om 
sit salær med sikrede.  
 
Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for 
hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne 
beskrevet i afsnittet ”Hvilke omkostninger er dækket”.  
 
Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter 
almindelige procesregler, jf. retsplejelovens § 402.  
 
En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på 
forhånd godkendes af selskabet.  
 
Eventuelt salær til advokat eller den iht. Retsplejelovens § 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i 
overensstemmelse med landsrettens vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager jf. retsplejelovens § 408. 
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7. Hvilke sager er dækket? 
Forsikringen dækker udelukkende de nedenfor nævnte tvister, som er opstået i forbindelse med udøvelsen af sikredes 
erhvervsvirksomhed, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager, 
eller tvister, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift.  
• Tvister i relation til ansatte. 
• Tvister i relation til offentlige myndigheder.  
• Tvister i relation til kunder / leverandører. 
• Tvister om køb, salg, leje og leasing af genstande til brug i den forsikrede virksomhed.  
• Tvister om erhvervsleje for lokaler, som benyttes af forsikrede virksomhed.  
• Tvister om erhvervsleje for lokaler, der udlejes af forsikringstager. 

 

8. Forsikringen dækker ikke: 
• Straffe -/Injurie- og bødesager Skatte- og afgiftssager.  
• Sager mod offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds afgørelse ikke kan påkendes af de 

almindelige domstole.  
• Tvister i forbindelse med eje, leje eller brug af sø- og luftfartøjer.  
• Inkassosager.  
• Tvister om patent-, ophavs-, mønsterbeskyttelse- og varemærkerettigheder. Tvister om erstatningskrav mod sikrede, når 

omkostningerne er dækket af et sædvanligt erhvervsansvar eller produktansvarsforsikring.  
• Miljøsager.  
• Tvister, der er opstået efter at sikrede har anmeldt rekonstruktion eller der er indgivet begæring om akkord, gældssanering 

eller konkurs. 
 

9. Hvilke omkostninger er dækket? 
Egne sagsomkostninger.  
 
Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af selskabet inden 
en forligsmæssig afgørelse.  
 
Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten.  
 
Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af selskabet, eller når 
resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.  
 
Udgifter til ensidigt indhentede sagkyndige udtalelser, såfremt der er opnået en forhåndsgodkendelse hos selskabet og andre 
sagsomkostninger, såfremt selskabet på forhånd har godkendt dem.  
 
Hvis selskabet har skønnet, at omkostninger i en konkret sag ikke kan afholdes med rimelig grund og sikrede alligevel 
gennemfører en retssag, dækker forsikringen sagsomkostningerne herved, hvis sikrede i det væsentlige får medhold ved dom 
eller indenretligt forlig. 
 

10. Forsikringen dækker ikke: 
Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, fx fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller 
fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.  
 
Sikredes rejseomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med en tvist eller andre omkostninger, som sikrede har 
pådraget sig som følge af deltagelse i sagen som vidne.  
 
Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, medmindre disse er 
afholdt efter aftale med selskabet.  
 
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 foretager handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller 
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forsinker sagens gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, det kan godtgøres, at forsømmelsen har været uden 
indflydelse på sagens omkostninger. 
 

11. Hvordan opgøres erstatningen? 
Erstatningen for en forsikringsbegivenhed inkl. eventuelle udlæg til sagkyndig bistand kan ikke overstige kr. 250.000 ekskl. 
sikredes selvrisiko, der udgør kr. 5.000 af sagens samlede omkostninger. De samlede erstatninger pr forsikringsår kan ikke 
overstige kr. 500.000.  
 
Hvis sagen appelleres gælder kr. 250.000 som maksimum for samtlige instanser med særskilt selvrisikoberegning for hver 
enkelt instans.  
 
Fører flere sikrede sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejeloves kapitel 23 for kumulation gælder 
ovennævnte regel om maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede.  
 
Er antallet af sikrede mere end 3, begrænses den samlede erstatning og selvrisiko dog til henholdsvis kr. 500.000 og kr. 
15.000. 
 
Hvis sagen appelleres gælder kr. 500.000 som maksimum for samtlige instanser med særskilt selvrisikoberegning for hver 
enkelt instans. Erstatning og selvrisiko fordeles forholdsmæssigt på de forskellige parter eller retlige interesserede om muligt 
efter sagernes værdi og ellers ligedeles. Disse regler gælder også tvister, som sluttes udenretligt.  
 
Har tvistens afgørelse virkning for andre implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede. 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 påstanden i det væsentlige støttes på samme faktiske kendsgerninger.  
 
Der betales en a’conto erstatning for positive udgifter, når de er afholdt.  
 
Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af 
omkostninger hos modparten.  
 
Ved indgåelse af forlig skal spørgsmål om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af 
selskabet, inden bindende aftale indgås. Dette gælder både for indenretlige og udenretlige forlig.  
 
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.  
 
Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kap.30.  
 
Sikrede eller dennes advokat skal søge tillagte omkostninger inddrevet hos modparten. Er sådanne omkostninger 
uerholdelige, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af selvrisiko og indtræder i sikredes ret.  
 
Advokatsalær betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. 
 

12. Anmeldelse 
Advokaten skal, så snart han har påtaget sig sagen, indgive anmeldelse til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde:  
• Angivelse af modparten.  
• Forsikringstagerens påstand, samt modpartens påstand. 
• Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, forsikringstagerens påstand støttes på. Selskabet kan forlange 

dokumentation og bevisligheder forelagt, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning.  
• Oplysning om, hvilke processkridt, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.  
• Advokatens erklæring om, at han med hensyn til salærkrav mv. vil holde sig til selskabet. 

 
Under sagens gang skal advokaten underrette selskabet om processkridt af væsentlige omkostningsmæssig betydning. 
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