
Rättsskyddsförsäkring

Länsförsäkringars rättsskyddsförsäkring ger ett bra anpassat skydd 
om ditt företag hamnar i en tvist och behöver anlita juridisk hjälp. 
Försäkringen kan då ersätta ombuds- och rättegångskostnaderna.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för tvistemål som uppkommer i den verksamhet 
som anges i försäkringsbrevet. 

Försäkringen omfattar även vissa skattemål. 
Om försäkringen gäller för tvisten ersätts nödvändiga och skäliga 

kostnader som inte kan betalas av staten eller av motparten.

När försäkringen gäller
Huvudregeln är att försäkringen gäller för tvist som uppkommer när 
försäkringen är i kraft och under förutsättning att försäkring funnits 
under en sammanhängande tid av minst två år.

Har försäkringen inte funnits under en sammanhängande tid av 
två år gäller försäkringen om de händelser eller omständigheter som 
ligger till grund för anspråket inträffat under den tid försäkringen 
varit i kraft. 

Försäkringen kan även gälla för tvist som uppkommer efter att 
försäkringen upphört på grund av att verksamheten upphört, under 
förutsättning att de händelser och omständigheter som ligger till 
grund för anspråket inträffat under den tid försäkringen varit kraft 
samt att inte längre tid än 10 år förflutit.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist
 med motpart som har hemvist inom Norden 
 som avser fastighet belägen inom Norden.
 med motpart som har en svensk filial under förutsättning att  

 tvisten avser filialens verksamhet som bedrivs i Sverige och att  
 tvisten prövas i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Begränsningar
Försäkringen gäller inte för alla typer av tvister. Exempel på undantag 
är tvist:
 vid småmål, det vill säga mål där tvisteföremålets värde under- 

 stiget ett halvt prisbasbelopp. Undantaget tillämpas inte vid tvist  
 på grund av försäkringsavtalet
 som rör anställningsförhållanden
 som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare eller förare av 

 motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon eller av  
 vatten- eller luftfarkost och där skadan kan eller skulle kunna  
 omfattas av motorförsäkring.

Vissa kostnader som inte ersätts
Försäkringen ersätter bland annat inte kostnader för eget arbete, 
inkomstbortfall resor eller uppehälle. Försäkringen ersätter heller 
inte vissa merkostnader som till exempel merkostnader på grund av 
att försäkrad anlitar fler än ett ombud eller byter ombud.

Självrisk
Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet och 20 % av kostnaderna som 
överstiger 20 % av prisbasbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp
Normalt är högsta ersättningsbelopp 5 prisbasbelopp per skada och 
maximalt 30 prisbasbelopp för samtliga tvister som uppkommer 
under samma försäkringsår.

Förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen 
årligen genom att företaget betalar aviserad försäkringspremie. 
Företaget måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla 
utan avbrott.
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Detta är en översiktlig information om försäkringen. 
En fullständig beskrivning finns i försäkringsvill-
koren, där omfattning, undantag och begränsningar 
framgår i detalj. Det är de fullständiga villkoren som 
gäller vid en skada. Försäkringsvillkoren finns på vår 
webbplats. Du kan också kontakta oss så mailar 
eller skickar vi dem till dig. Vi lämnar rådgivning om 
denna försäkring. 

Förutom denna information om försäkringen 
finns ytterligare information som är viktig för dig  
att känna till och ta del av. Det gäller information 
om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur du 
ska göra om du inte är nöjd med vår behandling av 
ditt ärende, information om Länsförsäkringar med 
mera. Se dokumentet Viktig allmän information. 
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Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat 
till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få 
ersättning om något skulle hända.

Avtalet och avtalstiden
Försäkringens giltighetstid framgår av försäkringsbrevet. Svensk lag 
tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän 
domstol. All kommunikation sker på svenska.




