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Syftet med försäkringen

●●

Syftet med försäkringen är att den ska ersätta den försäkrades
nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som
förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i tvistemål, brottmål och
ansökningsärenden som gäller försäkringsfall som avses i punkt 4.
Försäkringen gäller den verksamhet som anges i försäkringsbrevet.
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Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffar under försäkringens giltighetstid. Om emellertid försäkringen har varit i kraft
under en kortare tid än två år då ett försäkringsfall inträffar, ska
också de faktorer som tvisten, yrkandet, bestridandet, meddelandet om att anställningsförhållandet avslutas, åtalet eller det
misstänkta brottet baserar sig på ha uppstått under försäkringens
giltighetstid.

Försäkrade

Försäkrade är
●●

det företag som antecknats som försäkringstagare i försäkringsbrevet,

●●

personer i försäkringstagarens tjänst,

●●

sådana oavlönade eller tillfälliga personer som utför arbete och
för vilka försäkringstagaren enligt gällande rätt har ersättningsansvar om de vållar skador,

●●

självständiga företagare som kan likställas med försäkringstagarens arbetstagare och för vilka försäkringstagaren enligt gällande rätt har ersättningsansvar om de vållar skador.

●●

en ansvarig bolagsman eller delägare i försäkringstagarföretaget när ärendet gäller en rättshandling som företas eller en förbindelse som ingås i försäkringstagarens namn, för försäkringstagarens räkning eller till förmån för försäkringstagaren eller
när han har stämts inför rätta att svara solidariskt tillsammans
med försäkringstagaren.
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Som försäkringens giltighetstid betraktas här den tid som denna
försäkring ensam eller direkt efter och tillsammans med andra
upphörda rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll fortlöpande har varit i kraft för den försäkrades del. Om försäkringstagaren när ett försäkringsfall inträffar har flera rättsskyddsförsäkringar som är i kraft, räknas emellertid bara den här försäkringens
giltighetstid.
Om ersättningsområdet för försäkringen har utvidgats och utvidgningen då försäkringsfallet inträffar har varit i kraft under
en kortare tid än två år, är en förutsättning för att utvidgningen
tillämpas, att de faktorer som tvisten, yrkandet, bestridandet,
meddelandet om att anställningsförhållandet avslutas, åtalet eller det misstänkta brottet baserar sig på har uppstått efter det att
utvidgningen har trätt i kraft. Med en utvidgning av försäkringens
ersättningsområde avses en förhöjning av försäkringsbeloppet, en
utvidgning av giltighetsområdet för försäkringen eller att motpartens kostnader fogas till försäkringen.

Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan utnyttja sin försäkring i ärenden som i Finland
har tagits upp till behandling i en tingsrätt eller i ett skiljeförfarande. Om det är fråga om en tvist som biläggs utan rättegång,
kan försäkringen utnyttjas i mål eller ärenden som i Finland omedelbart hade kunnat underkastas en tingsrätt för behandling.

4.2 Ett försäkringsfall
Det är fråga om ett och samma försäkringsfall då

Försäkringen ersätter inte kostnader i mål eller ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, till
exempel av en förvaltningsdomstol, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som
behandlas av Europeiska unionens domstol.
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●●

två eller flera personer som är försäkrade genom denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, brottmål eller ansökningsärende, eller

●●

de försäkrade är parter i flera tvistemål, brottmål och ansökningsärenden som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning eller som grundar sig på
samma yrkande eller på ett likadant yrkande även om detta har
gjorts på andra grunder.

Försäkringsfall som ersätts

4.1 Definitionen av ett försäkringsfall
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I tvistemål och ansökningsärenden avses med ett försäkringsfall
uppkomsten av en tvist. En tvist har uppstått när ett yrkande som
specificerats till sin grund och sitt belopp bevisligen och specificerat har bestridits till sin grund eller sitt belopp.

Begränsningar i samband med försäkringsfall

Försäkringen ersätter inte de kostnader som förorsakas den försäkrade i ärenden
1) där det inte kan visas att yrkandet har bestridits
2) som hänför sig till annan än i försäkringsbrevet nämnd verksamhet

I brottmål avses med ett försäkringsfall
●●

åtal som en målsägande väckt eller fullföljt mot den försäkrade,
när allmän åklagare beslutat att inte väcka åtal eller återkallat
åtalet. Åtal har väckts när den målsägandes stämningsansökan
har anlänt till tingsrättens kansli. Åtalet har fullföljts när den
målsägande skriftligen har meddelat att han för talan till domstol efter det att allmän åklagare har återkallat åtalet.

åtal som väcks när den försäkrade är målsägande
1

3) som hänför sig till överlåtelse av det försäkrade företaget, av
aktier som berättigar till innehav av företaget eller av bolagsandelar i företaget, eller överlåtelse av affärsrörelsen eller del
av den

stolens beslut, kan den ersättning som ska betalas ur försäkringen
nedsättas eller kravet på ersättning avslås.
6.4 Den försäkrade har inte rätt att på ett sätt som binder försäkringsbolaget medge beloppet av de kostnader som föranletts av
skötseln av saken.

4) som är av ringa betydelse för den försäkrade
5) där de som är försäkrade genom denna försäkring är motparter; försäkringen ersätter dock försäkringstagarens kostnader

En ersättning som den försäkrade eventuellt har betalat till sitt
ombud för dennes arvoden och kostnader binder inte försäkringsbolaget vid bedömningen av om rättegångskostnaderna är skäliga.

6) där det är fråga om en fordring eller ett anspråk som har överförts till den försäkrade, om det inte då tvisten uppstår gått
två år sedan fordringen eller anspråket överfördes

7

7) där det är fråga om ett åtal som allmän åklagare driver mot
den försäkrade eller under det att ett sådant åtal är anhängigt,
ett privaträttsligt anspråk som målsägande riktar mot den försäkrade som står åtalad

Ersättningsbestämmelser

7.1 Försäkringsbelopp
7.1.1 Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör
den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet
vid varje försäkringsfall.

8) som gäller ett privaträttsligt yrkande som har framställts mot
den försäkrade och som grundar sig på en gärning för vilken
den försäkrade har dömts till straff eller för vilken åtal eller
dom eftergetts på basis av specialbestämmelser. Försäkringen
ersätter dock försäkringstagarens kostnader, om det för dennes vidkommande är fråga om arbetsgivares ersättningsansvar

7.1.2 Maximibeloppet av försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för kostnader som uppkommit innan en huvudbehandling i
en tingsrätt, en domstolsmedling eller ett skiljeförfarande inleds
och kostnader i ett mål eller ärende som har avgjorts utan rättegång är emellertid 50 % av det försäkringsbelopp som antecknats
i försäkringsbrevet.

9) som gäller ett sådant av den försäkrade framställt privaträttsligt yrkande som grundar sig på en gärning för vilken den
försäkrade har dömts till straff eller för vilken åtal eller dom
eftergetts på basis av specialbestämmelser

7.1.3 Om värdet av det tvistiga intresset kan uppskattas i pengar, ersätter försäkringen vid tviste- och ansökningsärenden samt då den
försäkrade är målsägande i ett brottmål högst två gånger värdet av
det intresse tvisten gäller. Vid uppskattning av värdet av intresset
beaktas inte yrkanden på ränte-, parts- eller advokat- eller rättegångskostnader. Om föremålet för tvisten är en betalning av återkommande natur, beaktas vid uppskattningen av värdet av intresset högst ett belopp som är tio gånger det tvistiga engångsbeloppet.

10) där det är fråga om en juridisk persons straffansvar
11) där den försäkrade är part i egenskap av ägare, innehavare eller förare av ett motorfordon eller en vattenfarkost som ska registreras enligt lagen om farkostregistret eller där de kostnader
som förorsakats den försäkrade ersätts ur en ansvarsförsäkring
12) som hänför sig till konkurs

7.1.4 För försäkringsfall som inträffat under en försäkringsperiod
utbetalas försäkringsbeloppet totalt högst dubbelt.

13) som hänför sig till utsökning, en verkställighetstvist eller
verkställighet i anslutning till utsökning
14) där det är fråga om ett förfarande enligt lagen om företagssanering eller lagen om skuldsanering för privatpersoner eller om sådan frivillig skuldsanering för jordbruksidkare som
avses i landsbygdsnäringslagen

7.2 Självrisk

15) där det är fråga om huruvida kostnader som förorsakas av ett
försäkringsfall som har anmälts av den försäkrade helt eller
delvis ska ersättas ur rättsskyddsförsäkringen

7.3 Kostnader som ersätts

Från de kostnader som ska ersättas avdras den självrisk som anges
i försäkringsbrevet.

Ur försäkringen ersätts den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader för försäkringsfallet enligt följande.

16) som behandlas som grupptalan och den försäkrade är sökande eller medlem av gruppen

7.3.1 I tvistemål och ansökningsärenden

17) som hänför sig till patent eller annan immateriell rättighet.

Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och bevisning.
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Om förutsättningen för att tvisten ska kunna hänskjutas till domstolsprövning är att någon rättshandling har företagits eller att ett
beslut fattats av något organ eller vid någon förrättning, ersätts
kostnaderna från och med det att ärendet har kunnat hänskjutas
till behandling i tingsrätten.

Åtgärder efter inträffat försäkringsfall

6.1 Om den försäkrade vill utnyttja försäkringen, ska han anmäla
detta skriftligen till försäkringsbolaget på förhand. Försäkringsbolaget ger då den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut.
6.2 Den försäkrade ska anlita en advokat eller annan jurist som
sitt ombud. Om den försäkrade inte anlitar något ombud alls eller anlitar ett ombud som inte avlagt juris kandidatexamen, juris
magisterexamen eller motsvarande utländsk examen, betalas inte
ersättning ur försäkringen.

Om målet eller ärendet har behandlats genom medling i domstol
ersätter försäkringen också den försäkrades andel av arvodet och
kostnaderna för medlarens eventuella biträde efter de tvistande
parternas huvudtal.
Om tvistemålet mellan den försäkrade och den näringsidkare eller juridiska person som är motpart i ärendet har behandlats vid
annan frivillig medling än medling vid domstol, ersätter försäkringen också den försäkrades andel av arvodet av kostnaderna för
medlaren efter de tvistande parternas huvudtal. En förutsättning
för att medlarens arvode ersätts är att medlaren är en advokat eller annan jurist.

6.3 Den försäkrade ska i tingsrätten i ärenden som framskridit
till huvudförhandling yrka på att motparten ersätter hans advokat- och rättegångskostnader i sin helhet. Vid ett ärende som behandlas genom medling (medling vid domstol) enligt lagen om
medling i tvistemål i allmänna domstolar behöver den försäkrade
dock inte yrka på betalning av kostnaderna för medlingen.

7.3.2 I brottmål

Om ett av den försäkrade till motparten framfört yrkande på ersättning för rättegångskostnader genom beslut av domstol helt eller delvis förkastats, ska på yrkande av försäkringsbolaget besvär
anföras över beslutet. Om den försäkrade inte yrkar på ersättning
för sina kostnader av motparten eller avstår från sitt yrkande eller
om den försäkrade inte går med på att anföra besvär över dom-

7.3.2.1 Målsägande
De rättegångskostnader som anlitande av ombud och bevisningen
förorsakar den försäkrade, till den del det i rättegången är fråga
om ett annat av den försäkrade framställt privaträttsligt anspråk
på grund av brott än ett anspråk som gäller rättegångskostnader.
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7.3.2.2 Svarande

●●

kostnader för inhämtande av juridiskt expertutlåtande

De rättegångskostnader som anlitande av ombud och bevisningen
förorsakar den försäkrade, om det är fråga om åtal som målsägande driver mot den försäkrade och allmän åklagare har beslutat
att inte väcka åtal eller återkallat åtalet.

●●

kostnader för inhämtande av annat utlåtande än juridiskt expertutlåtande, om utlåtandet inte stöder de yrkanden som den försäkrade framställt i ärendet eller bestrider motpartens yrkanden

●●

kostnader som förorsakas av anmälan om brott, begäran om
undersökning eller förundersökning av brott

●●

kostnader för sådana omständigheter eller sådan bevisning
som domstolen inte beaktar

●●

kostnader som den försäkrade eller hans ombud har förorsakat
genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att framföra ett påstående som
de har vetat eller borde ha vetat vara grundlöst, eller genom att
annars uppsåtligen eller av oaktsamhet förlänga rättegången

●●

kostnader för en rättegång som den försäkrade eller hans ombud har inlett utan att motparten har gett anledning till det,
eller för en onödig rättegång som den försäkrade eller hans
ombud annars uppsåtligen eller av oaktsamhet har föranlett

●●

skiljemännens arvoden och kostnader

7.3.3 Sökande av ändring i hovrätten och hos högsta domstolen
Om sökande av ändring i hovrätten förutsätter tillstånd till handläggning eller sökande av ändring hos högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd, ersätts kostnaderna för sökande av ändring ur
försäkringen endast om tillstånd har beviljats.
Kostnader för anlitande av extraordinära rättsmedel ersätts endast
om högsta domstolen godkänner klagan, återbrytande av domen
eller återställer en försutten fatalietid.
7.3.4 Gemensamt intresse
Om det i saken är fråga om något väsentligen annat än den försäkrades eget intresse eller om den försäkrade i försäkringsfallet har
ett gemensamt intresse att bevaka med andra som inte är försäkrade genom denna försäkring, ersätts ur försäkringen endast den
del av kostnaderna som ska anses utgöra den försäkrades andel.

7.6 Övriga bestämmelser angående ersättning
7.6.1 Försäkringsbolaget betalar ersättningar för den försäkrades
advokat- och rättegångskostnader då domstolens avgörande vunnit laga kraft eller då förlikning ingåtts.

7.4 Ersättningens belopp och hur det uträknas samt mervärdesskatt
De advokat- och rättegångskostnader som ska ersättas ur försäkringen fastställs enligt rättsnormerna i rättegångsbalken och i lagen om rättegångskostnader i brottmål.

7.6.2 Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra av den skatt som ingår i advokatfakturan, betalar
försäkringsbolaget till den försäkrade ersättning för advokat- och
rättegångskostnaderna mot den faktura som den försäkrade har
betalt.

Om domstolen på grund av parternas medgivande eller av någon
annan orsak inte har yttrat sig om advokat- och rättegångskostnaderna i sitt beslut, eller om saken har avgjorts genom förlikning,
bestäms de kostnader som ska ersättas utgående också från de kostnader som i allmänhet döms ut eller betalas i motsvarande fall.
Kostnaderna ersätts dock högst upp till det kostnadsbelopp som
den försäkrades motpart har ådömts att betala, såvida inte domstolen på de grunder som framgår av beslutet uttryckligen ansett
att den försäkrade själv helt eller delvis ska stå för sina kostnader.

7.6.3 En kostnadsersättning som den försäkrades motpart har
ådömts eller förbundit sig att betala den försäkrade ska betraktas
som en minskning av försäkringsbolagets ersättningsskyldighet,
om denna kostnadsersättning har kunnat inkasseras hos den betalningsskyldige.
7.6.4 Om motparten har dömts eller förbundit sig att betala den
försäkrade sådan kostnadsersättning som är obetald när ersättning betalas ur försäkringen, är den försäkrade skyldig att till försäkringsbolaget överföra sin rätt till kostnadsersättningen intill det
ersättningsbelopp som bolaget har betalt.

För anlitande av ombud betalas ersättning för skäligt arvode för
ombudet och nödvändiga kostnader. Vid bedömningen av om
arvodet och kostnaderna är skäliga beaktas värdet av det intresse
tvisten gäller, ärendets svårighetsgrad och omfattning samt kvaliteten och kvantiteten av det utförda arbetet. Beloppet av de kostnader som ska ersättas är emellertid högst lika stort som det belopp som den försäkrade framställt till motparten.

Om den försäkrade har varit tvungen att själv betala en del av sina
kostnader på grund av att dessa överstiger den maximiersättning
som anges i punkt 7.1, är den försäkrade skyldig att på försäkringsbolaget överföra den del av motpartens kostnadsersättning
som överstiger den andel som den försäkrade själv har betalat.

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen är berättigad till
avdrag för eller att ansöka om att få tillbaka den mervärdesskatt
som ingår i advokatfakturan eller rättegångskostnaderna, avdras
den moms som ingår i räkningen.

7.6.5 Om en kostnadsersättning som den försäkrades motpart har
ådömts eller förbundit sig att betala har betalats till den försäkrade eller om den försäkrade annars har kunnat räkna sig den
till godo, ska den försäkrade återbetala kostnadsersättningen till
försäkringsbolaget jämte ränta intill det belopp som utbetalats ur
försäkringen.

7.5 Kostnader som inte ersätts ur försäkringen
Ur försäkringen ersätts inte
●●

●●

kostnader som förorsakats av åtgärder som vidtagits före försäkringsfallet eller av preliminär utredning av ett ärende eller
av en sådan utredning eller skötsel av ett tvistigt ärende till
följd av vilken den försäkrade avstår från sina yrkanden gentemot motparten även om detta skulle vara helt motiverat

7.7 Ersättning för motpartens rättegångskostnader
Ur försäkringen ersätts rättegångskostnader som den försäkrade
dömts att betala, ifall detta överenskommits separat och antecknats i försäkringsbrevet.

motpartens rättegångskostnader som enligt dom eller överenskommelse ska betalas av den försäkrade, såvida man inte
särskilt har kommit överens om detta och antecknat det i försäkringsbrevet

●●

kostnader som förorsakas av verkställigheten av dom eller beslut

Ersättningen för rättegångskostnader som den försäkrade dömts
att betala kan uppgå till högst hälften av försäkringsbeloppet och
vid ärenden som avses i punkt 7.1.3 i villkoren högst samma belopp som den försäkrades egna ersättningsgilla advokat- och rättegångskostnader kan uppgå till.

●●

den försäkrades tidsspillan, eget arbete, inkomst- eller förtjänstbortfall, resor eller uppehållskostnader, tilläggskostnad
på grund av byte av ombud eller av ökade eller onödiga kostnader till följd av den försäkrades eget förfarande

Ur försäkringen ersätts motpartens nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala
i ett ärende, där de advokat- och rättegångskostnader som förorsakats den försäkrade ersätts ur denna rättsskyddsförsäkring.
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7.8 Kostnader som inte ersätts ur försäkringen
Försäkringen ersätter inte motpartens kostnader,
●●

om domen baserar sig på en överenskommelse om kostnaderna
eller

●●

som har förorsakats motparten till följd av att den försäkrade
eller dennes ombud har förfarit på ett sätt som ökat kostnaderna eller förorsakat onödiga kostnader.

Om domen baserar sig på ett belopp vars riktighet den försäkrade
medgivit, har försäkringsbolaget rätt att fastställa de advokat- och
rättegångskostnader som ska ersättas ur försäkringen enligt de
rättsnormer i rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål
som gäller rättegångskostnader.
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