Rättsskyddsförsäkring för företag
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3,
Helsingfors, Finland
A-Försäkring Ab, 1715947-2, Helsingfors, Finland

Produkt: Rättsskyddsförsäkring för företag

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Rättsskyddsförsäkring för företag ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i tvistemål och brottmål. Du kan utnyttja din 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 du utnyttja försäkringen också i mål
eller ärenden som i Finland omedelbart hade kunnat underkastas en tingsrätt för behandling.

Vad ingår i försäkringen?
Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader högst upp till det försäkringsbelopp som antecknats i
försäkringsbrevet
i tvistemål när ett yrkande som individualiserats till sin
grund och sitt belopp bevisligen och individualiserat har
bestridits till sin grund eller sitt belopp. Exempel: Ett
företag har sänt en specificerad räkning, dvs. ett yrkande
på en avtalad schaktningsentreprenad, och kunden som
mottagit räkningen anser den vara ogrundad och för stor.
Kunden reklamerar skriftligen en del av räkningen, dvs.
bestrider delvis företagets yrkande och vägrar att betala
hela räkningen.
i brottmål vid åtal som väcks där den försäkrade är
målsägande. Exempel: En anställd i företaget har försnillat pengar ur företagets kassa och mot denna, dvs. den
åtalade, väcks åtal. I det här fallet kan det företag som är
målsägande i rätten kräva ersättningar av den åtalade.

Vad ingår inte i försäkringen?
Rättsskyddsförsäkringen kan t.ex. inte utnyttjas i ärenden,
där det inte kan visas att yrkandet har bestridits,
som hänför sig till annan än i försäkringsbrevet nämnd
verksamhet
som hänför sig till överlåtelse av det försäkrade företaget,
av aktier som berättigar till innehav av företaget eller av
bolagsandelar i företaget,
där det är fråga om ett åtal som allmän åklagare driver mot
den försäkrade
som hänför sig till konkurs, utsökning eller exekutionstvist
som hänför sig till patent eller annan immateriell rättighet.
Rättsskyddsförsäkringen ersätter till exempel inte
kostnader som förorsakats av åtgärder som vidtagits före
försäkringsfallet, av preliminär utredning av ett ärende eller
av en sådan utredning eller skötsel av ett tvistigt ärende till
följd av vilken den försäkrade på motiverade grunder avstår
från sina yrkanden gentemot motparten
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
partskostnader, såsom inkomst- eller förtjänstbortfall, egna
resekostnader, tidsspillan eller eget arbete
kostnader för inhämtande av juridiskt expertutlåtande.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Ur försäkringen ersätts endast försäkringsfall som inträffat
under försäkringens giltighetstid. Om försäkringen har varit
i kraft under en kortare tid än två år då ett försäkringsfall
inträffar, ska också exempelvis de faktorer som tvisten,
yrkandet, bestridandet, meddelandet om att anställningsförhållandet avslutas, åtalet eller det misstänkta brottet
baserar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid.
Försäkringen ersätter inte kostnader i mål eller ärenden
som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. av en förvaltningsdomstol eller arbetsdomstolen. Rättsskyddsförmån kan alltså inte fås vid t.ex.
skatte-, planläggnings- eller kommunala besvär.
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Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Finland, om inte annat antecknats i försäkringsbrevet.

Vilka är mina skyldigheter?
-

Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, det vill säga uppgifter om exempelvis företagets branscher och löner.

-

Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet.

-

Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster. I vissa situationer förutsätts att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också
försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsanmälan till
försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

