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Hvad dækker den? 

Forsikringen dækker godkendte tvister opstået i forbindel-

se med udøvelsen af sikredes virksomhed, når sikrede er 

part i sagen som enten sagsøger eller sagsøgte. 

Medmindre andet fremgår af policen er dækningssummen 

kr. 250.000 pr. forsikringsbegivenhed og kr. 500.000 pr. år. 

 

 

 
Hvad dækker den ikke? 

For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke dækker 

henvises til forsikringsvilkårene. De mest typiske undtagel-

ser kan ses nedenfor. 

Forsikringen dækker ikke tvister indenfor følgende retsom-

råder 

 Miljøsager 

 Straffesager 

 Inkasso 

 Konkurs- og betalingsstandsning m.v. 

 Immaterialretlige sager 

 Tvister med offentlige myndigheder 

 Sager om skatter og afgifter 

 Lejeretssager 

 Sager om ejendomsret 

   

 

 
Er der nogen begrænsninger i dækningen? 

For et fuldt overblik over hvilke begrænsninger, der er af 

dækningen henvises til forsikringsvilkårene. De nedenfor 

nævnte er nogle af de mest typiske begrænsninger for 

retshjælpsforsikringen. 

Forsikringen dækker ikke: 

 Tvister om erstatningskrav mod sikrede som er eller 

ville være dækket af sædvanlig erhvervs- eller produkt-

ansvarsforsikring eller af en professionel ansvarsforsik-

ring uanset om en sådan måtte være tegnet 

 Omkostninger til opfyldelse af dom, forlig eller vold-

giftsafgørelse dækkes ikke 

 Sager, der kan behandles af et godkendt klagenævn 

 Tvister mellem sikrede virksomheder 

 Tvister mellem virksomheder indenfor samme koncern 

 Tvister hvor sikrede har været bygherre med videresalg 

for øje 

     

Retshjælpsforsikring 
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET 

Selskab: If Skadeforsikring Produkt: Ansvarsforsikring 
 

 

 

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Forsikringen dækker advokatomkostninger i forbindelse med tvister, som forsikringstager/sikrede er part i. Tvisten skal godkendes på 

forhånd af If Skadeforsikring og anmeldelse til If Skadeforsikring skal ske via sikredes advokat. 
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Hvor er jeg dækket? 

 Norden medmindre andet fremgår af policen 

   

     

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

•Der skal oplyses omsætningen for forsikringstagers produkter eller tjenesteydelser fordelt på geografi  

•Oplyse om forandringer, der kan have betydning for forsikringsselskabets risiko 

•Dækningen er betinget af at sikrede søger bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal foretage anmeldel-

sen til selskabet. 

•I tilfælde af skade skal skaden anmeldes uden ophold til If 

     

 
Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Første betaling 

Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage. 

Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve 

et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed. 

Rettidig betalingsdag 

Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura. 

Manglende betaling 

Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage 

efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen. 

Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. 

     

 
Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af policen 

     

 
Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede interesse bortfal-

der. 

Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren 

som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 
 


