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6 Speciella försäkringar - Ansvar 
 
6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare m m) 
 
6.5.1 Rättsskyddsförsäkring 
Med hänvisning till Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser) och med tilllämpning av övriga 
villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring följande: 
 
6.5.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet 
Försäkringen avser tvist i verksamhet som anges i försäkringsbrevet och gäller för försäkringstagaren. 
Med tvist förstås att ett framställt krav eller anspråk helt eller delvis avvisats. 
 
6.5.1.2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för tvist som uppkommer under den tid försäkringen är i kraft, om 
försäkringstagaren haft rättsskyddsförsäkring som varit gällande hos Försäkringsgivaren under en 
sammanhängande tid av minst två år. Motsvarande försäkring i annat bolag får tillgodoräknas. 
Om försäkringstagaren, när tvisten uppkommer, inte haft sådan rättsskyddsförsäkring under erforderlig 
tid, gäller dock försäkringen om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för framställt 
krav eller anspråk inträffat under den tid försäkringen varit i kraft. 
 
6.5.1.3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller vid tvist som kan prövas av domstol inom Norden, om ej annat anges i 
försäkringsbrevet. 
6.5.1.5 Försäkringsbelopp 
Försäkringsgivarens åtagande att betala ersättning är vid varje tvist begränsat till i försäkringsbrevet 
angivet försäkringsbelopp. Om försäkringen endast avser försäkringstagaren såsom ägare eller brukare 
av försäkrad fastighet är ersättningen begränsad till högst 5 Basbelopp. 
För samtliga tvister som uppkommer under ett försäkringsår lämnas ersättning med högst 1 Mkr. 
Om flera tvister uppkommer skall dessa räknas som en tvist, om yrkandena stöder sig på väsentligen 
samma grund. 
 
6.5.1.6 Självrisk  
Vid varje tvist utgör avdras den *självrisk som anges i försäkringsbrevet. 
 
6.5.1.7 Försäkringens omfattning 
Vad försäkringen gäller för. 
 
6.5.1.7.1 Försäkringsgivarens åtagande 
Försäkringsgivaren åtar sig vid skada som omfattas av försäkringen att gentemot försäkringstagaren 
betala nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid nedan angivna tvister och som 
försäkringstagaren inte kan få betalda av staten eller av motpart. 
Försäkringen omfattar även kostnader för utredning före rättegång som är nödvändig för att tillvarata 
försäkringstagarens rätt i tvisten, förutsatt att utredningen beställts av försäkringstagarens ombud. 
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Tvist utan rättegång 
Försäkringen omfattar försäkringstagarens egna ombudskostnader vid tvist som kan prövas av 

- tingsrätt, fastighetsdomstol, Statens VA-nämnd, vattendomstol 
- bostadsdomstol - dock endast i tvist då försäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap av 

fastighets- eller tomträttsinnehavare i Sverige eller som efter prövning i sådan domstol kan 
prövas av hovrätt eller Högsta domstolen. 

Försäkringen omfattar även tvist som kan prövas av motsvarande domstolar i övriga nordiska länder, 
om ej annat anges i försäkringsbrevet. 
Är tvisten sådan att den först skall prövas av annan instans ( t ex hyresnämnd, arrendenämnd) betalas 
endast kostnader som uppkommit efter sådan prövning. 
 
Tvist med rättegång 
Försäkringen omfattar rättegångskostnader - både försäkringstagarens egna och sådana som han 
förpliktats utge efter domstols prövning – som uppstått i ovan angivna domstolar. 
I sådana mål gäller försäkringen också för resning, dock endast om resning beviljats samt i hyresmål 
som prövas av Svea hovrätt. 
Försäkringen omfattar även rättegångskostnader som uppkommit vid förlikning under rättegång och 
som försäkringstagaren åtagit sig att betala till motpart, under förutsättning att försäkringstagaren gör 
sannolikt att domstolen skulle ålagt försäkringstagaren att betala rättegångskostnader med högre 
belopp om tvisten hade prövats. 
 
Tvist med skiljemannaförfarande 
Försäkringen omfattar kostnader som slutligen skall stanna på försäkringstagaren för 
skiljemannaförfarandet i sådan tvist som kan prövas av ovan angivna domstolar - både 
försäkringstagarens egna och sådana som han förpliktats utge - med undantag för ersättningen till 
skiljemännen. 
 
Tvist i skattemål 
Vid tvist i skattemål, som avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet - dock ej för försäkringstagare 
i dennes egenskap av ägare eller brukare av fastighet - omfattar försäkringen försäkringstagarens egna 
ombudskostnader i länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. 
Försäkringen gäller inte i den mån ersättning kan utgå genom annan försäkring eller på annat sätt. 
 
6.5.1.7.2 Undantag 
 
Brottmål  
Försäkringen omfattar inte brottmål. 
 
Eget arbete m m  
Försäkringen gäller inte för kostnader som avser försäkringstagarens eller anställds eget arbete, 
förlorad inkomst, resor eller uppehälle. 
Om försäkringstagaren inte anlitar ombud gäller inte försäkringen. 
 
Vissa merkostnader 
Försäkringen gäller inte för kostnader som kan uppstå genom att försäkringstagaren anlitar flera 
ombud eller byter ombud. 
 
Allmän rättshjälp 
Försäkringen gäller inte för kostnad som skulle ha betalats av allmänna medel om den försäkrade 
ansökt om allmän rättshjälp. 
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Vissa tvister, mål och ärenden 
Försäkringen gäller inte för tvist 

- som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (arbetstvister) 
- som avser fordran eller annat anspråk, som överlåtits på försäkringstagaren, om det inte är 

uppenbart att överlåtelsen skett innan de händelser eller omständigheter inträffat som ligger till 
grund för tvisten 

- som avser borgensåtagande 
- som avser patent eller annan immaterialrätt 
- som avser skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning utförd av försäkringstagaren som 

föranlett misstanke om eller åtal för brott som kräver uppsåt för straffbarhet 
- som kan falla under prövning av fastighetsdomstol eller vattendomstol och försäkringstagaren 

är att anse som sökande part 
- som rör sådan av försäkringstagaren bedriven eller planerad verksamhet eller del därav, som 

orsakat eller kan förorsaka skada enligt miljöskadelagen eller som enligt miljöskyddslagen 
kallas miljöfarlig verksamhet, oavsett om lagen åberopas eller inte 

- som avser skadeståndsanspråk mot försäkringstagaren om trafik- eller ansvarsförsäkring täcker 
eller skulle kunna täcka sådan skadeståndsrisk, oavsett om försäkring finns eller inte 

- där försäkringstagaren är konkursgäldenär eller part i ackordsförfarande utan konkurs 
- som avser tvist mellan försäkringstagaren och dennes konkursbo 
- om försäkringstagaren inte visar att han har befogat intresse av att få sin sak prövad. Sådant 

intresse anses t ex inte föreligga om domstol eller rättshjälpsnämnd på denna grund avslagit 
ansökan om statlig rättshjälp eller beslutat att rättshjälp skall upphöra. 

- som vid rättslig prövning skall handläggas enligt Kap. 1 § 3d, första stycket i rättegångsbalken 
(s k småmål). Detta undantag skall dock inte tillämpas i tvist på grund av försäkringsavtal med 
Försäkringsgivaren. 

- tvist i skattemål som avser skattebrott, arvs- och gåvoskatt, fastighetstaxering, köp eller 
försäljning av aktier eller andra liknande andelsbevis, skönstaxering, eftertaxering som beror på 
att försäkringstagaren fullgjort sin uppgiftsskyldighet på ett oriktigt sätt eller förhandsbesked. 
Undantaget tillämpas dock inte vad avser tvist som rör försäkringstagaren i egenskap av ägare 
eller brukare av försäkrad fastighet. 

 
6.5.1.8 Val av ombud  
Försäkringstagaren skall anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till 

- tvistens beskaffenhet och omfattning 
- den ort där försäkringstagaren bedriver sin verksamhet 
- försäkringstagarens bostadsort, eller den ort där fastigheten är belägen såvitt tvisten gäller 

försäkringstagaren i dennes egenskap av ägare eller brukare av försäkrad fastighet  
 
och som därtill 

- är ledamot av Sveriges Advokatsamfund eller jurist anställd hos sådan ledamot eller på allmän 
advokatbyrå, eller annan som efter prövning av Försäkringsförbundets Nämnd för 
Rättsskyddsfrågor befunnits lämplig 

 
Före val av ombud bör försäkringstagaren rådgöra med Försäkringsgivaren. 
Om försäkringstagaren anlitar annat ombud än vad som ovan sagts, kan rätten till försäkringsersättning 
komma att bortfalla. 
 


