Retshjælpsdækning
74

Retshjælp

74.1

Hvilke tvister er dækket

74.1.1 Ved sikrede forstås forsikringstageren og personer, der
er i forsikringstagerens tjeneste.
74.1.2 Forsikringen dækker sikrede ved tvister, der afgøres i
Norden eller Tyskland.
Tvisten skal være opstået i forbindelse med den erhvervsudøvelse, der fremgår af policen. Tvisten skal
kunne afgøres ved en almindelig domstol eller voldgift
i Norden eller Tyskland.

74.2.2 Forsikringen dækker ikke tvister, hvor modparten har
økonomisk interesse i sikredes virksomhed, eller hvor
sikrede har økonomisk interesse i modpartens virksomhed.
74.2.3 Forsikringen dækker ikke tvister, som er eller kunne
være omfattet af en erhvervs- og/eller produktansvarsforsikring eller almindelig forsikring for professionelt ansvar tegnet på almindelige danske betingelser.
74.3

74.3.1 Forsikringen dækker:



74.1.3 Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som
med rimelighed kan danne grundlag for et civilretsligt
søgsmål.



74.1.4 Hvis sikrede henvender sig, skal NEM Forsikring på det
foreliggende grundlag afgive en udtalelse om, hvorvidt
tvisten er af en art, som dækkes af forsikringen. NEM
Forsikring har både ret og pligt til at give udtryk for
tvivl om sagens rimelighed.





Ved bedømmelsen lægger NEM Forsikring vægt på de
principper, der fremgår af retsplejelovens § 330, stk. 1,
nr. 1, og den praksis, der knytter sig dertil.
74.2

Hvilke omkostninger er dækket



Hvilke tvister er ikke dækket

74.2.1 Forsikringen dækker ikke tvister, der vedrører:













Straffesager. Dog dækkes omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med
straffesagen.
Skatte- og afgiftsspørgsmål med myndigheder
samt tvister med offentlige myndigheder, hvor
den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan indbringes for de almindelige
domstole.
Inkassosager. Dog dækkes en sådan sag, hvis den
udvikler sig til en tvist på grund af indsigelser mod
fordringens rigtighed eller størrelse.
Det indbyrdes forhold mellem forsikringstager og
dennes ansatte eller det indbyrdes forhold mellem de ansatte.
Betalingsstandsning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs.
Behandling af dødsbo.
Opløsning af ægteskab, registreret partnerskab og
andre samlivsformer.
Oprettelse eller opløsning af selskabsformer, herunder samejeforhold og interessentskaber, uanset om disse er lovregulerede eller ej.
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74.4

Egne sagsomkostninger.
Omkostninger til modpart, hvis de pålægges sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af NEM Forsikring.
Udgifter til syn og skøn, som retten har udmeldt
under en retssag.
Udgifter til isoleret bevisoptagelse, som f.eks. syn
og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, hvis udgiften på forhånd er godkendt af NEM Forsikring,
eller når resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.
Udgifter til ensidigt indhentede erklæringer, hvis
NEM Forsikring på forhånd har godkendt, at disse
bliver indhentet.
Andre sagsomkostninger, hvis disse på forhånd er
eller ville være blevet godkendt af NEM Forsikring.

Hvilke omkostninger er ikke dækket

74.4.1 Forsikringen dækker ikke:









Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig
grund, f.eks. fordi de ikke står i et rimeligt forhold
til sagens værdi, eller fordi sikrede ikke skønnes at
have rimelig grund til at føre sagen.
Sikredes rejse- og opholdsomkostninger samt tabt
indkomst.
Advokatomkostninger til rejser udenfor Norden
og Tyskland.
Omkostninger til responsa om gældende ret.
Omkostninger til oversættelse.
Omkostninger til opfyldelse af dom, voldgiftsafgørelse eller forlig.
Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, med mindre disse er afholdt efter aftale
med NEM Forsikring.

74.4.2 Hvis sikrede eller den advokat, sikrede har valgt, ikke
giver møde i retten, ikke fremskaffer begæret bevismateriale, eller på anden måde handler urimeligt, vanskeliggør eller forsinker sagens rette afgørelse og gennemførelse, hæfter NEM Forsikring kun i det omfang,
det kan godtgøres, at det har været uden indflydelse
på sagens omkostninger.
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74.5

Forsikring får mulighed for at begære afgørelsen kæret.

Erstatning og selvrisiko

74.5.1 Erstatning ydes med fradrag af omkostninger, der
betales af modparten. Sikrede eller dennes advokat
skal søge tilkendte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger ikke betalt, dækker
NEM Forsikring disse omkostninger med fradrag af
eventuel selvrisiko, og NEM Forsikring indtræder i sikredes ret mod transporterklæring.
74.5.2 NEM Forsikrings erstatningspligt er begrænset til
150.000 kr. (indeksreguleres ikke) for én forsikringsbegivenhed.
Policens selvrisiko gælder pr. instans, dog maks.
10.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed. Den samlede erstatningsydelse kan inden for et forsikringsår ikke
overstige 300.000 kr. uanset antallet af forsikringsbegivenheder.
Hvis sagen appelleres, gælder maksimum på 150.000
kr. for den samlede behandling.

Hvis advokaten forsømmer at overholde dette, hæfter
NEM Forsikring kun i det omfang, det godtgøres, at
forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens
endelige omkostningsfordeling.
74.6.4 Ved voldgift kræver NEM Forsikring, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i
retsplejelovens kapitel 30, uanset hvor i Norden eller
Tyskland voldgiftssagen føres.
74.6.5 Hvis der bliver indgået et forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af
forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og
renter og på den anden side tilkendte omkostninger.
74.7

74.7.1 Dækningen omfatter kun omkostninger ved tvister,
hvis søgsmålsgrunden er opstået i forsikringstiden.

Der afregnes særskilt efter hver instans, og selvrisikoen
fradrages overfor advokaten.
74.5.3 Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede parter, fordeles omkostningerne ligeligt på alle
parter og retsligt interesserede (forsikrede såvel som
ikke forsikrede).
74.5.4 En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står
på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed.
En tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger, betragtes også som én forsikringsbegivenhed.
74.5.5 Áconto erstatning betales for faktiske udgifter, når
disse er afholdt.
Advokatsalærer betales – medmindre andet er aftalt
mellem advokaten og NEM Forsikring, når der er afsagt
dom, selvom dommen bliver anket.
74.5.6 Merværdiafgift og tilsvarende afgifter i udlandet bæres
endeligt af sikrede i det omfang, sikrede kan fratrække
beløbet til afgiften i momsregnskabet.
74.6

Fordeling af omkostninger

74.6.1 Sikrede skal give retten alle oplysninger, der er nødvendige for at denne kan tage stilling til spørgsmålet
om tilkendegivelse af omkostninger hos modparten.
74.6.2 Ved et forlig, uanset om det bliver indgået inden- eller
udenretsligt, skal fordelingen af sagens omkostninger
godkendes af NEM Forsikring eller afgøres af retten,
før der bliver indgået en bindende aftale.
74.6.3 Hvis retten træffer afgørelse om fordeling af sagens
omkostninger, skal advokaten sikre, at rettens afgørelse kan kæres i henhold til gældende ret, og at NEM
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Forsikringstid

Det er en betingelse, at anmeldelse skal være modtaget senest 6 måneder efter retshjælpsdækningens ophør.
74.8

Valg af advokat

74.8.1 Det er en betingelse, at sikrede har søgt bistand hos en
advokat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger sin
advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet/Danske Advokater.
I det omfang NEM Forsikrings og sikredes interesser i
tvisten er sammenfaldende, er det overladt til NEM
Forsikring at vælge en advokat.
Valg af udenlandsk advokat må kun ske efter aftale
med NEM Forsikring.
74.8.2 Når NEM Forsikring har givet tilsagn om retshjælp, skal
advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende
hos sikrede. Sker dette ikke, er der ikke dækning.
Advokaten kan dog kræve selvrisikobeløb og eventuelle beløb ud over dækningens omfang betalt af sikrede.
74.8.3 Advokaten har direkte krav mod NEM Forsikring på
forsikringsydelsen og kan ikke indgå aftale om sit salær
med sikrede, som har bindende virkning for NEM Forsikring.
74.8.4 Grundlaget for salærafregningen vil være bestemmelsen i Retsplejelovens § 126, stk. 2. Ifølge denne må en
advokat ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end
hvad der kan anses for rimeligt.
74.8.5 En advokat kan ikke uden NEM Forsikrings samtykke
føre en sag, hvis han har økonomisk interesse i den sikredes virksomhed.
74.8.6 En advokat kan ikke føre sin egen sag.
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74.9

Anmeldelse til NEM Forsikring

74.9.1 Anmeldelse til NEM Forsikring foretages af advokaten
og skal så vidt muligt indeholde:




Angivelse af modparten.
Påstand (eventuelt også modpartens påstand).
Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, påstanden støttes på.

NEM Forsikring kan endvidere, hvis det er nødvendigt
af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og
bevisligheder forelagt. NEM Forsikring kan desuden
forlange en juridisk begrundelse for påstanden.


Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis
måtte være indledt.

74.9.2 Mens sagen står på, skal advokaten holde NEM Forsikring underrettet om processkridt, der har væsentlig
omkostningsmæssigt betydning.
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