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550. Hvad dækker forsikringen: 

 

550.10 Forsikringen dækker omkostninger afholdt med 

rimelig grund ved tvister, herunder rets- og 

voldgiftssager, hvor forsikringstageren er part i 

sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede 

ejendom. 

 

 Ved tvist forstås en konflikt, der indeholder et 

rimeligt grundlag for et civilretligt søgsmål. 

 

 Det er en forudsætning, at forsikrede søger 

bistand hos en advokat, som påtager sig sagen. 

 

 Købstædernes almindelige Brandforsikring sen- der gerne de fuldstændige vilkår for retshjælps forsikringen. 

           

 Forsikringen dækker indtil 75.000 kr. pr. sag.  Den forsikrede skal selv betale 10% af om kostningerne, dog mindst 2.500 kr. Der kan dog  aldrig ydes mere end 75.000 kr. pr. forsikrings år. 

 

 Forsikringen dækker kun, hvis der er tegnet en  bygningsforsikring. Omfatter forsikringen alene  brandforsikring, dækker retshjælpsforsikringen  ikke. 

 

550.11 Forsikringen dækker ikke: 

  Forsikringen dækker ikke omkostninger ved: 

 - rejser og tabt arbejdsfortjeneste, 

 - private injurie- og voldssager, 

 - straffesager, 

 - sager i forbindelse med forsikredes erhvervs - 

   udøvelse, 

 - incassosager mod den forsikrede, når der ikke    er tvivl om fordringens rigtighed. 

 - skiftesager, 

 - ægteskabssager (som hovedregel). 

 

550.20 Tvister 

 Forsikringen dækker sager, som sluttes mellem  parterne uden at have været indbragt for domsto- le eller voldgiftsretter. 

 

   

 

   

     

 

  

 Følgende er dækket: 

 Egne omkostninger. Andre omkostninger, som  sikrede påtager sig at betale til modparten er kun  dækket efter forudgående aftale med Købstæder nes almindelige Brandforsikring. 

           

 Forsikringen dækker kun, hvis afgørelsen kan   

 indbringes for en domstol. 

  

 Almindelige juridiske forretninger, f.eks. ud- færdigelse af dokumenter og vejledning, er ikke  dækket. 

 

 Forsikringen dækker ikke tvister, der behandles  ved klagenævn eller lignende organer, medmind- re tvisten behandles efter henvisning fra en dom- stol. 

 

550.30 Rets- eller voldgiftssager 

 Forsikringen dækker sager, der indbringes for  domstole eller voldgiftsretter. Ved voldgift enes  parterne om at lade sagen afgøre med bindende  virkning af én eller flere personer, som de nor- malt selv vælger. 

 

 Følgende er dækket: 

 Egne sagsomkostninger samt eventuelle pålagte  omkostninger til modparten. 

 

 Specielle omkostninger - såsom udgifter til spe- cialister - er kun dækket efter forudgående aftale  med Købstædernes almindelige Brandforsikring. 

 

 Forsikrede er forpligtet til at søge fri proces,  hvis han opfylder de økonomiske betingelser  herfor. 

 

 Udgifter til syn og skøn eller til eksperterklærin ger dækkes kun, hvis skønsmænd er udmeldt af  retten.    

    

 Forsikringen dækker ikke tvister, der behand les ved klagenævn eller lignende organer, med- mindre tvisten behandles efter henvisning fra en  domstol. 
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