Rättsskydd
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.)

Produkt: Rättsskydd

Förköpsinformation och fullständiga villkoren hittar du på www.if.se. Vald försäkringsomfattning anges i företagets försäkringsbrev.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen ersätter kostnader för att anlita juridiskt ombud.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Ombudskostnader för tvistemål i

Försäkringen gäller inte för

Tingsrätt

Ansökningsmål.

Hovrätt

Mål som rör avgift, vite eller skadestånd enligt marknadsföringslagen eller konkurrenslagen.

Högsta domstolen

Ärende som behandlas i Europeiska domstolen för
mänskliga rättigheter, Europeiska gemenskapens domstol eller gemenskapernas domstol av första graden.

Skiljenämnd.
Ombudskostnader för försvar i

Ärenden där företaget saknar intresse för att få sin sak
prövad.

Mark och miljödomstol.
Arbetsdomstol.

Personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen om
fordran understiger 50 000 kr.

Ombudskostnader för skattemål i
Förvaltningsrätt

Skada som uppstått efter konkurs.

Kammarrätt

Överlåtna anspråk.

Högsta förvaltningsdomstolen.

Patenträttsliga tvister.
Tvist enligt plan- och bygglagen.

Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning som kan

Tvister kopplade till ägande/brukande av fordon.

utbetalas ur försäkringen och är 250 000 kr per tvist, men

Borgensåtaganden.

kan höjas till 500 000 kr.

Tvist om huruvida anställningsförhållande föreligger eller har förelegat.
Tvist mellan delägare, parter som omfattas av försäkringen eller parter i samma koncern.
Tvist rörande VD eller tidigare VD.
Mer än 3 år gammalt anspråk på betalningsansvar enligt
aktiebolagslagen.
Småmål och brottmål.
För skattemål gäller försäkringen inte för
Skönstaxering eller skönsbeskattning.
Privata levnadskostnader.
Påförd skatt under 15 000 kr.
Förhandsbesked.
För juridisk verksamhet gäller försäkringen inte för
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Tvist med klient.

Tvist angående uppdrag för klients räkning
Tvist som rör nuvarande eller tidigare delägare eller anställd.

Finns det några begränsningar i vad försäkringen
täcker?
Inga särskilda begränsningar för denna försäkring

Var gäller försäkringen?
För tvistemål gäller försäkringen i Norden.
För skattemål gäller försäkringen i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
Vid tecknade av försäkringen måste fullständig och korrekt information lämnas till If. Under försäkringstiden ska förändringar i
verksamheten som påverkar försäkringen meddelas If.
Försäkringstagaren måste uppfylla de säkerhetsföreskrifter som anges i kapitel 8 i försäkringsvillkoret.
Om en skada inträffar måste försäkringstagaren anmäla den till If så snart som möjligt.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen kan betalas helårs-, halvårs- eller kvartalsvis via faktura samt även månadsvis via autogiro.
Premien för ny försäkring ska betalas inom 14 dagar efter att If sänt försäkringsbrev med inbetalningskort. När försäkringen
förnyas ska denna betalas senast när den nya försäkringstiden börjar.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Normalt är försäkringsperioden ett år och börjar gälla 00.00 den dag som anges som begynnelsedag i försäkringsbrevet.
Försäkringstiden avslutas om försäkringen sägs upp före försäkringstidens utgång.
Har du inte sagt upp försäkringen före försäkringstidens utgång förnyas försäkringen för ytterligare en försäkringsperiod om
ett år, under förutsättning att du har betalat försäkringspremien för den nya försäkringsperioden.

Hur kan jag säga upp avtalet?
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Försäkringen sägs upp genom att företaget meddelar If om att försäkringen skall avslutas. Det går att meddela If om uppsägning när som helst före försäkringstidens utgång för att upphöra vid försäkringstidens utgång.
Under pågående försäkringstid får företaget säga upp försäkringen att upphöra i förtid vid vissa omständigheter, t.ex. om försäkringsbehovet upphör.

