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Erhverv Retshjælpsforsikring 

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Denne forsikring er leveret af:  First. A/S   

First. A/S er registreret hos Finanstilsynet. Registreringen kan findes på www.finanstilsynet.dk 

 

 

Dette dokument skal være behjælpeligt med, at skabe et overblik over nøgleinformationer i relation til en 
Retshjælpsforsikring. Den fuldstændige aftale og andre kontraktlige informationer om produktet, såsom 
forsikringsbetingelser og særlige forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser som du bør læse og kontrollere 
hvorvidt disse opfylder dine forsikringsbehov, findes i policen. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller har særlige 
krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler eller First. A/S. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Retshjælpsforsikringen dækker over omkostninger der opstår ved tvister i forbindelse med virksomhedens drift. 

 

            Er der nogle begrænsninger I dækningen? 

 

ǃ Forsikringen er tegne med en maksimal forsikringssum pr. sag/tvist samt en maksimal forsikringssum pr. år 
ǃ Der en selvrisiko gældende pr. skade 

 
Ovenstående fremgår af policen. 

 

Hvor er jeg dækket? 
 

Forsikringen bliver tegnet med et geografisk dækningsområde. Området fremgår af policen.  

 

            Hvad dækker forsikringen? 

 

✓ Omkostninger til modpart, hvis de pålægges 
sikrede under en mediation, rets- eller 
voldgiftssag eller er godkendt af First. 

✓ Udgifter til syn og skøn, som retten har udmeldt 
under en retssag. 

✓ Udgifter til isoleret bevisoptagelse, som f.eks. syn 
og skøn i henhold til retsplejelovens, hvis 
udgiften på forhånd er godkendt af Selskabet, 
eller når resultatet af syns- og skønsrapporten 
giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen 

✓ Udgifter til ensidigt indhentede erklæringer, hvis 
Selskabet på forhånd har godkendt at disse 
bliver indhente 

            Hvad dækker forsikringen 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. 

 Omkostninger til oversættelse. 

 Sikredes rejse- og opholdsomkostninger samt tabt 
indkomst. 

 Omkostninger i forbindelse med 
tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder 
sikkerhedsstillelse, medmindre disse er afholdt 
efter aftale med First. 

 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 Selskabet kun 
i det omfang, det kan godtgøres, at det har været 
uden indflydelse på sagens omkostninger. 

 Omkostninger vedrørende sagsførelse for 
Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed 
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Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

• Du skal besvare vores spørgsmål omhyggeligt med korrekte oplysninger ved tegning eller ændring af din 

forsikring. 

• Vi har vurderet din forsikring ud fra de oplysninger vi har modtaget fra jer ved tegningen af forsikringen. 

Skulle disse oplysninger ændre sig i forsikringsperioden, skal i hurtigst muligt orientere os om dette. 

• Du skal hurtigst muligt give besked, hvis der sker en forandring i risikoen 

• Du skal efterkomme vilkår og betingelser for denne police. 

• Du skal huske at kontrollere din police / betingelser ofte, så i sikrer jer, at jeres forsikringsbehov er 

tilstrækkeligt dækkede. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Du har 21 dages betalingsfrist fra den dato fakturaen er udstedt. Dato for rettidig betaling vil fremgå på fakturaen. 

Præmien opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Din forsikringsdækning begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen og forsikringsdækningen 

udløber dagen før hovedforfald, som er anført i din police, med mindre, at forsikringen bliver opsagt af jer eller 

os. Forsikringen fornyes automatisk pr. hovedforfald, med mindre, at I eller vi har opsagt forsikringen i henhold 

til betingelsernes opsigelsesvarsel. 

 

Det er en betingelse, at skadeanmeldelse skal være modtaget senest 6 måneder efter retshjælpsdækningens 

ophør. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens 

hovedforfaldsdato. 

 


