
Retshjælpsdækning 
i småsager

Navn Cpr.nr.

Adresse Postnr. og by Tlf.nr.

Dit forsikringsselskab Policenr.

Forsikring & Pension 

Udfyld blanketten og send den til dit forsikringsselskab. Vedlæg bilag i form af sagens korrespondance, evt. stævning/svarskrift samt ind-

tægtsoplysninger. Du kan få flere oplysninger om retshjælp i forbindelse med småsager på www.forsikringogpension.dk

Hvornår er kravet opstået?

Dato Sted Underskrift
Jeg erklærer herved, at ovennævnte oplysninger er korrekte

Indtægtsgrundlag (vedlæg årsopgørelse fra forrige år) Ægtefælles/samlevers indtægtsgrundlag (vedlæg årsopgørelse fra forrige år)

Antal børn under 18 år, der enten bor hos eller  
i overvejende grad forsørges af den retshjælpssøgende

Indtægtsforhold til vurdering af, om der er grundlag for at opnå fri proces 
I sager, hvor der kan gives fri proces, dækkes alene salæromkostninger til hovedforhandlingen, såfremt der mødes ved advokat. 

Den sikrede (dig)

Navn

Adresse Postnr. og by

Din modpart

Dato

Påstand – hvilket krav vedrører tvisten, beskriv arten af kravet og kravets økonomiske omfang

Kort sagsfremstilling – vedlæg stævning/svarskrift samt sagens øvrige korrespondance

Sagens karakter

Hvem giver møde ved forhandling i retten?

Jeg møder selv

Jeg møder ved advokat  

(vedlæg dennes erklæring om, at han mht. 
salærkrav for hovedforhandlingen vil holde sig til 
forsikringsselskabet)

Jeg møder ved anden professionel 
rettergangsfuldmægtig  

(vedlæg dennes erklæring om, at han mht. til 
salærkrav for hovedforhandlingen vil holde sig tll 
forsikringsselskabet)

Advokatens navn og adresse 

Dennes navn og adresse 

Dennes forudsætninger for at give møde i sagen

Er sagen anlagt ved retten?

NEJ JA – angiv retskreds og rettens journalnr. samt dato for sagens anlæggelse

Har du selv afholdt udgifter til rets-
afgift samt evt. sagkyndig erklæring? NEJ JA  – angiv arten og omfanget af udgiften, vedlæg bilag

Har retten iværksat skridt til at 
indhente sagkyndig erklæring? NEJ JA
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Vejledning 

Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring er ens for alle forsikringsselskaber og ud-
arbejdet af Forsikring og Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Vær 
opmærksom på, at de enkelte forsikringsselskaber har forskellige rammer for selvrisiko og 
maksimal dækningssum for en sag. Spørg dit forsikringsselskab om de gældende regler for 
din forsikring.

Der gælder ifølge betingelserne følgende særlige regler for småsager  
(sager med en sagsgenstand under 50.000 kr.* samt anerkendelsessøgsmål): 

§ 11a
Særlige regler for småsager – sager med en sagsgenstand under 50.000 kr.*  
samt anerkendelsessøgsmål
Stk. 1 
§11, stk. 1 gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (små-
sagsproces). 

Dækningen af salæromkostninger efter stk. 5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos 
en advokat eller en af selskabet godkendt professionel rettergangsfuldmægtig**, jf. retsple-
jelovens § 260, stk. 5. Reglerne i § 11, stk. 2 til 7 gælder i de tilfælde tilsvarende for professio-
nelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i § 11, stk. 1.

Stk. 2
Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, 
er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. 
Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i stk. 5.
Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden profes-
sionel rettergangsfuldmægtig, jf. stk. 1.

Stk. 3
Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at 
sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens § 402.

Stk. 4
En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om 
småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af selskabet.

Stk. 5
Eventuelt salær til advokat eller den iht. retsplejelovens § 260, stk. 5 anførte rettergangs-
fuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretternes vejledende salærtakster for 
hovedforhandlingen i straffesager, jf. retsplejelovens § 408.

*   Beløbsgrænsen gælder fra den 1. januar 2008.

** Anvendelsen af professionel rettergangsfuldmægtig er afgrænset til bistand fra en ret-
tergangsfuldmægtig, der erhvervsmæssigt repræsenterer en part. Bistanden skal være 
ydet som led i rettergangsfuldmægtigens erhvervsvirksomhed med indtægt for øje, og 
det vil normalt være en forudsætning, at den pågældende har særlige forudsætninger 
for at repræsentere parten ved en domsforhandling. Bistand fra en parts familiemedlem, 
ven, nabo eller lignende, der ydes som en vennetjeneste dækkes ikke.
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