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Retshjælp – erhverv
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: LB Forsikring A/S FT-nr.:  53040         
Produkt: Retshjælpsforsikring for erhvervsdrivende

Hvad dækker den?

4 Retshjælp – erhverv dækker den virksomhed og 
det forretningsområde, der fremgår af policen. 

4 Forsikringen kan dække tvister, der opstår i 
forbindelse med den forsikrede virksomheds er-
hvervsudøvelse. 

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

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker kun det, der står på 
policen og undtager en række tvister i vilkårene. 
Det betyder fx:

8 Forsikringen dækker ikke tvister, der vedrører 
straffesager.

8 Forsikringen dækker ikke tvister der vedrører 
forholdet mellem forsikringstager og dennes 
ansatte eller det indbyrdes forhold mellem de 
ansatte.

8 Forsikringen dækker ikke ved 
betalingsstandsning, gældssanering, akkord, 
likvidation eller konkurs

8 Forsikringen dækker ikke tvister, der vedrører 
oprettelse eller opløsning af selskabsformer.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Forsikringen dækker ikke situationer, der er 
undtaget på policen eller i vilkårene, det gælder 
fx:

 ! Forsikringen dækker maksimalt 150.000 kr.
pr. forsikringsbegivenhed, uanset om sagen 
appelleres.

 ! Forsikringen dækker maksimalt 750.000
kr. pr. forsikringsår, uanset antallet af 
forsikringsbegivenheder.

 ! Der gælder en selvrisiko på 10% af
omkostningerne, minimum 5.000 kr. pr. instans.

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Retshjælp - erhverv. Du kan se mere om forsikringen på lb.dk, bauta.dk og runa.dk.
Vælger du at købe retshjælp - erhverv, får du vilkår og en police, der tilsammen er aftalen mellem dig og LB Forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Retshjælp – erhverv kan dække retshjælp til tvister, der opstår i forbindelse med erhvervsudøvelse. Vi kan dække tvister, der 
kan afgøres ved en almindelig domstol, ved voldgift eller ved mediation i Danmark. 
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Hvor er jeg dækket?

4 Forsikringen kan dække ved tvister, der kan afgøres i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?

· Du skal give os de korrekte oplysninger, når du køber forsikringen og give os besked, hvis den forsikrede
virksomheds forhold ændrer sig.

· Du skal betale til tiden.
· Du skal straks anmelde tvister til os. Det er forud for anmeldelse en betingelse, at du har søgt bistand hos en

advokat, der har påtaget sig sagen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft, og du har modtaget den første opkrævning. Vi opkræver betaling 
helårligt. Du kan mod tillæg vælge at betale halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Du kan vælge mellem at betale 
via Betalingsservice, som koster 6 kr. pr. gang eller indbetalingskort, som koster 30 kr. pr. gang. Vælger du at 
betale månedligt, er det et krav, at du betaler via Betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen dækker fra den aftalte dato. Herefter løber forsikringen et år ad gangen, indtil den bliver opsagt. Vi 
kan opsige eller ændre forsikringen med 30 dages varsel til den årlige fornyelse eller med 14 dages varsel efter en 
skade.  

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af et forsikringsår. Har du haft en skade, har du også 
ret til at opsige forsikringen straks i indtil 14 dage efter, at vi har udbetalt erstatning eller afvist skaden.


