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Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna Försäkringar, i 
fortsättningen kallat Moderna. 
 

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av: 
 Försäkringsbrev med specifikationer och särskilda villkor. 
 Detta villkor. 
 Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF. 
 Försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL.) 
 Övrig svensk rätt. 
 

Försäkringsbrevet med specifikationer och åsatta försäkringsvillkor gäller före dispositiva lagregler. Innehåller de olika 
delarna av försäkringsavtalet motstridiga bestämmelser gäller tolkningsföreträde i den ordning som anges ovan, dock 
alltid så att särskilda regler har företräde framför generella. 
 

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. 
 

Kursiv stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner – Förklaringar i Allmänna 
avtalsbestämmelser och Definitioner–Förklaringar AB-DF. 
 

Vid beräkning av självrisk uttryckt i prisbasbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp 
uttryckta i prisbasbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor. 
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Rättsskyddsförsäkring 
 

A.  TVISTER 
 

1.  Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet  
 

1.1  Försäkrad verksamhet   
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren  
(den försäkrade) i tvist som har direkt samband med den försäkrade verksamheten. 

 

1.2   Fastighetsrättsskydd   
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare, brukare eller nyttjanderättshavare av försäkrad fastighet. 
 
Försäkringen gäller även för försäkringstagaren såsom brukare av fastighet där verksamheten bedrivs och som till 
övervägande del används för denna.  
 

2.  När försäkringen gäller 
 

2.1  Försäkring i kraft i minst två år  
Försäkringen gäller för tvist som uppkommer under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden) under 
förutsättning att försäkringstagaren har haft rättsskyddsförsäkring för angiven verksamhet i kraft under en 
sammanhängande tid av minst 2 år, antingen hos Moderna eller i annat försäkringsbolag.  
 

2.2  Försäkring i kraft mindre än två år  
Försäkringen gäller även för tvist som uppkommer om försäkringen har varit i kraft kortare tid än 2 år vid tvistens 
uppkomst, om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat sedan försäkringen 
trädde i kraft. 
 

2.3  Verksamhet som upphört  
Har försäkringen upphört att gälla på grund av att den försäkrade verksamheten upphört, gäller försäkringen för 
tvist som uppkommer efter försäkringstiden, om de händelser och omständigheter som ligger till grund för 
anspråket inträffade under den tid försäkringen var i kraft och det därefter inte har gått mer än 10 år. 
 
Anmärkning 
Med tvist menas att rättsligen grundade krav framställts och helt eller delvis avvisats av någon annan.  

 

3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för tvist eller mål med motpart som har hemvist inom Norden, EU eller Efta, eller som avser fastighet 
belägen inom Norden.  
 

7.  Vad försäkringen gäller för 
Moderna betalar i följande fall (punkterna 7.1–7.3) nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader som den 
försäkrade inte kan få betalda av motparten, staten eller annan samt skäliga utredningskostnader beställda av ombudet. 
 
Med ändring av punkterna 7.1, 7.2 och 7.3 gäller försäkringen, vid tvist med motpart som har hemvist utanför Norden men 
inom EU eller Efta, endast vid prövning av allmän domstol enligt punkt 7.1. 
 
Anmärkning 
Med kostnad betald av annan avses till exempel avtal om självriskeliminering eller liknande, som innebär att ombudet, helt 
eller delvis, svarar för kostnaden eller avstår arvode motsvarande den försäkrades självrisk. 
 

7.1  I tvist utan rättegång   
Den försäkrades egna ombudskostnader i tvist som kan prövas som tvistemål av allmän domstol (tingsrätt, 
hovrätt, Högsta domstolen), mark- och miljödomstol i Sverige eller motsvarande domstolar i övriga nordiska 
länder. Såvitt gäller mark- och miljödomstol avses endast tvist om skadestånd enligt 32 kap miljöbalken 
(1998:808).  
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Försäkringen gäller således inte för tvist som endast kan handläggas av administrativa myndigheter, 
förvaltningsdomstolar eller andra specialdomstolar än vad som anges ovan.  
 
Är tvisten sådan att den först handläggs av annan instans (till exempel kronofogdemyndighet, hyresnämnd, 
konkurrensverket eller lantmäterimyndighet) betalas endast kostnader som uppkommer efter sådan prövning eller 
handläggning.  
 

7.2  I tvist med rättegång  
Rättegångskostnader i tvist enligt punkt 7.1 – både den försäkrades egna och sådana som han efter 
domstolsprövning förpliktas att utge – som uppstår vid angivna domstolar eller överdomstolar till dessa. I sådana 
mål gäller försäkringen även för resning, dock endast om resning beviljas, samt även hyresmål som prövas av Svea 
Hovrätt. Med rättegångskostnad avses även kostnad för medlare, förordnad enligt 42 kap rättegångsbalken 
(1942:740).  
 
Rättegångskostnader som den försäkrade vid förlikning under rättegång åtar sig att betala till motpart under 
förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt den försäkrade att betala rättegångskostnader med 
högre belopp om tvisten hade prövats.  
 

7.3   I tvist med skiljeförfarande 
Försäkringen gäller för kostnader för skiljeförfarande, om tvisten utan sådant förfarande kunde ha prövats av i 
punkt 7.1 första stycket nämnda domstolar. Ersättning lämnas för kostnader för skiljeförfarande – både den 
försäkrades egna och sådana som han förpliktigas utge – med undantag för ersättning till skiljemännen.  

 

8.  Undantag 
Utöver allmänna undantag enligt kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 39 gäller följande undantag. 
 

8.1  Småmål   
Försäkringen gäller inte för tvist där värdet av vad som yrkas är lägre än 0,5 prisbasbelopp och därmed ska 
handläggas enligt reglerna 1 kap 3 d § rättegångsbalken (1942:74) – så kallade småmål. Dessa undantag tillämpas 
inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet.  
 

8.2   Obefogat intresse   
Försäkringen gäller inte för tvist där den försäkrade inte kan anses ha befogat intresse av att få sin sak prövad. 
 

8.3   Fordon   
Försäkringen gäller inte för tvist som gäller den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet 
fordon, husvagn eller annat släpfordon, luftfartyg eller fartyg. 
 

8.4   Annan försäkring   
Försäkringen gäller inte för tvist som avser skadeståndskrav mot den försäkrade om trafik- eller ansvarsförsäkring 
täcker eller skulle kunna täcka sådant skadeståndsansvar. Detta gäller oavsett om sådan försäkring finns eller inte. 
 

8.5  Arbetstvist   
Försäkringen gäller inte för tvist, mål eller ärende som rör förhållandet mellan arbetsgivare och nuvarande eller 
förutvarande arbetstagare. 
 

8.6  VD och styrelseledamot   
Försäkringen gäller inte för tvist som rör nuvarande eller tidigare verkställande direktör eller styrelseledamot i 
försäkrat bolag eller dotterbolag. 

 

8.7  Handelsbolag, kommanditbolag och delägare   
Försäkringen gäller inte för tvist mellan försäkrat handelsbolag eller kommanditbolag och delägare eller tidigare 
delägare i sådant bolag. Försäkringen gäller inte heller för tvist, mål eller ärende mellan delägare. 
 

8.8   Koncern och delägare   
Försäkringen gäller inte för tvist som uppkommer mellan företag inom samma koncern eller mellan delägare som 
omfattas av detta försäkringsavtal.  
 

8.9  Medförsäkrade bolag   
Försäkringen gäller inte tvist mellan medförsäkrade bolag i samma försäkringsavtal.  
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8.10  Brott   
Försäkringen gäller inte för tvist som gäller skadestånd eller annat anspråk riktat mot försäkrad på grund av 
gärning som föranleder misstanke om eller åtal för brott som kräver uppsåt för straffbarhet. 

 

8.11  Överlåtet anspråk   
Försäkringen gäller inte för tvist som avser fordran eller annat anspråk, som överlåtits på den försäkrade om det 
inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom. 
 

8.12   Borgensåtagande eller liknande 
Försäkringen gäller inte för tvist som avser försäkringstagarens borgensåtagande eller liknande åtagande. Detta 
undantag gäller även regressrätt med anledning av infriat borgensansvar.  

 

8.13   Konkurs   
Försäkringen gäller inte för tvist där den försäkrade är konkursgäldenär eller part i ackordsförhandling utan 
konkurs eller part i förfarande som gäller företagsrekonstruktion. 
 

8.14  Fastighet   
Försäkringen gäller inte för tvist som gäller den försäkrade såsom ägare av annan fastighet eller innehavare av 
annan tomträtt än vad som anges i försäkringsbrevet, och inte heller då tvist har samband med köp eller försäljning 
av sådan fastighet eller tomträtt.  

 

8.15   Mark- och miljödomstol  
Försäkringen gäller inte för tvist som kan falla under prövning av mark- och miljödomstol och där den försäkrade är 
att anse som sökande part enligt 21 kap 1 § miljöbalken.  
 

8.16 Miljöfarlig verksamhet   
Försäkringen gäller inte för tvist som rör sådan av försäkringstagaren bedriven eller planerad verksamhet eller del 
av denna som enligt föreskrifter i miljöbalken (1998:808) kallas miljöfarlig verksamhet, oavsett om dessa 
föreskrifter åberopas eller inte. 
 

8.17   Patent    
Försäkringen gäller inte för tvist som avser patenträttigheter. 
 

8.18   Marknadsföringslagen   
Försäkringen gäller inte för tvist, mål eller ärende enligt marknadsföringslagen (2008:406). 
 

8.19   Grupptalan  
Försäkringen gäller inte för tvist där försäkringstagaren är kärande eller gruppmedlem i tvist som handläggs enligt 
lag (2002:599) om grupprättegång. 

 

B.  SKATTEMÅL 
 

1.  Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) i tvist som 
har direkt samband med den försäkrade verksamheten. 
 

2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för tvist i skattemål under förutsättning att försäkringen varit i kraft under det beskattningsår då den 
händelse som orsakar tvisten inträffade och alltjämt är i kraft när målet anhängiggörs.  
 
Rättsskyddsförsäkring för skattemål för angiven verksamhet i annat försäkringsbolag under del av denna tid får 
tillgodoräknas försäkrad. 
 

3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skattemål i Sverige. 
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7.  Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombudskostnader i länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt vid tvist i 
skattemål angående taxering av den försäkrade verksamheten. 
 

8.  Undantag 
Utöver allmänna undantag enligt kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 39 gäller följande undantag. 
 

8.1   Småmål   
Försäkringen gäller inte skattemål avseende beskattningsfråga där skattebeloppet är lägre än 0,5 prisbasbelopp. 
 

8.2   Skattebrott   
Försäkringen gäller inte skattemål avseende skattebrott. 
 

8.3   Skatteflykt  
Försäkringen gäller inte skattemål avseende skatteflykt enligt lag (1995:575) mot skatteflykt. 
 

8.4   Skönstaxering  
Försäkringen gäller inte skattemål avseende skönstaxering. 

 

8.5  Eftertaxering   
Försäkringen gäller inte skattemål avseende eftertaxering som beror på att försäkrad fullgjort sin uppgiftsplikt på 
ett oriktigt sätt. 
 

8.6  Förhandsbesked   
Försäkringen gäller inte skattemål avseende förhandsbesked. 
 

8.7  Fastighetstaxering   
Försäkringen gäller inte skattemål avseende fastighetstaxering. 
 

8.8   Aktier   
Försäkringen gäller inte skattemål som har samband med köp eller försäljning av aktier eller andra andelsbevis. 

 
8.9   Avgift – skattetillägg  
Försäkringen lämnar inte ersättning vid skattemål avseende avgifter eller skattetillägg. 

 

8.10   Mervärdesskatt  
Försäkringen lämnar inte ersättning vid skattemål avseende mervärdesskatt. 

 

8.11   Ombudskostnad och statliga medel 
Försäkringen lämnar inte ersättning vid skattemål avseende ombudskostnader i den mån dessa kan betalas av 
statliga medel. 

 

C. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 

6.  Försäkringsbelopp - Högsta ersättning 
Modernas ersättningsskyldighet är vid varje tvist eller skattemål begränsad till 5 prisbasbelopp om inte annat anges  
i försäkringsbrevet. Ersättningen för samtliga tvister som uppkommer under ett försäkringsår är begränsad till 
50 prisbasbelopp. 
 
En skada föreligger om två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist. Även om den försäkrade har flera 
tvister ska dessa räknas som en skada om yrkande stöder sig på väsentligen samma grund. Således anses en skada 
föreligga även om yrkanden inte stödjer sig på samma rättsliga grund.  
 
Flera skattemål anses som ett mål om de hänför sig till samma beskattningsår.  
 
Kan den försäkrade i en och samma skada få ersättning från flera försäkringar i ett eller flera försäkringsbolag begränsas 
ersättningen så att den tillsammans med ersättningen från övriga försäkringar uppgår till högst 5 prisbasbelopp.  
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8.  Undantag 
Utöver allmänna undantag enligt kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 39 gäller följande undantag. 
 

8.1   Eget arbete med mera  
Försäkringen gäller inte för kostnader som avser 
 eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle 
 utredning om innehållet i utomnordisk rätt 
 ombuds resor utom Norden 
 verkställighet av dom, beslut eller avtal.  

 

8.2   Vissa merkostnader  
Försäkringen gäller inte för merkostnader som kan uppstå genom att den försäkrade 
 anlitar flera ombud eller byter ombud 
 anlitar annat ombud än vad som är lämpligt med hänsyn till orten där verksamheten bedrivs eller ärendets natur 
 gör sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt handlar försumligt 
 underlåter att i eller utom rättegång tillvarata möjligheten att få ersättning av staten eller av motpart 
 krävs på högre ersättning för ombuds- och utredningskostnader än vad som utdömts vid domstolsprövning. 
 

8.3   Statlig rättshjälp  
Försäkringen gäller inte för kostnad som skulle ha betalats av allmänna medel om den försäkrade ansökt om 
allmän rättshjälp.  

 

23.  Självrisk 
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda ersättningsbara kostnaderna enligt punkt A 7 eller  
B 7 ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet samt 20 % av överskjutande 
kostnad om inte annat anges i försäkringsbrevet.  
 
Endast en självrisk tillämpas om flera skattemål hänför sig till samma beskattningsår.  
 

41.  Åtgärder vid skada 
Vid skada skall den försäkrade utöver de åtgärder som framgår av kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB–DF  
punkt 41 även ta hänsyn till följande. 
 

41.4   Ombud   
För att försäkringen ska gälla måste den försäkrade anlita ombud. Ombud ska anlitas innan talan väcks i domstol. 
Är tvist sådan att den enligt punkt A7.1 först ska prövas av annan instans, ska ombud anlitas senast när sådan tvist 
överklagas. 
 
Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som svensk lag eller det lands lag där processen drivs ställer på 
ett ombud och antingen vara 
 ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller biträdande jurist anställd hos sådan ledamot 
 annan person som för den enskilda tvisten uppfyller kraven på lämplighet. 
 
I tvist utanför Sverige måste försäkringstagaren anlita ombud som Moderna godkänner. 
 
Ombudet, Moderna och den försäkrade har rätt att begära prövning hos Svensk Försäkrings Nämnd för 
Rättsskyddsfrågor av ombudets lämplighet. Nämndens beslut är endast rådgivande. 
 
Vid tvist gällande skäligheten av ombudets arvode och övriga kostnader mellan ombud som är ledamot av Sveriges 
Advokatsamfund (advokat) eller biträdande jurist anställd hos sådan ledamot samt Moderna ska prövning ske hos 
Ombudskostnadsnämnden. Ombudet och Moderna förbinder sig att godta utfallet av sådan prövning.  
 
Övriga ombud och försäkrad har rätt att begära prövning av skäligheten i arvode och övriga kostnader hos Svensk 
Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor. Ombudet och försäkrad förbinder sig att godta utfallet av sådan 
prövning.  

 

42.  Skaderegleringsbestämmelser och preskription 
Vid skada ska den försäkrade följa de bestämmelser som framgår av kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, 
punkt 42. 
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43.  Skadeersättningsregler 
Utöver de regler som framgår av kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 43 gäller följande. 
 

43.4  Rättsskyddsförsäkring 
Ersättning betalas till den försäkrades ombud för försäkrads egna ersättningsbara kostnader enligt punkt A 7 eller 
B 7 när ärendet slutredovisats, i den mån försäkringsbeloppet inte tagits i anspråk av motpart genom verkställighet 
av dom eller liknande förfarande.  
 
Om försäkrad blir, eller riskerar att bli, ersättningsskyldig till flera, har Moderna rätt att fördela resterande del av 
försäkringsersättningen.  
 

43.4.1  A conto 
Ersättning a conto förutsätter särskild prövning. Moderna åtar sig a conto-utbetalning högst en gång var 
6:e månad.  
 
Anmärkning 
Vid särskild prövning enligt ovan tas exempelvis hänsyn till att 
 tvistemålet är avgjort i lägre instans och överklagas 
 tvisten är mycket långdragen 
 utläggen är stora i förhållande till försäkringstagarens betalningsförmåga. 
 
Om Moderna betalat ersättning övertar Moderna den försäkrades rätt att kräva ersättning av motpart, 
staten eller annan. Moderna har även rätt att återkräva utbetalt a conto om det blir en annan 
kostnadsfördelning när ärendet är avslutat.  


