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Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet

1.1

Den försäkrade 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.

1.11

Fastighetsrättsskydd

Försäkringen gäller också för försäkrad såsom ägare och nyttjare av fastighet, där
verksamheten bedrivs och som till övervägande del används härför.
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När försäkringen gäller
Rättsskydd lämnas om försäkringen är ikraft när tvisten uppkommer (tvistedagen)
och om den då gällt under en sammanhängande tid av minst två år. Om
försäkringen inte funnits i Moderna Försäkringar under en sammanhängande tid
av två år, men motsvarande försäkring funnits i annat bolag, får den tid försäkrings funnits i annat bolag tillgodoräknas.
Om försäkringen gäller, men varit i kraft kortare tid än två år vid tvistens
uppkomst , lämnas rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till
grund för anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i kraft.
Om försäkringen har upphört att gälla när tvisten uppkommer och försäkring i
annat bolag inte finns lämnas rättsskydd genom denna försäkring om händelser
och omständigheter som ligger till grund för anspråket har inträffat inom
försäkringsperioden och det därefter inte har gått mer än tio år.
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Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist eller mål dels med motpart som har hemvist inom
Norden, dels som avser fastighet belägen inom Norden.
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Vad försäkringen gäller för
Moderna Försäkringar betalar i följande fall (4.1-4.3) nödvändiga och skäliga
ombudskostnader som den försäkrade inte kan få betalda av motparten samt
skäliga utredningskostnader beställda av ombudet.

4.1

I tvist utan rättegång

Den försäkrades egna ombudskostnader i tvist som kan prövas av tingsrätt,
fastighetsdomstol, bostadsdomstol, statens VA-nämnd, vattendomstol eller
dispaschör i Sverige eller motsvarande domstolar i övriga nordiska länder
Försäkringen gäller således inte för tvist som endast kan handläggas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t ex hyresnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, kammarrätt, länsstyrelse, länsrätt, länsskatterätt eller
regeringsrätten.
Är tvisten sådan att den först skall handläggas av en annan instans (t ex hyresnämnd eller fastighetsbildningsmyndighet) betalas endast de kostnader som
uppkommit efter sådan prövning.

4.2

4.3

I tvist med rättegång

I tvist med
skiljemannaförfarande

Rättegångskostnader i tvist enligt 4.1 – både den försäkrades egna och sådana
som han förpliktigas utge – som uppstått vid angivna domstolar eller överdomstolar till dessa.
Rättegångskostnader som den försäkrade vid förlikning under rättegång åtagit 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.
Kostnader för skiljemannaförfarande i tvist enligt 4.1 – både den försäkrades
egna och sådana som han förpliktigas utge – med undantag för ersättning till
skiljemännen.
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Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för tvist

5.1

• som rör förhållandet mellan arbetsgivare och nuvarande eller förutvarande
arbetstagare (arbetstvister).

5.2

• där värdet av vad som yrkas inte överstiger 0,5 basbelopp och därmed skall
handläggas enligt reglerna RB 1:3 d §. 1 st.

5.3

• som avser fordran eller annat anspråk, som överlåtits på den försäkrade eller
som gäller borgensåtagande.

5.4

• som gäller den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet
fordon, husvagn eller annat släpfordon, luftfartyg, skepp, ång-, motor- eller
segelbåt.

5.6

• som gäller den försäkrade som ägare av annan fastighet eller innehavare av
annan tomträtt än som anges i försäkringsbrevet och inte heller då tvist har
samband med köp och försäljning av fastighet eller tomträtt.

5.7

• som kan falla under prövning av fastighets- eller vattendomstol och där den
försäkrade är att anse som sökande part.

5.8

• som rör sådan av försäkringstagaren bedriven eller planerad verksamhet eller del
därav som enligt föreskrifter i Miljöbalken kallas miljöfarlig verksamhet, oavsett
om dessa föreskrifter åberopas eller inte.

5.9

• som avser skadeståndsanspråk mot den försäkrade om trafik- eller ansvarsförsäkring täcker eller skulle kunna täcka sådant skadeståndsansvar. Detta gäller
oavsett om sådana försäkringar är gällande eller inte.

5.10

• där den försäkrade är konkursgäldenär eller part i ackordsförhandling utan
konkurs.

5.11

• om den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak prövad. Sådant
intresse anses t ex inte föreligga om Rättshjälpsnämnden eller domstol på denna
grund avslagit ansökan om statlig rättshjälp eller beslutat att rättshjälp skall
upphöra.

5.12

• som gäller skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning som föranlett
misstanke om eller åtal för brott som kräver uppsåt för straffbarhet.

5.13

• som avser patent eller annan immaterialrätt
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SKATTEMÅL
Särskilt avtal

1

Försäkringen omfattar skattemål om detta särskilt avtalats och angetts i försäkringsbrevet.

Vem försäkringen gäller och försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och avser i försäkringsbrevet angiven
verksamhet.
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När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist i skattemål under förutsättning att försäkringen varit i
kraft under det beskattningsår då den händelse som orsakade tvisten inträffade
och alltjämt är i kraft när målet anhängiggörs. (Rättsskyddsförsäkring för skattemål i annat bolag under del av denna tid får tillgodoräknas försäkrad).
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Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skattemål i Sverige.

4

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombudskostnader i länsrätt,
kammarrätt och regeringsrätten vid tvist i skattemål angående taxering av den
försäkrade verksamheten.

4.1

Undantag

Försäkringen gäller inte avseende
• skattebrott
• sköntaxering
• förhandsbesked
• eftertaxering som beror på att försäkrad fullgjort sin uppgiftsplikt på ett oriktigt
sätt
• beskattningsfråga där skattebeloppet inte överstiger 0,5 basbelopp.
Ej heller ersätter försäkringen
• avgifter och skattetillägg
• ombudskostnader i den mån dessa kan betalas av statliga medel.
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1

Vad försäkringen inte gäller för

1.1

Eget arbete m m

Försäkringen gäller inte för kostnader som avser
• den försäkrades eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle,
• utredning om innehållet i utomnordisk rätt,
• ombuds resor utom Norden,
• verkställighet av dom, beslut eller avtal,
• avgifter som kan utgå enligt Rättshjälpslagen.

1.2

Vissa merkostnader

Försäkringen gäller inte för merkostnader som kan uppstå genom att den
försäkrade
• anlitat flera ombud eller byter ombud,
• gjort sig skyldig till försumlig processföring eller eljest förfarit försumligt.

1.3

Statlig rättshjälp

Försäkringen gäller inte för kostnad som skulle ha betalats av allmänna medel om
den försäkrade ansökt om allmän rättshjälp.
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Högsta ersättning
Moderna Försäkringars ersättningsskyldighet är vid varje tvist/skattemål begränsad
till 5 basbelopp. Ersättningen för samtliga tvister som uppkommit under ett
försäkringsår begränsas till 50 basbelopp.
En skada föreligger om två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en
tvist. Även om den försäkrade har flera tvister skall dessa räknas som en skada om
yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund.
Flera skattemål anses som ett mål om de hänför sig till samma beskattningsår.
Kan den försäkrade i en och samma skada erhålla ersättning från flera försäkringar
i ett eller flera bolag begränsas ersättningen så att den tillsammans med
ersättningen från övriga försäkringar uppgår till högst 5 basbelopp.
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Självrisk
Självrisken är vid varje skada 20 % av basbeloppet jämte 20 % av överskjutande
kostnad.
Endast en självrisk uttas om flera skattemål hänför sig till samma beskattningsår.
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Skadeersättningsregler

4.1

Val av ombud

För att försäkringen skall gälla måste den försäkrade anlita ombud. Som ombud
skall anlitas den som är lämplig med hänsyn till den försäkrades bostadsort och
ärendets natur och
• som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos
advokat eller på allmän advokatbyrå, eller
• som förordnats till biträde enligt Rättshjälpslagen i tvisten, eller
• som kan visa att han någon gång under de senaste 3 åren förordnats till biträde
enligt Rättshjälpslagen i tvist av liknande beskaffenhet och fortfarande är
lämplig som sådant biträde, eller
• som på annat tillfredsställande sätt visat att han har särskild lämplighet för
uppdraget.

Prövning av ombuds lämplighet görs av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd.
En förutsättning för försäkringens giltighet är att ombudet förbundit sig att i
händelse av tvist godta Rättsskyddsnämndens prövning av arvode och övriga
kostnader i ärendet.
4.2

Prövning av arvode
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Återkrav

Moderna Försäkringar har rätt att hos Sveriges Advokatsamfund påkalla skiljedom
rörande skäligheten av advokats arvode och kostnader.

I den mån Moderna Försäkringar har betalat ersättning övertar Moderna
Försäkringar den försäkrades rätt att kräva ersättning av motpart, statsverket eller
annan.
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Allmänna bestämmelser
För försäkringen gäller i övrigt i tillämpliga delar Allmänna Bestämmelser och
Definitioner-Förklaringar (AB-DF) samt Försäkringsavtalslagen (FAL).
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Definitioner
Försäkrad

Med försäkrad förstås försäkringstagaren samt dennes arbetstagare, förutsatt att
skadan har orsakats i tjänsten.

