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Din företagsjurist 

För- och efterköpsinformation 

 

Viktigt att veta om villkoren för ditt företags försäkringsskydd 

Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan en kortfattad översiktlig information med syfte att 

ge en sammanfattning av vad din försäkring Din företagsjurist kan omfatta. Du har möjlighet att få 

denna information innan du köper försäkringen och det är viktigt att du läser den. 

Om ditt företag råkar ut för skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt 

försäkringsbrev som utgör avtalet. 

Villkoren innehåller fler begränsningar och säkerhetsföreskrifter än de som räknas upp här. Om något 

skydd är särskilt viktigt för ditt företag kan du ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att 

kontakta HELP Försäkring (HELP) på tel 0771-985 200. De fullständiga villkoren hittar du på 

helpforsakring.se. 

När försäkringen gäller 

Försäkringen träder i kraft på avtalad tidpunkt och gäller under försäkringstiden, som normalt är ett år. 

Försäkringen förnyas normalt med automatik för ytterligare en försäkringsperiod om ett år. Förändring 

av villkor och premie inför förnyelsen meddelas av Moderna senast i samband med att premiefakturan 

skickas ut.  

Undantag och begränsningar 

Försäkringen gäller med vissa allmänna undantag då försäkringen inte gäller. Vissa 

försäkringsmoment innehåller särskilda undantag då försäkringen inte gäller och begränsningar i 

försäkringsskyddet eller ersättningsbelopp. Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna annars kan 

ersättningen sättas ned eller utebli helt vid en skada. 

De viktigaste undantagen och begränsningarna anges i försäkringsmomenten nedan, övriga framgår 

av villkoren. 

Självrisker 

Vid varje skadetillfälle som utgör en tvist faktureras försäkringstagaren en självrisk, den del som ditt 

företag skall stå för. Självrisken uppgår till 20 procent av prisbasbeloppet. I ärenden där tvist inte 

föreligger utgår ingen självrisk.  

Med tvist menas att rättsligen grundade krav framställts och helt eller delvis avvisats av någon annan. 

Premie 

Försäkringens pris, även kallad premie, beror på företagets årsomsättning. Försäkringen ingår i 

Modernas Företagsförsäkring och den premien som betalas för denna. För att försäkringen ska gälla 

måste du betala premien i rätt tid. Betalas premien för sent börjar försäkringsskyddet gälla först från 

dagen efter betalningen om försäkringen inte hunnit sägas upp innan. 

Vad gäller Din företagsjurist för 

Försäkringen gäller för juridiska rådgivningsfrågor och rättsskydd vid tvist inom följande rättsområden: 
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Arbetsrätt - nyanställning och uppsägning avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda samt 

upprättande av anställningsavtal 

Trygghet vid sjukdom – avslag på ansökan om sjukpenning, sjukersättning eller personlig assistans. 

Indraget körkort, förutsatt att körkortet inte återkallats på grund av brott. 

ID-kapning – situationer där tredje man, utan den försäkrades samtycke, använder sig av den 

försäkrades identitetsuppgifter genom att begå bedrägeri eller annan kriminell handling till ekonomisk 

skada för försäkrad. 

Bolagskapning – situationer där någon obehörigen registrerar eller ändrar företagets uppgifter på 

Bolagsverket såsom behörig företrädare, firmatecknare eller styrelseledamöter och när någon som 

någon som inte är behörig firmatecknare använder sig av företagets firma och/eller behörig 

företrädare, organisationsnummer eller firmateckning för att begå olika bedrägerier till skada för 

företaget.  

Den försäkrade verksamheten äger rätt till totalt 10 timmars juridisk rådgivning per år i de ärenden där 

det inte föreligger tvist. Vid tvist omfattar försäkringen kostnader med 10 prisbasbelopp per 

försäkringsår. 

Exempel på viktiga undantag som försäkringen inte gäller för 

Samtliga undantag framgår av försäkringsvillkoren, försäkringen gäller till exempel inte för 

-  Ärenden där den försäkrade inte kan anses ha befogat intresse att få sin sak prövad. 

- Ärenden som gäller den försäkrades uppsåtliga eller svekfulla handling eller underlåtelse att 

handla 

- Verkställighet av dom beslut eller avtal 

- Ersättning till skiljemän 

- Tvist där den försäkrade är kärande eller gruppmedlem i tvist som handläggs enligt Lag om 

grupprättegång 

- Tvist, mål eller ärende som uppkommer mellan delägare och den försäkrade verksamheten.  

 

Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller endast för juridisk rådgivning och tvister som avser svensk lag och som prövas av 

svensk domstol.  

Exempel på viktiga säkerhetsföreskrifter 

Samtliga säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsvillkoren. Till exempel gäller att 

- Den försäkrade är skyldig att uppträda lojalt och samarbetsvilligt gentemot HELP, vilket 

innebär att alla dokument som vederbörande har tillgång till, och som kan ha betydelse för 

ärendet utan dröjsmål skall tillhandahållas HELP.  

- Alla frågor från HELPs jurister ska besvaras sanningsenligt och efter bästa förmåga. Den 

försäkrade ska på eget initiativ omgående inhämta upplysningar om alla detaljer och 

förhållanden som kan ha betydelse för ärendet. Den försäkrade skall vara tillgänglig för 

HELPs jurister och sakkunniga. 

- När HELP begär det ska den försäkrade alltid uppvisa egendom, föremål och dokument etc 

som HELP anser kan ha betydelse för ärendet. Den försäkrade är skyldig att informera om 

eventuella andra försäkringstjänster vederbörande är berättigad till. 

Om den försäkrade inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa försäkringsvillkor, kan rätten till 

juridiskt bistånd enligt denna försäkring reduceras eller helt utebli. 
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First Legal HELP 

Försäkringen innehåller även tjänsten First Legal HELP som ger försäkringstagaren rätt till 10 timmar 

juridisk rådgivning per år gällande avtalen nedan samt allmän vägledning i juridiska frågor. HELP 

samarbetar med Arag Digital Services Filial (ARAG) som på HELPs uppdrag ansvarar för 

rådgivningen.  

I tjänsten ingår upprättande av följande avtal:  

- Aktieägareavtal 

- Kompanjonavtal 

- Testamente 

- Gåvobrev 

- Äktenskapsförord 

- Bodelningsavtal om den försäkrade verksamheten ingår i bodelningen 

I tjänsten ingår även allmän vägledning i juridiska frågor. Juristerna vid ARAG erbjuder juridisk 

vägledning och hänvisning i juridiska frågor som har anknytning till den försäkrade 

verksamheten.  

För vem gäller försäkringen och tjänsten 

Försäkringen gäller för den verksamhet som antecknats i försäkringsbrevet.  

I ärenden där försäkringen kan användas av fysisk person (vid trygghet vid sjukdom och ID-kapning), 

samt gällande First Legal HELP gäller produkten för de tre fysiska personer som har störst ägarandel 

och är verksamma i den försäkrade verksamheten. Om fler delägare än tre har lika stor ägarandel i 

den försäkrade verksamheten kan försäkringen nyttjas av de tre fysiska personer som den försäkrade 

verksamheten först nyttjar försäkringen för.  

Åtgärder vid skada 

Behov av rättshjälp eller rådgivning anmäls till Moderna via telefon 0200 21 21 20 eller mail 

rattsskydd@modernaforsakringar.se Ärendet kommer därefter förmedlas till HELP Försäkring vars 

jurister kontaktar försäkringstagaren samma dag eller senast påföljande arbetsdag. 

Definitioner 

I Modernas villkor Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner – Förklaringar, AB-DF finns 

definitioner och förklaringar av ord i villkoren som anges med kursiv stil. 

Övrig information 

Försäkringsgivare är HELP Försäkring Filial orgnr: 516407-8080, Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm, 

filial till  till Help Forsikring AS Filial till HELP Forsikring AS, Orgnr: 981877888, Adress Essendrops 

gate 3, 0368 Oslo.  

HELP Försäkring står under tillsyn av norska Finanstilsynet och svenska Finansinspektionen. 

HELP Försäkring följer svensk lag om marknadsföring. Vi kommunicerar både skriftligt och muntligt på 

svenska, villkor tillhandahålls på svenska. Svensk lag tillämpas på det mellan dig och oss träffade 

avtalet. 

mailto:rattsskydd@modernaforsakringar.se
mailto:rattsskydd@modernaforsakringar.se
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Sammanfattning av integritetspolicy 

Alla uppgifter som HELP mottar i samband med sitt uppdrag behandlas med sekretess. I övrigt 

hänvisas till HELPs integritetspolicy (www.helpforsakring.se). Inom ramen för ärendehandläggningen 

finns behov att kommunicera vissa av de upplysningar som försäkringstagaren lämnar till HELP till 

utomstående, till exempel vid användande av sakkunniga och vid annan nödvändig kommunikation för 

att tillvarata försäkringstagarens intressen. HELP utgår från att de har försäkringstagarens tillåtelse att 

lämna nämnda upplysningar. Om inte annat avtalats har HELP rätt att upplysa om ett potentiellt eller 

redan existerande klientförhållande i samband med intressekonflikter. Medlemmen samtycker till att 

Moderna och HELP kan utbyta uppgifter som är nödvändiga för att administrera försäkringsavtalen.  

  

Om vi inte skulle komma överens 

Klagomål 

Om du inte är nöjd med vår handläggning av ärendet bör först kontakta den jurist som handlagt 

ärendet. Om klagomålet kvarstår  är det möjligt att vända sig till HELPs klagomålsansvariga, 

Chefsjuristen Nadja Forsman. E-mail: nf@helpforsakring.se 

Överprövning 

Om den försäkrade inte vill acceptera ett beslut att avsluta handläggningen av ett ärende eller att inte 

föra ett krav vidare, kan den försäkrade begära att beslutet överprövas av HELPs oberoende 

omprövningsnämnd.  
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