Förnyelseinformation avseende villkor Rättsskyddsförsäkring för Företag och Fastighet R 1:8:
Förändringarna gäller från och med den förnyade försäkringens begynnelsedag med början
2021-03-01.
Villkoret innehåller en del förtydliganden och justeringar men inga ändringar i omfattning eller
belopp. Nedan följer information om ändringar av betydelse.
Innehållet i denna förnyelseinformation är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. För
försäkringsavtalet gäller de fullständiga villkoren.
Rättsskyddsförsäkring för Företag och Fastighet
Till att börja med har namnet på villkoret ändrats från Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål
till Rättsskyddsförsäkring för Företag och Fastighet. Skattemål ingår sedan länge som standard i
alla företagsrättsskyddsvillkor och behöver därför inte uttryckligen anges i namnet på villkoret.
Namnändringen överensstämmer också bättre med hur övriga villkor heter, jfr Ansvarsförsäkring
för Företag och Fastighet, A 2001 och Allriskförsäkring för Företag och Fastighet, E10.
A. TVISTER
2. När försäkringen gäller
Karensreglerna i moment 2 är oförändrade i sak. I moment 2.3 har ett förtydligande skett och i
moment 2.4 har nytt stycke tillkommit som förtydligar hur karensreglerna gäller om
försäkringstagaren försätts i konkurs.
2.3 Verksamhet som upphört
Här har ett nytt stycke tillkommit som förtydligar vilken omfattning och villkor som ska tillämpas
om rättsskydd beviljas efter det att försäkringen upphört. Om rättsskydd beviljas efter det att
försäkringen upphört tillämpas den omfattning och de villkor som försäkringen hade vid tiden för
de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket.
2.4 Vid konkurs
Här har tillkommit ett nytt stycke som förtydligar vad som gäller om försäkringstagaren försätts i
konkurs. Om försäkringstagarens försätts i konkurs kan konkursboet endast ta försäkringen i
anspråk för tvist som uppkommit före konkursen och för tvist som uppkommit efter konkursen
men där de händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffat före
konkursen.
7. Vad försäkringen gäller för
7.1 I tvist utan rättegång
Här har tillkommit ett nytt stycke som förtydligar att i tvist med Moderna, rörande Modernas
beslut i försäkringsärende, ersätts endast kostnader som uppkommit sedan ärendet omprövats av
Moderna.
8. Undantag
8.6 VD och styrelseledamot
Undantaget har förtydligats på så sätt att det nu tydligare framgår att försäkringen inte gäller för
tvist som rör ansvar för nuvarande eller tidigare verkställande direktör, styrelseledamot,
styrelsesuppleant eller firmatecknare i försäkrat bolag eller dotterbolag. Därtill har texten
korrigerats då ordet ”ansvar för” hade fallit bort i tidigare villkorsrevidering från R 1:6 till R 1:7.
B. SKATTEMÅL
7. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombudskostnader i förvaltningsrätt, kammarrätt
och Högsta förvaltningsdomstolen i skattemål angående taxering av den försäkrade verksamheten.
I tidigare villkorsversion angavs ”länsrätt” som första instans men togs rätteligen bort 2010 och
blev omvandlad till förvaltningsrätt. Ingen ändring i sak utan en korrigering av domstolens namn.
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C. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Här har förtydligande skett av vad som anses vara samma tvist. Tidigare benämndes tvist i texten
med ”skada” vilket gjorde texten otydlig. En tvist 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 tvist
om yrkande stöder sig på väsentligen samma grund. Således anses en tvist föreligga även om
yrkanden inte stödjer sig på samma rättsliga grund. Om flera tvister uppkommer ska dessa räknas
som en tvist om de enligt 14 kap RB handläggs eller skulle kunnat handläggas gemensamt vid en
rättegång vid domstol, även om de handläggs som olika mål vid ett eller flera tillfällen.
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