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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 vid Miljöbrott
1.

Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet

Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren, dennes arbetstagare, VD,
styrelseledamöter och bolagsmän (de försäkrade) för deras ansvar i den försäkrade verksamheten.

2.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid åtal som väcks mot, eller misstanke som delges försäkrad under försäkringstiden om ett eller flera
brott som omfattas av försäkringen (nedan skadefall), förutsatt att
 de händelser eller omständigheter som ligger till grund för misstanke om brott eller åtal inträffat under den tid
rättsskyddsförsäkringen varit i kraft eller
 den försäkrade vid skadefallet under en sammanhängande tid av minst två år har omfattats av rättsskyddsförsäkring
hos Moderna som varit gällande för sådant brott.

3.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid misstanke om eller åtal för gärning som begåtts i Sverige.

6.

Försäkringsbelopp – Högsta ersättning

Modernas ersättningsskyldighet är begränsad till 5 prisbasbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet
 vid varje brottmål respektive förundersökning som inte leder till åtal
 då någon har åtalats för flera brott eller flera har åtalats för att ha tagit del i samma brott och åtalen handläggs i en och
samma rättegång
 då flera har delgivits misstanke om brott i en och samma förundersökning.
För samtliga under ett försäkringsår ersättningsbara brottmål respektive förundersökningar som inte leder till åtal lämnas
ersättning med högst 4 gånger det i försäkringsbrevet angivna beloppet.

7.

Vad försäkringen gäller för
7.2

I tvist med rättegång

Moderna betalar nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader för försvar av den försäkrade när
denne misstänks eller åtalats för brott mot yttre miljön enligt
 miljöbalken eller
 lag om transport av farligt gods,
eller brott mot arbetsmiljön enligt
 arbetsmiljölagen eller brottsbalken.

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 eller uppehälle.
 som den försäkrade kan eller kunnat få betalda av staten.

8.2

Vissa merkostnader

Försäkringen gäller inte för merkostnader som kan uppkomma genom att den försäkrade
 anlitar flera ombud eller byter ombud
 gör sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt handlar försumligt.

8.3

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 är finns eller
inte.

8.4

Brott

Försäkringen gäller inte för om den försäkrade misstänkts eller åtalats för uppsåtlig gärning.

23. Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda ersättningsbara ombuds- och rättegångskostnaderna 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 åtal har väckts mot någon för flera brott eller om åtal har väckts mot flera för att ha tagit
del i samma brott och åtalen handläggs i en rättegång.
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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.
Den försäkrade ska i första hand hos rätten begära att offentlig försvarare förordnas om förutsättning för detta
finns.
Om det i rättsskyddsskadan är flera parter på samma sida med likartade intressen, har Moderna rätt att kräva att
dessa använder samma juridiska och sakkunniga bistånd.
Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som svensk lag 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.
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.

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 7 när
ärendet slutredovisats.

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.
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