Retshjælpsforsikring
– anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder § 12 om anmeldelse) ?
Som advokat for

(Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.)

anmoder jeg med henvisning til policenr.
om tilsagn til dækning af omkostninger i forbindelse med en aktuel tvist.
Tvisten omhandler:
Fast ejendom				

Personskade

Bopælsspørgsmål samt familiesager i 2. instans

Bil/båd

Krav i forbindelse med lejebolig 			

Andet

Erstatningskrav nedlagt under en straffesag
Søgsmålsgrunden

?

er opstået den:

Tvisten er opstået den:

Findes der et kompetent klagenævn?		

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, har sagen været indbragt
for et godkendt klagenævn

?

Hvis nej, hvad er begrundelsen?
(vedhæft forklaring)
Sagen føres efter småsagsprocessen

?

Ja (kun omkostninger ved hovedforhandling dækkes)
Nej, hvis nej, begrundelse:
Sagsgenstanden er over 50.000 kr.
Sagen er løftet ud af småsagsprocessen på grundlag af Rpl § 402, stk. 1
Andet (vedhæft beskrivelse)
Beskrivelse af aktuel tvist

?

Modpart (Navn og adresse)
Modpartens repræsentant (Navn og adresse)
Der er tale om en privat tvist – der er omfattet af retshjælpsbetingelserne
Tvisten skønnes rimelig

?

?

at føre som civilt søgsmål med et positivt resultat.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.
Vedhæftet dokumentation:
Håndværkererklæring		

Aftalegrundlag

Foto

Korrespondance med modpart

Processkrifter

Andet

Sagkyndig erklæring

Opfylder klienten de økonomiske betingelser for fri proces?
Ja, vedhæft dokumentation

Nej

Er der afholdt eller planlagt syn og skøn
eller andre udgiftskrævende processkridt

?

Ja, vedlæg dokumentation

?

Sagen er en del af en kumuleret sag		

Ja

Sagen er en del af et gruppesøgsmål		

Ja, kontakt selskab

Nej
Nej

?

Nej

Jeg accepterer, at salæret for arbejdet med ovennævnte sag beregnes i overensstemmelse med de
retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene.

?

.

Jeg erklærer, at ville afstå fra at gøre særskilte krav, der omfattes af retshjælpsforsikringsdækningen, gældende overfor klienten, bortset fra selvrisiko og beløb ud over forsikringens dækning.
Kontaktoplysninger

(Navn - Mail - Telefonnr.)

?

?

Søgsmålsgrunden

Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring
§ 10 Forsikringsperioden
Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter hovedpolicens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået
inden forsikringens ophør.
...
Søgsmålsgrunden opstår:
Som sagsøgt, når du bliver bekendt med, at du kan mødes med et
krav eller bliver mødt med et krav.
Som sagsøger, når du får eller burde have fået kendskab til kravet.
Det afgørende er således ikke tidspunktet for tvistens opståen.

Tilbage til formular

?

Småsagsprocessen

Hvis sagen behandles efter rpl´s regler om mindre krav, rpl kap. 39 ?
(småsagsprocessen), dækkes kun udgifter til hovedforhandlingen,
jf. retshjælpsforsikringsbetingelsernes § 11 A. Se nærmere herom i
Landsrettens notat om dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager. ?

§ 11A. Særlige regler for småsager – sager med en sagsgenstand på højst 50.000 kr.* – samt anerkendelsessøgsmål
1.
§ 11, stk. 1, gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i
retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces).
Dækningen af salæromkostninger efter stk. 5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af selskabet godkendt
professionel rettergangsfuldmægtig**, jf. retsplejelovens § 260, stk.
5. ? Reglerne i § 11, stk. 2 til 7 gælder i de tilfælde tilsvarende for
professionelle
rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i § 11, stk. 1.
2. Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for
hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter
forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i stk. 5.
Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos
advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig, jf. stk. 1.
3. Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om,at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens § 402. ?
4. En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal
behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd
godkendes af selskabet.
5. Eventuelt salær til advokat eller den iht. retsplejeloven § 260,
stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse
med landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen
i straffesager, jf. retsplejelovens § 408. ?
Tilbage til formular

?

Retsplejelovens § 260, stk. 5

Kapitel 25 – Rettergangsfuldmægtige § 260
En part kan lade en anden møde for sig i retten efter nedenstående
regler i stk. 2-9 om rettergangsfuldmægtige.
Stk. 2. Advokater er eneberettigede til at møde i retten som fuldmægtige for parterne, medmindre andet følger af stk. 3, 5, 6, 8 og 9.
Stk. 3. Der kan dog mødes for en part i retten ved personer, der er
1) værge for en part, der er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
2) beslægtet eller besvogret med en part i op- eller nedstigende
linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller er partens
ægtefælle, adoptiv- eller plejeforælder, adoptiv- eller plejebarn,
3) hører til samme husstand som parten, samt ved
4) personer, der er ansat hos parten for et tidsrum, der ikke er
kortere end 1 måned, og – når parten ikke selv er advokat – ikke
med det særlige formål at møde i retten.
Stk. 4. Personer omfattet af stk. 3 skal kunne føre bevis for deres tilknytning til parten, når retten eller modparten forlanger det. Retten
kan undtagelsesvis tillade en passende udsættelse hertil.
Stk. 5. En part kan i sager om inddrivelse af forfaldne pengekrav
efter reglerne i kapitel 44 a, i sager om mindre krav efter reglerne i
kapitel 39 samt under udlægsforretninger i fogedretten møde i retten ved andre end de personer, der er nævnt i stk. 2 og 3.
Stk. 6. Justitsministeren kan tillade, at ansatte i foreninger, interesseorganisationer og lign., der virker som partsrepræsentanter i det
arbejdsretlige system, kan møde for en part i byretten i retssager
vedrørende løn- og ansættelsesforhold, som foreningerne, interesseorganisationerne og lign. som mandatar udfører for deres medlemmer inden for foreningens interesseområde. Det er en betingelse, at
den ansatte har en dansk juridisk bachelor- og kandidatuddannelse,
jf. dog § 135 a, stk. 2.
Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningen
i stk. 6.
Stk. 8. Når det under hensyn til sagens karakter og øvrige omstændigheder findes forsvarligt, kan retten tillade, at der mødes ved
advokat fra andet nordisk land.
Stk. 9. Under skiftebehandlinger er det tilladt at lade møde for sig
ved andre end de personer, der er nævnt i stk. 2 og 3. Det samme
gælder under fogedforretninger, herunder auktionsforretninger, for
den, imod hvem retshandlingen er rettet, og under auktionsforretninger for dem, der afgiver bud under auktionen. 1. og 2. pkt. finder
dog ikke anvendelse, hvis der under retsmødet skal foregå forhandling om en tvist, jf. dog § 495, stk. 2.
Stk. 10. Hvis en part godtgør, at det ikke har været muligt for vedkommende at antage en advokat til at udføre en retssag, kan retten beskikke den pågældende en advokat. Beskikkelsen sker på
betingelse af, at parten erklærer sig villig til at godtgøre statskassen
udgifterne herved og efter rettens bestemmelse stiller sikkerhed
for disse udgifter. Retten pålægger samtidig med sagens afslutning
parten at erstatte statskassen dennes udgifter i forbindelse med
beskikkelsen.
Tilbage

Tilbage til formular

?

Retsplejelovens § 402

§ 402. Retten kan efter anmodning fra en part eller af egen drift
bestemme, at sagens videre behandling ved retten skal ske uden
anvendelse af reglerne i dette kapitel, hvis sagen
1) angår særlig komplicerede faktiske eller retlige spørgsmål eller
2) har særlig betydning for en part ud over påstanden.
Stk. 2. Retten kan endvidere efter anmodning fra en part bestemme,
at sagens videre behandling ved retten skal ske uden anvendelse
af reglerne i dette kapitel, hvis påstanden udvides ud over beløbsgrænsen i § 400, stk. 1, nr. 1.

Tilbage

Tilbage til formular

?

Retsplejelovens § 408

§ 408. Sagsomkostningerne fastsættes efter reglerne i kapitel 30,
jf. dog stk. 2.
Stk. 2. I sager om krav, der har en økonomisk værdi af højst 5.000
kr., erstattes udgifter til advokatbistand eller bistand fra en person,
der i medfør af § 260, stk. 5, erhvervsmæssigt eller i medfør af §
260, stk. 6, repræsenterer en part, med højst 1.500 kr. eksklusive
moms. I sager om krav, der har en økonomisk værdi over 5.000 kr.,
men ikke over 10.000 kr., erstattes udgifter til advokatbistand eller
bistand fra en person, der i medfør af § 260, stk. 5, erhvervsmæssigt eller i medfør af § 260, stk. 6, repræsenterer en part, med højst
2.500 kr. eksklusive moms.
Stk. 3. Reglerne i stk. 2 kan ikke fraviges ved aftale, før tvisten er
opstået.
Tilbage

Tilbage til formular

?

Ikke omfattet af retshjælpsdækning

Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring
§ 5. Hvilke omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen?
...
5. Omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et
klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt
klagenævn,
medmindre andet er aftalt med selskabet, eller det
er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville være blevet
henvist til domstolene.
...
Reglen gælder også tvister, hvor administrativ rekurs ikke er udtømt.
§ 7. Klagenævn
Kan tvisten behandles ved et klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er sikrede forpligtet til først
at benytte denne mulighed, se § 5, stk. 5. Omkostninger ved sådan
klagenævnsbehandling er ikke dækket.

Tilbage til formular

?

Aktuel tvist

Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring
§ 2. Hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen?
...
2. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.
...

Tilbage til formular

?

Privat tvist

Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring
§ 2. Hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen?
1. Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som
efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af
denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift.
2. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.
3. Selskabet skal – på det foreliggende grundlag – afgive udtalelse
om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet
har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et
rimeligt forhold til sagens genstand.
Tilbage til formular

?

Retshjælpsbetingelserne

Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring
§ 2. Hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen?
1. Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som
efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af
denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift.
2. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.
3. Selskabet skal – på det foreliggende grundlag – afgive udtalelse
om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet
har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et
rimeligt forhold til sagens genstand.
§ 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen?
1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse
forstås:
a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad
enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv.
b) Formuedispositioner i forbindelse med de under a) nævnte
forhold.
c) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes
ansættelsesforhold.
2. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative
myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige
domstole.
3. Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt, bortset fra tvister i anden instans (evt. tredje
instans), hvor sikrede har fået helt eller delvist medhold i første
instans, for så vidt sagen behandles i Danmark.
4. Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre
rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab,
registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interessentskaber.
5. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv.
6. Private injuriesager a) hvor sikrede er sagsøger, medmindre sikrede får medhold i samtlige påstande. b) hvor sikrede er sagsøgt,
medmindre sikrede frifindes for samtlige påstande.
7. Straffesager – bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål,
der afgøres i forbindelse med straffesagen.
8. Inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og
størrelse er utvivlsom.
Undtagelserne i stk. 1-8 gælder både ved sager i første og senere
instans.
Tilbage til formular

?

Udgiftskrævende processkridt

Når retshjælpsdækning er anerkendt i den konkrete sag, gælder
retshjælpsforsikringsbetingelsernes § 8, stk. 7.
§ 8. Erstatning og selvrisiko
...
7. A contoerstatning udlægges for positive udgifter – herunder
udlæg til advokatforbindelser – når disse er afholdt. Advokatsalærer
betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos
modparten, se § 9, stk. 4.
...
Tilbage til formular

?

Ja, (del af en kumuleret sag)

Der rettes henvendelse til det selskab der har flest forsikringstagere,
repræsenteret i tvisten.
Tilbage til formular

?

Ja, kontakt selskab

§ 8. Erstatning og selvrisiko
...
3. Fører flere sikrede – i samme eller flere selskaber – sager, som har
fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel
23 om kumulation, gælder bestemmelserne om maksimumdækning
og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog stk. 5 og 6.
For sikrede deltagere i gruppesøgsmål, ? hvor tilmeldingsmodellen
anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager.
...
Tilbage til formular

?

Vejledende takster

Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring
§ 11. Valg af advokat
...
5. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinjer
for sagsomkostninger i civile sager, ? som følges af domstolene.
Tvister omfattet af retsplejelovens kapital 31 om offentlig advokatretshjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anførte retningslinjer.
...
I
småsager
sker
afregning
på
grundlag
af
§
11a
forsikringsbetingelerne. Læs mere om dækning af udgift til advokat
m.fl. i hovedforhandlede småsager her

?

Tilbage til formular

i

?

Afstå fra at gøre særskilte krav gældende overfor klienten. . .

Forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring
§ 11. Valg af advokat
...
2. Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra
at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke:
a) Selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning,
eller
b) Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidig med
beslutningenom udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden
for forsikringsdækningen.
...
Tilbage til formular

