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K 314:3 Båtförsäkring
Försäkringsvillkor gäller från och med 2014-05-01

Allmänna försäkringsvillkor
1. Vilka båtar villkoret gäller för
Villkoren i detta häfte gäller för kanoter, kapproddbåtar, segelbrädor och småbåtar*, i fortsättningen beskrivet som båt, som
enligt försäkringsbrevet är försäkrad i Folksam.
* Definition småbåtar
Med småbåtar avser vi mindre båtar som inte med ett totalt
värde överstiger 80 000 kronor. Med totalt värde avses det sammanlagda värdet på båten och dess utrustning, se A Egendomsförsäkring punkt 4.

2. Vad som ingår i försäkringen
Du kan försäkra din båt med olika omfattningar. Vad som ingår
i din försäkring framgår av försäkringsbrevet. Nedan kan du se
vilka olika omfattningsalternativ det ﬁnns:
Minimikrav

Helförsäkring

Brand

Brand
Stöld och skadegörelse
Sjöskada
Uppläggnings- och transportskada
Ansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring

3. Var försäkringen gäller

S 12201 14-04

Försäkringen gäller inom Norden och i de nordiska ländernas
territorialvatten. Den gäller också i Östersjön med angränsande
hav och vikar samt på internationellt vatten enligt nedanstående
kartskiss, om inget annat framgår av försäkringsbrevet.

4. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av
den försäkrade båten. I fråga om ansvarsförsäkring och rättskyddsförsäkring kan försäkringen gälla också för annan som
med ägarens tillstånd är förare eller brukare av båten.

5. Självrisker
Självriskerna varierar beroende på vilken del av försäkringen
som berörs. De självrisker som gäller i ditt fall ser du i försäkringsbrevet. Ibland gäller särskilda självrisker, dessa ﬁnns angivna under respektive avsnitt i detta villkor.

1/7

2/7

Villkor K314:3 Båtförsäkring
A Egendomsförsäkring

A Egendomsförsäkring
1. Vad som ingår i försäkringen
I detta avsnitt redogör vi för hur försäkringen gäller för den
egendom du har försäkrad – din båt och den utrustning som
ingår i skyddet.
Du ser i försäkringsbrevet vilka av dessa försäkringar som ingår i ditt egendomsskydd.

2. Vilken egendom som är försäkrad
Försäkringen gäller för den försäkrade båten och för annan
normal utrustning eller tillbehör till båten som tillhör denna
och som normalt behövs ombord.
Försäkringen gäller även för bockar, vaggor, täckningsställnings- och pallningsmaterial när de under uppläggningstiden
används för att palla upp och täcka båten. Annars är sådan
materiel endast försäkrad mot brand. Högsta ersättningsbelopp
för sådan egendom är 8 000 kronor.
Försäkringen omfattar inte registreringspliktig trailer eller
släpvagn och inte heller fasta förtöjningsanordningar eller drivmedel till båten.
Se även krav på aktsamhet i punkterna 6.2 – 6.4.

3. Vem försäkringen gäller för
3.1 Försäkringstagaren
Försäkringen avser endast i försäkringsbrevet angiven båt och
gäller – om inte annat anges i försäkringsbrevet – för försäkringstagaren som ägare till försäkrad egendom.
3.2 Annan än försäkringstagaren
Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad egendom då försäkringstagaren i avtal åtagit sig att ansvara för
egendomen.

4. Försäkringsbelopp – högsta ersättning
Försäkringsbeloppet ska motsvara det sammanlagda värdet
av den försäkrade egendomen (båt, utrustning, tillbehör och
eventuellt släpjolle). Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet.
I vissa fall kan bland annat ersättning för bärgning, vrakröjning eller provisorisk reparation betalas utöver försäkringsbeloppet. Se punkt 9. Merkostnader vid skada på båt.

5. Självrisker
Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk som är 1 500 kronor
vid varje skadetillfälle om inte annat framgår av försäkringsbrevet.
5.1 Särskild självrisk
Självrisken är 3 000 kronor
• vid sjöskada genom annan plötslig, oförutsedd och utifrån
kommande händelse än grundstötning, kollision, strandning
eller kantring.
• vid sjöskada, brand, stöld eller skadegörelse när båten ligger i
sjön under tiden 1 november – 31 mars eller då båten är uthyrd.

6. Skadehändelser
6.1 Försäkrade skadehändelser
Egendomsförsäkringen kan omfatta skadehändelserna i punkterna 6.2 – 6.4 enligt nedan, vad din försäkring gäller för framgår av försäkringsbrevet.
Beträffande aktsamhetskrav och påföljd om dessa inte efterlevs
se punkt 7.
Beträffande allmänna undantag se X Allmänna avtalsbestämmelser punkt 9.
6.2 Brand
Försäkringen gäller för skada genom brand, blixt, kortslutning
eller explosion. Med brand menar vi ”eld som kommit lös”.
6.2.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för
• skada genom explosion i motor eller avgassystem.
• skada vid träning för hastighetstävling för motorbåtar eller
vid deltagande i sådan tävling.

Aktsamhetskrav – brand

• Lösa bränslekärl får inte fyllas på inombords. Bränsletank
som är fast monterad ska ha påfyllningsbeslag monterat
på däck eller i separat, dränerat utrymme. Förbindelser till
tanken ska vara gastäta och jordade.
• Evakueringsrör för bränsletank ska finnas och mynna
utombords.
Om du brutit mot något av aktsamhetskraven, se punkt 7.

6.3 Sjöskada, uppläggnings- och transportskada
6.3.1 Sjöskada
Försäkringen gäller, då båten ligger i sjön, för skada direkt
orsakad av
• grundstötning, kollision, strandning eller kantring
• annan plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse.

Aktsamhetskrav – sjöskada

• Förtöjning eller förankring ska utföras så att den motstår
väder och den sjögång som med hänsyn till platsen och
årstiden kan förekomma.
• Båten ska hållas länsad.
• Båten ska föra skeppsljus enligt gällande föreskrifter och
vara i sjövärdigt skick.
• Jolle ska vid sjögång utomskärs vara täckt med kapell.
Om du brutit mot något av aktsamhetskraven, se punkt 7.

6.3.2 Uppläggnings- och transportskada
Försäkringen gäller för skada direkt uppkommen genom plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse då båten står på
land samt vid sjösättning, torrsättning och under transport på
land. Försäkringen gäller även för skada på båt, mast och rigg
som uppstår vid av och påmastning.
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Aktsamhetskrav – uppläggnings- och
transportskada

• Båten ska vara uppdragen eller uppställd på betryggande
avstånd från sjön med hänsyn till svallsjö och extremt högvatten.
• När båten är uppställd på land ska den vara ordentligt
uppallad, stöttad och täckt samt stå under normal tillsyn.
• När båten transporteras ska den vara ordentligt surrad
och stöttad.
Om du brutit mot något av aktsamhetskraven, se punkt 7.

6.3.3 Undantag gällande 6.3.1 – 6.3.2
Försäkringen gäller inte för
• skada orsakad av is, snö, frost, mögel eller djur
• skada orsakad av vanvård eller dålig underhållskada som helt
eller delvis orsakats eller förvärrats av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel
• skada som består i självförstörelse, till exempel självsprickor
eller korrosion
• skada som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller
repor i ytskiktet
• skada enbart genom att batterisyra runnit ut
• skada på motor som tappats eller lossnat
• skada på motor orsakad av igensatta vattenintag och ledningar. Detta gäller även om vattenintag eller ledning täckts
av främmande föremål (till exempel en plastpåse)
• skada på enbart motor, backslag eller drev som uppstått till
följd av felaktig hantering, felaktigt bränsle, bristande smörjning eller överhettning.
• skada vid träning för hastighetstävling för motorbåtar eller
vid deltagande i sådan tävling.
6.4 Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för
• skada genom stöld eller andra tillgreppsbrott
• skada som uppstått genom försök till dessa brott eller genom
uppsåtlig skadegörelse.
6.4.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för
• stöld eller skadegörelse om någon som har tillgång till båten
tar båten och använder den utan lov.
• stöld av lös eller avmonterad utrustning eller tillbehör som
förvaras i olåst utrymme
• stöld av avmonterade eller lösa delar som förvaras i låst lokal
eller utrymme som även andra personer har nyckel till. Vi ersätter bara om gärningsmannen brutit sig in
• stöld av ej fastmonterade tillbehör. Tillbehör som är monterade med bygel eller kassett i olåst utrymme anses inte vara
fast monterade
• bedrägeri och/eller förskingringsbrott.

Aktsamhetskrav – stöld och skadegörelse

• Utombordsmotor som är monterad på båten ska vara fastlåst med av oss godkänd låsanordning.
• Vid vinterförvaring och då båten är permanent uppställd på
land får varken lös utrustning eller personligt lösöre förvaras
i båten. Detta gäller också utombordsmotor, radiosändare,
radiomottagare samt elektroniska instrument.
• När båten förvaras på släpfordon ska denna vara fastlåst
med hänglås i hänglåsklass 3 och kätting klass 3 genom ett
hjul eller vid fast föremål som har en styrka som motsvarar
låsets.
• Segelbräda, kanot eller tillbehör till denna som lämnas utan
uppsikt av dig måste förvaras inlåst eller fastlåst. Med fastlåst menar vi till exempel att bräda eller kanot på biltak ska
vara fastlåst vid låst takräcke eller trailer med hänglås i hänglåsklass 3 och kätting klass 3 genom ett hjul eller vid fast
föremål som har en styrka som motsvarar låsets.
Om du brutit mot något av aktsamhetskraven, se punkt 7.

7. Om du brutit mot något av
aktsamhetskraven
Om du brutit mot något av aktsamhetskraven under punkterna
6.1 – 6.4 gör vi normalt avdrag med 25 procent på ersättningen.
Avdraget kan i allvarligare fall bli större, till och med så att du
inte får någon ersättning alls. Avdraget görs efter vad som är
skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit
och omständigheterna i övrigt. I lindriga fall görs inget avdrag.

8. Värderings- och ersättningsregler
8.1 Allmänna värderingsregler
8.1.1 Vi ersätter din ekonomiska förlust och alltså inte affektionsvärde. Förlust eller annan olägenhet av att egendomen inte
har kunnat användas betalar vi bara om vi särskilt åtagit oss
detta.
8.1.2 Vi har rätt att avgöra om en skada ske ersättas
• genom reparation
• med likadan eller närmast motsvarande egendom eller
• genom kontantersättning.
8.1.3 Vi har också rätt att avgöra var egendomen ska inköpas
eller vem som ska utföra reparationen. Vi övertar äganderätten
till förlorad egendom som vi ersatt. Kommer föremål som vi
ersatt tillrätta ska du genast lämna tillbaka det till oss.
8.1.4 Beträffande tidpunkten för värdering, utgår vi från prisläget vid skadetillfället. Har priset hunnit stiga innan du är klar
med dina ersättningsanspråk tar vi hänsyn till detta när det gäller prisändringar inom två månader från skadedagen.
8.1.5 Om egendomen blivit delvis förstörd, värderas skadan till
vad det kostar att reparera egendomen. Ersättningen kan dock
aldrig bli högre än enligt respektive värderingsregel för förlorad
egendom. Repareras inte föremålet anser vi förlusten vara skillnaden mellan marknadsvärdet före skadan och marknadsvärdet
efter skadan.
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8.1.6 När vi i det följande talar om marknadsvärdet menar vi
vad det kostar att i den allmänna handeln köpa begagnad likvärdig egendom eller, om sådan inte finns att köpa, vad den sannolikt skulle ha kostat om det funnits.
8.1.7 Vid stöld av båt eller motor lämnar vi ersättning om båten
eller motorn inte kommit tillrätta inom en månad efter det du
anmälde stölden till oss.

För viss utrustning och vissa tillbehör finns särskilda värderingsregler. Utgångspunkten är priset i den allmänna handeln i
Sverige för ny likvärdig egendom. Från det beloppet görs åldersavdrag enligt tabellen nedan.
Reglerna tillämpas inte för föremål som inte var funktionsdugliga vid skadetillfället. Sådana föremål ersätts med marknadsvärdet. Inte heller tillämpas reglerna om de skulle leda till ett oskäligt
resultat.

9. Merkostnader vid skada på båt

8.2 Värdering av båt och utrustning ellertillbehör Båt-, utrustning och tillbehör värderas till marknadsvärdet. Vad som avses
med marknadsvärdet framgår av punkt 8.1.6 ovan.
8.3 Vilka kostnader försäkringen inte ersätter
Försäkringen ersätter inte
• kostnad för förbättring eller förändring av båten i samband
med skadereparationen
• merkostnad som beror på att du inte följt våra anvisningar om
inköps- eller reparationsställe
• kostnad för ytbehandling som inte motsvarar sedvanligt seriemässigt utförande
• eventuell värdeminskning efter reparation, inte heller om det
efter fackmässig reparation kvarstår skönhetsfel som till exempel avvikelse i färg eller struktur i plast eller träytor
• merkostnad genom reparationsarbete på övertid, om vi inte
godkänt merkostnaden. Samma begränsning gäller om reservdelar inte kunnat anskaffas på grund av importsvårigheter eller därför att tillverkningen upphört. Ej heller kostnader
som uppstått på grund av att reservdelar fraktats på annat
sätt än vad som är normalt
• kostnad för tidsförlust eller annan indirekt skada.

Försäkringen ersätter
• kostnad för provisorisk reparation som varit nödvändig för
att rädda båten ur ett uppenbart nödläge
• kostnad för bärgning och förflyttning av båten från haveriplatsen till en av oss godkänd plats, under förutsättning att en
ersättningsbar skadehändelse har orsakat haveriet
• kostnad för sådan röjning och bortfraktning av vrak som du
enligt lag är skyldig att utföra. Denna kostnad betalas dock
bara då vi ersatt totalförlust av båten.
Ovanstående kostnader ersätts även om försäkringsbeloppet
överskrids. Kostnaderna måste vara nödvändiga och skäliga.
Du måste också kunna styrka dina utlägg.

Ersättningstabell
Ersättning i procent av nypriset vid skadetillfället
Föremål

Mindre än						
Därefter
1 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
minskning/år

Minimiersättning

Motorer, drev och delar
till dessa (ej raka axlar)

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

5%

40 %*

Mast och rigg

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4%

50 %

Segel av normalkvalitet

100 %

100 %

100 %

90 %

80 %

70 %

5%

20 %

Segel av mylar, kevlar
och liknande

100 %

85 %

70 %

50 %

20 %

20 %

-

20 %

Kapell, sprayhood

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

10 %

20 %

Batter

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

-

20 %

Elektronisk utrusning
t.ex. gps, radio, radar

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

10 %

20 %

Dynor, stolar och säten

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

10 %

20 %

Tabellen tillämpas inte vid totalskada.
* Motorer som är 20 år och äldre ersätts med marknadsvärdet.
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C Ansvarsförsäkring
1. Vem försäkringen gäller för

6. Försäkringsbelopp – högsta ersättning

Försäkringen gäller för dig som ägare, förare eller brukare av
båten. Försäkringen gäller också för annan person som har lov
att föra eller bruka båten.

Försäkringsbeloppet, som är fem miljoner kronor, utgör högsta
ersättning som bolaget betalar.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk som är 1 500 kronor,
om inte annat framgår av försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit betald och i kraft.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat i Norden och på de
övriga platser som anges i punkt 3 Allmänna försäkringsvillkor
om inget annat framgår av försäkringsbrevet.

4. Vad försäkringen gäller för
4.1 Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller för person- eller sakskada som du under
försäkringstiden orsakar genom vårdslöshet eller på annat sätt
blir ersättningsskyldig för enligt skadeståndsrättsliga regler.
Skada orsakad med uppsåt ersättes inte.
4.2 Åtagande
Vid skadeståndskrav – som kan omfattas av försäkringen och
som beräknas överstiga avtalad självrisk – åtar sig bolaget gentemot den försäkrade att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• utse ombud och föra den försäkrades talan vid rättegång eller
skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller
åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids
• betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge.
Vi är inte bundna av att du, utan vårt samtycke tar på dig skulden för en skada, godkänner ersättningskrav eller betalar ersättning.

5. Undantag – begränsningar
Försäkringen gäller inte
• för skada på den som vid tillfället var förare eller brukare av
båten
• för skada på båten, båttillbehör, egendom ombord eller egendom som tillhör båtens ägare, förare eller brukare
• för skada på egendom som du eller någon annan som försäkringen gäller för har hyrt, lånat, förvarat, transporterat,
reparerat, bearbetat eller på annat sätt tagit mer än tillfällig
befattning med. Vid bedömningen om din befattning med
egendomen varit mer än tillfällig tar vi inte bara hänsyn till
befattningens varaktighet utan också till om befattningen
varit av kvalificerat slag eller avsett stora värden
• då båten har övergått till ny ägare
• för skadestånd eller annan ersättningsskyldighet till följd av
underlåtenhet att röja eller bortfrakta vrak.

7. Självrisk
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D Rättsskyddsförsäkring
1. Vem försäkringen gäller för

5. Undantag – begränsningar

Rättsskyddet gäller för den försäkrade båtens ägare, brukare
och förare – de försäkrade – i denna deras egenskap. Rättsskyddet gäller inte för den som brukar båten utan lov.

Försäkringen gäller inte för
• tvister som vid en rättslig prövning handläggs som så kallade
småmål. Med småmål menas tvister där värdet av vad som
yrkas ligger under ett halvt prisbasbelopp. Beloppsbegränsningen gäller även för tvister utomlands. Tvist med Folksam
om försäkringsavtalet omfattas dock
• tvister där du inte har ett befogat intresse att få din sak behandlad. Vi tillämpar här samma praxis som gäller för den
allmänna rättshjälpen
• uthyrares del, tvister som avser anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av båten
• brottmål där misstanke om brott eller åtal till någon del avser
uppsåtliga eller grovt vårdslösa gärningar, till exempel sjöfylleri eller grovt sjöfylleri. Försäkringen gäller inte heller för
tvist som avser skadestånd eller annat anspråk på grund av att
du begått eller misstänks ha begått sådana gärningar.

2. När försäkringen gäller
2.1 Huvudregel
Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten eller
misstanken om brott uppkommer och om den då gällt oavbrutet
i minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits i
Folksam. Om du tidigare haft samma slags rättsskyddsförsäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig den.
2.2 Om du inte haft försäkring i två år
Om du när tvisten uppkommer har försäkring men inte haft den
så lång tid som två år, kan du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket eller
misstanken om brott inträffat sedan försäkringen trädde i kraft.
2.3 Om din försäkring upphört
Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten
uppkommer därför att försäkringsbehovet upphört kan du
trots detta få rättsskydd genom försäkringen om den var i kraft
när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för
anspråket eller misstanken om brott inträffade och det därefter
inte gått längre tid än tio år.

3. Var försäkringen gäller
Anspråket eller misstanken om brott ska ha sin grund i något
som inträffat inom försäkringens giltighetsområde, se punkt 3
Allmänna försäkringsvillkor, om inget annat framgår av försäkringsbrevet.

4. Vad försäkringen gäller för
4.1 Rättsskyddet gäller för tvist, som kan prövas som tvistemål
(T-mål) av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Måste
en tvist först handläggas av någon annan instans täcks inte
kostnaderna för en sådan beredande prövning ur försäkringen.
Rättsskyddet gäller alltså inte för tvister som enbart kan prövas
av administrativa myndigheter eller domstolar, till exempel
länsstyrelse eller förvaltningsdomstol.
Rättsskyddet gäller även för tvist som kan prövas av dispaschör. Vad som sägs om kostnader i rättegång ska också tillämpas på kostnader vid dispaschör.
4.2 Rättsskyddet gäller även för brottsmål där
den försäkrade misstänks, åtalas eller slutligen döms för vårdslös gärning som inte betecknats som grov, se vidare under
punkt 5 Undantag – begränsningar.

6. Ombud
För att försäkringen ska gälla måste den försäkrade anlita ombud. Denne ska
• vara ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller
vara biträdande jurist som är anställd på advokatbyrå eller
på annat tillfredsställande sätt ha visat att han är lämplig för
uppdraget.
Försäkringstagaren och bolaget kan begära att Svensk Försäkrings Prövningsförfarande beträffande Ombuds Lämplighet
(POL) avger ett rådgivande yttrande i frågan om ombuds lämplighet.
Bolaget, advokaten eller den biträdande juristen har rätt
att begära prövning av skäligheten av arvode eller andra kostnadsanspråk hos Svensk Försäkrings Ombudskostnadsnämnd
(OKN). Om ombudet inte är advokat eller biträdande jurist på
advokatbyrå kan Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor (FNR) pröva skäligheten av arvodes- eller kostnadsersättningen.

7. Vilka kostnader försäkringen ersätter
Försäkringen ersätter endast sådana kostnader som är nödvändiga och skäliga. Vi ersätter inte kostnader som du hade kunnat
få ersatta enligt rättshjälpslagen eller i övrigt av staten eller av
din motpart. Du ska därför i första hand anlita den statliga
rättshjälpen när så är möjligt. Ersättning kan utgå även vid tvister som förliks eller av annat skäl aldrig kommer inför domstol.
Försäkringen ersätter
• ombuds och försvarets arvode och kostnader
• kostnader för nödvändiga utredningar som ditt ombud beställt
• kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande
• expeditionskostnader i domstol
• rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart
• rättegångskostnader som du vid förlikning har åtagit dig att
betala till din motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten fullföljts.
Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den
timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättshjälpsområdet. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning
då ärendet har slutredovisats till oss. Allmänt à conto kan dock
utbetalas om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete
som lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning à conto sker inte oftare än en
gång i halvåret.

Villkor K314:3 Båtförsäkring
D Rättsskyddsförsäkring

8. Vilka kostnader som försäkringen
inte ersätter
Försäkringen lämnar inte ersättning för
• kostnader som avser eget arbete, förlorad inkomst, resor,
uppehälle eller andra omkostnader som du haft
• kostnader för verkställighet av dom eller beslut eller avtal
• merkostnader som beror på att du har anlitat flera ombud/
försvarare eller bytt ombud eller försvarare såvida det inte
föreligger särskilda skäl. Vi tillämpar här samma praxis som
gäller för den statliga rättshjälpen
• skiljemannakostnader
• tilläggsavgift enligt 14 a § rättshjälpslagen
• kostnader som i avvaktan på prövning av liknande mål inte
ersätts enligt 8 § 8 punkten rättshjälpslagen
Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd som också får
anses täcka advokatkostnader, får du inte ersättning ur försäkringen för dessa kostnader.

9. Försäkringsbelopp – högsta ersättning
Vi betalar vid varje tvist eller brottmål högst 100 000 kronor.
Endast en tvist anses föreligga om
• du och annan försäkrad står på samma sida
• flera tvister avser samma angelägenhet
• yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelse eller
omständigheter.
Således kan en tvist föreligga även om yrkandena inte stöder sig
på samma rättsliga grund.

10. Självrisk
Självrisken är 20 procent av kostnaderna dock lägst 1 500 kronor.

11. Om vi inte kommer överens
Vid tvist om tolkning av försäkringsvillkor för rättsskyddsförsäkring kan försäkrad begära prövning hos Svensk Försäkrings
Nämnd för Rättsskyddsfrågor. Anmälan om prövning i nämnden måste göras senast sex månader från det att vi lämnat slutligt besked i ärendet.

X. Allmänna Avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt
villkor K302 eller enligt X Allmänna avtalsbestämmelser i för
försäkringen gällande grundvillkor.
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