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Rättsskyddsförsäkring
Inlands Försäkringsbolags rättsskyddsförsäkring ger
ett bra
anpassat skydd om ditt företag hamnar i en tvist och
behöver anlita juridisk hjälp. Försäkringen kan då
ersätta ombuds- och rättegångskostnaderna.

• som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare
eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat
släpfordon eller av vatten- eller luftfarkost och där
skadan kan eller skulle kunna omfattas av motorförsäkring.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för tvist som uppkommer i den
verksamhet som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller också för försäkrad såsom ägare eller
brukare av fastighet under förutsättning att denna till
övervägande del används i den försäkrade verksamheten.
Försäkringen omfattar även skattemål.
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga
kostnader som inte kan betalas av staten eller av
motparten.

Vissa kostnader som inte ersätts:
Försäkringen ersätter bland annat inte kostnader för
eget arbete, inkomstbortfall resor eller uppehälle.
Försäkringen ersätter heller inte vissa merkostnader som till exempel merkostnader på grund av att
försäkrad anlitar fler än ett ombud eller byter ombud.

När försäkringen gäller
Huvudregeln är att försäkringen gäller för tvist som
uppkommer under den tid försäkringen är i kraft och
under förutsättning att försäkring funnits i en sammanhängande tid av minst två år. Försäkringen gäller
också om de händelser och omständigheter som ligger
till grund för anspråket inträffat samt tvisten uppkommit sedan försäkringen trädde i kraft även om det inte
gått två år. Försäkringen gäller även för tvist som uppkommer efter det att försäkringen upphört på grund
av att verksamheten upphört, under förutsättning att
de händelser och omständigheter som ligger till grund
för anspråket inträffat under den tid försäkringen varit
kraft samt att inte längre tid än 10 år förflutit.
Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist
• med motpart som har hemvist inom Norden
• som avser fastighet belägen inom Norden.
=> Begränsningar
Försäkringen gäller inte för alla typer av tvister.
Exempel på undantag är tvist:
• vid småmål, det vill säga mål där tvisteföremålets
värde understiget ett halvt prisbasbelopp. Undantaget
tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet
• som rör anställningsförhållanden

Självrisk
Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet och 20 % av
kostnaderna som överstiger 20 % av prisbasbeloppet.
Högsta ersättningsbelopp
Normalt är högsta ersättningsbelopp 5 prisbasbelopp
per skada och maximalt 25 prisbasbelopp för samtliga
tvister som uppkommer under samma försäkringsår.
=> Förnyelse av försäkringen Försäkringstiden är
normalt ett år och därefter förnyas försäkringen årligen
genom att företaget betalar aviserad premie. Företaget
måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla
utan avbrott.

Om Inlands Försäkringsbolag

Inlands Försäkringsbolag är ett lokalt socken- och
häradsbolag som bildades 1857 och verkar inom
Kungälvs kommun. Vi samarbetar på flera områden
med (och är återförsäkrade hos) Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän, som också hanterar och är
försäkringsgivare för vissa delar av försäkringen.
Inlands tecknar förutom försäkring för Företag även
Gårdsförsäkring, Lantbruksföretag, Villa- och Fritidshusförsäkring, Villahem-/Hemförsäkring samt
Bostadsrättsförsäkring.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Omfattning, avtalstid och priser

Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan
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också ringa så skickar vi dem till dig. Omfattning,
avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk lag
tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan
prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på
svenska.

Om dina uppgifter ändras

Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift
som du lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter
kan påverka din möjlighet att få ersättning om något
skulle hända.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som Inlands Försäkringsbolag
hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL).
Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtal, ge en god service, marknadsföring och statistik samt för de övriga
ändamål som framgår av försäkringsvillkoren. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom
Inlands Försäkringsbolag men kan komma att lämnas
ut till andra företag, föreningar och organisationer som
Inlands Försäkringsboalg samarbetar med.
Du har även rätt att anmäla att dina personuppgifter
inte får behandlas för direkt marknadsföring. Telefonsamtal som sker med dig kan komma att spelas in för
dokumentation av lämnade uppgifter. Du har rätt att
begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig.
Fullständig information om vår behandling av dina
personuppgifter finns i villkoren för din produkt som
du kan hitta på vår webbplats www.inlands.se eller
som du kan beställa från oss. Vi är personuppgiftsansvariga.

Skaderegistrering

För att minska försäkringsbolagens kostnader för
ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret
innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om
vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får
reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat
försäkringsbolag.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box
24171, 104 51 Stockholm.

Om vi inte kommer överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen
av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva
ärendet.

Kontakta i första hand den handläggare som haft
ansvar för ditt ärende eller vår
klagomålsansvariga/kundombudsman. Du kan även
vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat.
Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom
rättsskyddet i din försäkring. Du betalar då enbart
självrisken.

Viktigt att veta
För att du som försäkringstagare ska få en bra och
tydlig information om innehållet i och omfattningen
av din försäkring, har vi markerat med en pil framför
text som innehåller extra viktig information för dig.
=> I din försäkring kan finnas vissa begränsningar i
försäkringsskyddet.
=> Det kan även finnas viktiga säkerhetsföreskrifter/
aktsamhetskrav som du måste känna till och iaktta för
att din försäkring ska gälla fullt ut.
=> Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att ditt
försäkringsskydd inte ska påverkas.
=> Dessutom är det viktigt för dig att känna till hur
du kan förnya din försäkring vid avtalstidens slut så
att du inte går miste om ersättning om olyckan skulle
vara framme.

