Rättskyddsvillkor

Rättsskydd
• Bilaga till Renault Försäkring försäkringsvillkor
• Privatägda personbilar
• Gäller fr o m 1 MARS 2011
6.1 Vad försäkringen gäller för
Vi betalar i följande fall vid varje skada
nödvändiga och skäliga ombuds- och
rättegångskostnader, som du inte kan
få betalda av motpart.
6.2 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för den försäkrade
bilens ägare, brukare och förare (de
försäkrade) i denna deras egenskap.
Försäkringen gäller inte för den som
brukat bilen utan lov.
6.3 Vilka tvister försäkringen
gäller för
Försäkringen gäller för tvist som kan
prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta
Domstolen.
Om tvisten prövas av nämnd eller
annan myndighet än ovan nämnda gäller
inte försäkringen för den prövningen.
6.3.1 Vilka tvister försäkringen
inte gäller för
1. Småmål enligt 1 kap 3 d § 1 st. rättegångsbalken. Detta undantag skall
dock ej tillämpas på tvist p g a
försäkringsavtalet.
2. Tvist som avser fordran eller annat
anspråk p g a yrkesmässig uthyrning
eller utlåning av bilen.
3. Tvist mellan delägare i fordonet
4. Tvist som ska handläggas enligt lagen
om grupprättegång, och du är gruppmedlem, men inte i part i målet.
5. Tvist som gäller skadestånd eller annat
anspråk p g a gärning där kostnaderna
för brottmål inte kan ersättas enligt
avsnitt 6.4.
6. Tvist där du inte har befogat intresse
att få din sak behandlad.
6.4 Vilka brottmål försäkringen
gäller för
Försäkringen gäller för brottmål om du
misstänks, åtalas eller slutligen döms för
1. Brott för vilket inte stadgas strängare
straff än böter, t ex vårdslöshet i trafik.
2. Vållande till annans död.
3. Vållande till kroppsskada eller sjukdom.
6.4.1 Vilka brottmål försäkringen
inte gäller för
Brottmål där misstanke om brott eller åtal
till någon del avser.
1. Uppsåtliga eller grovt vårdslösa
handlingar
2. Rattfylleri
3. Olovlig körning
4. Hastighetsöverträdelse

Försäkringen gäller inte om misstanken
eller åtalet avser grovt brott eller till
någon del också avser annan brottslighet
än nu nämnda gärningar. Om åtalet eller
misstanken avser grovt brott men du inte
åtalas för eller frikänns från grovt brott
gäller dock försäkringen.
6.5 Ombud eller försvarare
För att försäkringen ska gälla måste du
anlita ombud som är lämpligt med hänsyn
till din bostadsort och ärendets natur.
Ombudet ska dessutom
1. Vara ledamot av Sveriges Advokat
samfund (advokat) eller jurist anställd
hos advokat eller
2. Kunna visa att han någon gång under
de tre senaste åren förordnats till
biträde enligt rättshjälpslagen i tvist av
liknande beskaffenhet och fortfarande
är lämplig som sådant biträde, eller
3. På annat tillfredsställande sätt visat
att han har särskild lämplighet för
uppdraget.
I tvist eller mål utomlands måste du anlita
ombud som Renault Försäkring godkänner.
Prövning av ombuds lämplighet enligt 2
och 3 kan på begäran av ombudet, dig
eller Renault Försäkring göras av
Försäkringsförbundet enligt “Instruktion
för Försäkringsförbundets prövningsförfarande beträffande ombudets lämplighet”.
Renault Försäkring, liksom advokat,
har rätt att begära prövning i Ombudskostnadsnämnden av advokats arvode
och kostnader. Annat godkänt ombuds
arvode och kostnader kan prövas av
Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor.
6.6 Ersättning
Du får ersättning om kostnaderna är
nödvändiga och skäliga och om de inte
kan betalas av motpart eller staten.
6.6.1 Du får ersättning för
1. Ombuds och försvarares arvode och
omkostnader. Arvode lämnas för skälig
tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som Domstolsverket
tilllämpar vid fastställande av taxa i
vissa mål. Ersättning för ombuds
tidsspillan ersätts i enlighet med
Domstolsverkets föreskrifter angående
beräkning av ersättning för tidsspillan.
2. Kostnader för utredning före rättegång
som ditt ombud beställt.
3. Kostnader för bevisning i rättegång och
skiljemannaförfarande.
4. Expeditionskostnader i domstol.
5. Rättegångskostnader som du ålagts
att betala till motpart eller staten efter

domstols eller skiljemäns prövning av
tvisten eller målet.
6. Rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att
betala till motpart, under förutsättning
att det är uppenbart att domstolen
skulle ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten
hade prövats.
7. Kostnad för medling enligt 42 kap 17 §
rättegångsbalken.
Ersättning kan – i den mån Renault Försäkring finner lämpligt – betalas innan
tvisten slutligt avgjorts.
6.6.2 Du får inte ersättning för
1. Eget arbete, förlorad inkomst, resor och
uppehälle eller andra omkostnader
som du haft.
2. Verkställighet av dom, beslut eller avtal
3. Merkostnader som uppstår genom att
du anlitar flera ombud/försvarare eller
byter ombud/försvarare.
4. Ersättning till skiljemän.
5. Kostnader som inte ersätts av staten
därför att frågan om rättshjälp enligt
10 § 1st. 9 p. Rättshjälpslagen kan anstå
medan annat liknande mål prövas eller,
om det kan antas att sådan bedömning
skulle gjorts, om den försäkrade i övrigt
hade varit berättigad till rättshjälp.
6. Om skadestånd till dig får anses
innefatta även kompensation för dina
advokatkostnader betalas inte någon
ersättning för dessa.
6.7 Högsta ersättning
Försäkringen ersätter arvode till ombud
för högst 100 timmars arbete. Från
ersättningen avräknas en självrisk enligt
punkt 6.10.
Vid varje tvist betalar försäkringen
ersättning med sammanlagt högst
200 000 kr, varav högst 20 000 kr för
egna utredningskostnader och 20 000 kr
för vittnesersättning.
Det räknas som en tvist om två eller flera
av de försäkrade står på samma sida i en
tvist. Flera tvister som väsentligen grundar
sig på samma händelser eller omständigheter räknas också som en tvist.
Således kan en tvist föreligga även då
yrkandena inte stöder sig på samma
rättsliga grund.
Om flera tvister kan handläggas i samma
rättegång enligt 14 kap Rättegångsbalken
räknas de som en tvist.
6.8 När gäller försäkringen
För att du ska få rättsskydd i en tvist ska
den eller de händelser/omständigheter
som ligger till grund för tvisten ha
inträffat under den tid försäkringen varit
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gällande.
För att du ska få rättsskydd i ett brottmål ska den påstått brottsliga gärningen
ha begåtts under den tid försäkringen
varit gällande.
Rättsskydd lämnas enligt de villkor
för bilförsäkringen som gällde vid tiden
för tvistens uppkomst.
6.9 Återkrav
I den mån vi betalar ersättning p g a
försäkringen inträder vi i din rätt mot
motpart eller staten.
6.10 Självrisk
Självrisken är 25% av kostnaden dock
lägst 1 000 kr.
6.11 Geografisk omfattning
Anspråket eller misstanken om brott skall
ha sin grund i händelse eller omständighet
som visas ha inträffat inom försäkringens
giltighetsområde enligt kap. 2 Renault
Försäkrings försäkringsvillkor privatägda
personbilar.
6.12 Överklagande
Trots allt kan det hända att vi inte kommer
överens om ersättningen vid skada.
Då skall du veta att du ändå har möjlighet
att driva din sak vidare. Först och främst
bör du kontakta oss för ny prövning. Du
kan också ringa Renault Försäkrings Kundombudsman på telefon 031-725 08 50.
Försäkringsförbundets nämnd
för rättsskyddsfrågor
Du kan vända dig till denna nämnd när
det gäller överklagande av beslut som
gäller din rättsskyddsförsäkring.
Postadress:
Box 24067, 104 50 Stockholm,
Telefon 08-522 787 20.
Domstol
Du kan också vända dig till allmän domstol
som i sista hand avgör en försäkringstvist.
Ersättning för de kostnader som uppstår
kan du få genom den allmänna rättshjälpen
och/eller genom att utnyttja rättskyddet i
din försäkring. Ta kontakt med närmaste
tingsrätt om du vill veta mer, t ex om
förenklat rättegångsförfarande.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Slutligen kan du kontakta Konsumenternas
Försäkringsbyrå som lämnar upplysningar
i försäkringsärenden.
Deras adress är: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm,
Telefon 08-22 58 00. Hemsida:
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

