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Rättskydd
vid miljöbrott

GJK 707:3

Allmänna
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2014-01-01
Dessa bestämmelser för rättsskyddsförsäkring ingår i en serie av 
villkor för Företagsförsäkring.
Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system.
Detta medför att numreringen i villkoret inte alltid är löpande.
Kursiv stil anger att begreppet finns definierat i 13. Definitioner.

Genom detta försäkringsvillkor betalas ersättning för de rätte-

gångs- och ombudskostnader som uppkommer vid en tvist. Försäkringen gäller 

för såväl tvistemål som skattemål. I en del situationer och för vissa tvister gäller 

försäkringen dock inte. Detta gäller till exempel för tvist med anställda, patent-

rättsliga tvister och skattemål som avser skönstaxering. Nedan i villkoret fram-

går exakt vilka begränsningar försäkringen gäller med.
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1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.
Med försäkrad avses försäkringstagaren och den som är medförsäkrad i försäkringsbrevet.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller om den försäkrade visar att de händelser eller omständigheter som ligger 
till grund för misstanke om brott inträffat under den tid försäkringen varit i kraft.

Försäkringen gäller också om den varit i kraft sedan minst två år när den försäkrade delgavs 
misstanke om brott.

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

4. Vad som är försäkrat
Försäkringen gäller för den i försäkringsbrevet angivna verksamheten.

5. Vad försäkringen gäller för

5.1 Åtagande
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för försvar av den försäkrade när 
denne misstänkts eller åtalats för brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön.

6. Vad försäkringen inte gäller för

6.1
Försäkringen gäller inte om den försäkrade misstänkts eller åtalats för uppsåtlig gärning.

6.2
Försäkringen gäller inte för kostnader
• som avser någon av de försäkrades eget arbete, förlorad inkomst, resor eller uppehälle
• som den försäkrade kan eller kunnat få betalda av statsverket

6.3
Försäkringen gäller inte för merkostnader som kan uppkomma genom att den försäkrade
• anlitar flera ombud eller byter ombud
• gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt varit försumlig
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7. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den högsta ersättning som utbetalas 
genom försäkringen.

9. Åtgärder vid skada

9.1 Anmälan om skada
Anmälan ska ske till Gjensidige Skadeförsäkring så snart som möjligt efter det att den försäk-
rade delgivits misstanke om brott.

9.2 Val av ombud
Den försäkrade ska i första hand hos rätten begära att offentlig försvarare förordnas om 
förutsättning finns. I annat fall ska den försäkrade anlita ombud som är lämpligt med hänsyn 
till bostadsort och ärendets natur och som godkänns av Gjensidige. Om den försäkrade inte 
anlitar ombud gäller inte försäkringen.

11. Självrisk
Självrisken är 7 % av prisbasbeloppet avrundat nedåt till närmast 100-tal kronor jämte 10 % av 
överskjutande kostnader.

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.

13. Definitioner

Prisbasbelopp
Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari 
månad det år skadan inträffade.


