INFORMATION OM RÄTTSSKYDD
Allmänt om rättsskyddsförsäkring
De allra flesta företags- och hemförsäkringar innehåller
ett försäkringsmoment som kallas rättsskydd. En rättsskyddsförsäkring syftar till att ersätta nödvändiga
och skäliga rättegångskostnader som du som försäkringstagare blir skyldig att betala med anledning av en
uppkommen tvist. Tvisten kan vara såväl i som utanför
domstol, men en förutsättning är att det föreligger en
tvist – d v s att någon framställt ett krav som tillbakavisats av andra sidan.
Som alla försäkringar innehåller även rättsskyddsförsäkringen undantag. Vissa typer av mål, t ex arbetsrättsmål,
miljömål och skattemål omfattas sällan av försäkringsskyddet. När det gäller hemförsäkring undantas ofta
tvister med en arbetsgivare eller med någon som man
är eller har varit gift med. Den kanske viktigaste regeln
att vara uppmärksam på är att företaget måste ha haft
en sammanhängande rättsskyddsförsäkring i minst
två år. Det innebär att företaget, utan uppehåll, under
denna tid skall ha haft en försäkring – i nuvarande eller
annat försäkringsbolag.
Administration av rättsskydd
Nordbro söker rättsskydd för din/ditt företags räkning
och har all kontakt med försäkringsbolaget. Det är dock
viktigt att poängtera att Nordbro endast administrerar
rättsskyddet och kan inte garantera vilken ersättning
som försäkringsbolaget faktiskt väljer att betala ut.
En av de första åtgärderna efter att Nordbro har blivit
anlitat som ombud är att juristen ansöker om att få rättsskydd beviljat. Det är bra i ett tidigt skede få bekräftat
att försäkringsbolaget står en del av risken i processen,
så att eventuella brister i försäkringsskyddet inte
upptäckts för sent i processen.
Ersättningstak och självrisk
Beroende på vilket försäkringsbolag du har, varierar såväl
ersättningstaket som självrisken. De allra flesta företagsförsäkringar har ett ersättningstak på fem prisbasbelopp,
eller ca 225 000 kr. Självrisken består oftast av en grundsjälvrisk och en löpande självrisk. Grundsjälvrisken är ett
fast belopp, ofta 0,2 eller 0,5 prisbasbelopp (ca 9 000
respektive 22 000 kr). Den löpande självrisken uppgår
till en procentsats av de ombudskostnader som uppkommer efter grundsjälvrisken. Ett vanligt villkor hos
t ex Länsförsäkringar är att försäkringstagarens självrisk
uppgår till 30% av de löpande kostnaderna.

Fakturering av upparbetad tid samt
utbetalning av försäkringsersättning
Nordbro fakturerar löpande för upparbetat arbete.
Så länge arbetet understiger grundsjälvrisken involveras
inte försäkringsbolaget. Därefter fakturerar Nordbro
kontinuerligt ett belopp som på ett ungefär motsvarar
den löpande självrisken. Nordbro kan göra en eller flera
a conto-ansökningar till försäkringsbolaget avseende all
dittills nerlagd tid. När ersättningen kommer gör vi en
avräkning där vi redovisar samtliga kostnader i målet,
hur mycket försäkringsbolaget har ersatt och om det
kvarstår något för dig att betala eller om du istället
kommer att få försäkringsersättning utbetalt till dig.
Märk dock att det är först när målet är avslutat och slutreglering har skett från försäkringsbolaget som det går
att exakt kontrollera om försäkringsbolaget har betalat
ut rätt ersättning enligt villkoren.
Det finns tyvärr inga garantier för att försäkringsbolaget
kommer att betala ut ersättning i enlighet med våra
aconto-ansökningar, och i en del fall vill försäkringsbolaget inte utge någon ersättning alls förrän hela
målet är avgjort. Försäkringsbolaget If t ex tillämpar
denna restriktiva regel. Denna likviditetsrisk står du som
försäkringstagare för och om försäkringsbolaget nekar
en aconto-ansökan kommer du att behöva reglera våra
fakturor i sin helhet och invänta försäkringsersättning
tills efter att målet är avgjort.
Bokföring av försäkringsersättning
Försäkringsersättning till ett mervärdesskatteskyldigt
företag omfattar aldrig mervärdesskatt. Samtidigt har
företaget full avdragsrätt för den moms som återfinns
på våra fakturor. Fakturabeloppet i sin helhet, exklusive
moms bokförs som en kostnad (t ex konto 6580) och
momsen som ingående moms. Den försäkringsersättning
som har influtit och avräknats skulden till Nordbro,
bokas som försäkringsersättning som är en icke mervärdespliktig intäkt, (alternativt minskas kostnaden på
konto 6580). Kvarstående belopp att betala bokas mot
kassa/bank och vid nästkommande skattedeklaration
tillgodogörs den uppbokade momsen.
Har du några frågor om din försäkring eller om du inte
förstår hur vi har räknat under ärendets gång, hör bara
av dig så gör vi allt för att reda ut frågetecknen!

