
Alle virksomheter kan oppleve å komme i en tvist 
med leverandører, kunder, huseier, naboer eller andre 
samarbeidspartnere. 

Det kan for eksempel dreie seg om

• kontraktsbrudd eller mangler ved leveranser av varer
eller tjenester

• reklamasjoner eller uenighet om oppgjør for utført
arbeid

• husleietvister

Det kan være både tid- og kostnadskrevende å ordne 
opp i dette selv. En rettshjelpforsikring dekker utgifter 
til advokat, som også fører saken for deg hvis tvisten 
ender i retten.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?
Uavhengig av sakens resultat dekkes

• utgifter til advokat dersom bedriften skulle komme
i en tvist – både forut for en eventuell rettslig
behandling og i rettsapparatet

• utgifter til sakkyndig bistand

NY TILLEGGSFORSIKRING – MOTPARTENS  
SAKSOMKOSTNINGER
Hvis bedriften din har rettshjelpsforsikring hos oss, kan 
dere kjøpe en tilleggsforsikring som dekker motpartens 
sakskostnader inntil 400 000 kroner dersom dere 
taper en sak og blir dømt til å betale motpartens 
saksomkostninger.

ERSTATNINGSSUMMER OG EGENANDEL
Forsikringen dekker egne utgifter til juridisk bistand for 
inntil 400 000 kroner per tvist, begrenset til 1,2 MNOK 
i året dersom det oppstår flere tvister i løpet av et år. 
Egenandelen er 20 prosent av utgiftene, minimum  
10 000 kroner.

HVEM ANBEFALER VI 
RETTSHJELPFORSIKRING TIL?
Vi anbefaler forsikringen til alle bedrifter som: 

• ikke har egne advokater ansatt i firmaet
• ønsker økonomisk forutsig bar het eller ikke har

økonomi til å betale høye advokatutgifter
• ønsker å bruke minst mulig tid på en eventuell tvist
• ønsker ekspertise og trygghet i en tilspisset situasjon

VIKTIGE FORSIKRINGER SOM DU 
OGSÅ BØR VURDERE:
ANSVARSFORSIKRING FOR NLF MEDLEMMER
Dekker bransjens behov for ansvarsforsikringer, som 
ikke reguleres av bilansvarsloven. Ansvarspakken dekker 
godsansvar, speditøransvar, løfte-og kranansvar, utvidet 
bilansvar, bedriftsansvar og miljøansvar.

KRIMINALITETSFORSIKRING
Dekker bedriftens tap dersom bedriftens egne 
ansatte begår straffbare handlinger. Inkluderer også 
konsulenter, vikarer og andre som utfører arbeids-
oppdrag for bedriften.

STYREANSVARSFORSIKRING
Dekker juridisk bistand og det økonomiske ansvaret som 
styret kan komme i ved utøvelse av styrearbeid.

VIL DU VITE MER? 
Ring oss på 21 49 24 00 eller les mer på if.no/NLF.
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RETTSHJELPFORSIKRING
Dekker utgifter til advokat

dersom bedriften kommer i en tvist.

I SAMARBEID MED


