RETTSHJELPSFORSIKRING
for
Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS
Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2010
(erstatter vilkår av 1.1.2003)

Disse vilkårene er den del av den til enhver tid gjeldende avtale mellom Arkitektbedriftene
Forsikringsservice AS, heretter kalt Arkitektbedriftene, og Tryg Forsikring, heretter kalt
Selskapet.
Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) og særbestemmelser angitt i
forsikrings-/medlemsbeviset gjelder i tillegg.
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1. Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for de deltakerfirmaer som har meldt tilslutning til ordningen og dette
fremgår av forsikringsbeviset.
2. Hvor forsikringen gjelder
Rettshjelpsforsikringen gjelder for tvister oppstått i Norden.
3. Hvilke utgifter som dekkes
Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokat,
rettshjelpere (jf. domstolloven § 218), retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i
tvist i egenskap av arkitekt og i tilknytning til sikredes oppdragsvirksomhet.
Utgifter til sakkyndige som ikke er rettsoppnevnt, dekkes når det foreligger godkjennelse
fra selskapet på forhånd.
Etter saksanlegg dekkes nødvendige utgifter etter tvisteloven § 20-5. Med utgifter etter
saksanlegg menes utgifter fra og med utferdigelse av forliksklage eller stevning.

Rettshjelpsforsikringen dekker både den forsikrede virksomhets egne saksomkostninger,
samt utgifter til voldgiftsretten som voldgiftsretten har forpliktet den forsikrede å betale.
Utgiftene dekkes fra tvistetidspunktet, jf. pkt. 5, forutsatt at tvisten er oppstått i
forsikringsperioden, og når tvisten etter sin art hører inn under de alminnelige domstoler
(jf. domstolloven § 1) eller er gjenstand for voldgiftsbehandling.
Samlet utbetaling for hver tvist er begrenset til forsikringssummen på kr. 100 000. Dette
gjelder selv om det er flere parter på samme side. Utgiftenes omfang er likevel alltid
begrenset til tvistesummens størrelse eller til den antatte økonomiske verdi av sikredes
interesse i saken. Dette gjelder likevel ikke dersom utgiftene er godkjent av selskapet på
forhånd.
For de tilfellene som behandles under reglene for småkrav etter tvisteloven kapittel 10,
gjelder de begrensningene som fremgår av tvisteloven § 10-5.
4. Hvilke utgifter som ikke dekkes
Selskapet dekker ikke rettshjelpsutgifter ved:
- ubestridte krav, for eksempel inkassokrav hvor fordringen er ubestridt og
tvister som alene hører inn under namsmyndighetene
- tvist som ledd i en straffbar handling eller ærekrenkelsessak
- tvister om skatte- og avgiftsspørsmål
- tvister der sikrede er part i annen egenskap enn som arkitekt
- omkostninger som blir dekket gjennom andre forsikringsordninger
- omkostninger som blir dekket av motparten
- idømte saksomkostninger
- rettsgebyr i ankeinstans
- omkostninger ved uteblivelsesdom
- omkostninger ved tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes
utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt ut utnyttet
- merutgifter ved at sikrede skifter advokat
- sikredes utgifter i forbindelse med eget arbeid, reiser og oppholdsutgifter
- omkostninger for gjennomføring av dom eller annen avgjørelse
5. Forsikringstilfellet. Tvist og tvistetidspunkt.
Forsikringstilfellet inntrer når det foreligger en tvist. Med tvist menes at et krav er fremsatt
og bestridt, helt eller delvis, muntlig eller skriftlig. Juridisk rådgivning i tilfelle hvor det ikke
er oppstått tvist, dekkes ikke av forsikringen.
Rettshjelpsutgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent
med det som senere ble tvistegrunnlag, og forstod eller måtte forså at tvisten kunne
oppstå.
For rett til utbetaling må tvisten dokumenteres skriftlig overfor selskapet eller
sannsynliggjøres på annen måte.
Dersom sikrede har flere tvister, skal disse anses som én tvist dersom kravet støtter seg
på vesentlig samme grunnlag.
Tvistetidspunktet er tidspunktet for når det fremsatte kravet er bestridt.
6. Valg av advokat
Sikrede velger selv advokat som etter sikredes bosted og sakens art passer for
oppdraget. Likevel må selskapet samtykke dersom sikrede ønsker å benytte advokat
med virksomhet utenfor Norge.

Ved enhver skade som omfattes av ansvarsforsikringen i selskapet, kan sikrede ikke
benytte egen advokat under denne rettshjelpsforsikringen med mindre selskapet
samtykker.
7. Forsikringssum og egenandel
Forsikringssummen er kr. 100 000 for hver tvist selv om det er flere parter på samme
side. Uforsikrede parter holdes utenfor erstatningsberegningen.
Egenandelen utgjør kr. 15 000 med tillegg av 15 % av det resterende erstatningsbeløp.
Det trekkes bare én egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.
8. Saksomkostninger ved forlik
Sikrede må på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at
hver part bærer egne saksomkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går
saksomkostningene til fratrekk i erstatningen på lik linje med tilkjente saksomkostninger,
jf. pkt. 9.
9. Skadeoppgjør
For rett til erstatning under rettshjelpsforsikringen må selskapet underrettes snarest mulig
og senest ett år etter at tvist er oppstått og advokat er engasjert.
Sikrede mister retten til erstatning dersom tvisten ikke er meldt til selskapet innen ett år
etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL § 8-5.
Underretningen skal skje skriftlig.
Ved tvist under den offentlige forvaltningsbehandlingen regnes ett års fristen fra det
tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet og advokat er
engasjert.
Ved oppgjør under rettshjelpsdekningen gjøres det i tillegg til egenandel fradrag for
merverdiavgift. Oppgjør skjer ved betaling direkte til sikrede.
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag i erstatningen. Likevel dekkes slike
saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.
I tilfeller der rettshjelpsdekningen er brukt opp før tvisten er løst, skal selskapet
underrettes straks saken har funnet sin løsning. Dokumentasjon som viser hvorledes
tvisten er løst skal forelegges selskapet. Der sikrede har fått tilkjent saksomkostninger og
rettshjelpsforsikringen er oppgjort før tvisten er løst, plikter sikrede på eget initiativ å
kontakte selskapet og tilbakebetale de tilkjente saksomkostningene. Ved forlik skal
selskapet kontaktes, jf. pkt. 8.
Selskapet har rett til å få dokumentert hvorledes advokaten har beregnet sitt salær i form
av spesifisert timeliste og faktura.
Salær avregnes og utbetaling fra selskapet kan skje maksimalt to ganger pr. år.
Selskapet kan forelegge spørsmålet om utgiftene er rimelige og nødvendige for Den
Norske Advokatforening.
10. Endringsbestemmelser.
Eventuelle endringer i forsikringsvilkårene gjennomføres med virkning fra begynnelsen av
ny forsikringsperiode. Melding om endringene sendes sammen med premievarsel for den
nye forsikringsperioden.

