En retssag behøver ikke være dyr
Om retshjælpsforsikring og fri proces
Modsat hvad mange tror, behøver det ikke være dyrt
at være part i en retssag.
I Danmark har vi dels privattegnede retshjælpsforsikringer og
subsidiært reglerne om fri proces, hvor staten i sidstnævnte
tilfælde dækker alle omkostninger, såfremt man opfylder de
økonomiske betingelser (2019: årsindtægt på 322.000 kr. for
enlige og 409.000 kr. for samlevende/ægtefæller).
Har man en forsikring, der indeholder retshjælpsdækning – og det
har de fleste - vil det være denne ordning, der skal anvendes
uanset om man også opfylder betingelserne for fri proces.
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Det behøver ikke være dyrt at
være part i en retssag.

En forsikring, der indeholder retshjælpsdækning, dækker
sagsomkostningerne ved de fleste typer retssager.
Retshjælpsdækning kan være en del af din husforsikring,
indboforsikring,
din
erhvervsforsikring (hvis
du
er
erhvervsdrivende) eller en række andre forsikringstyper – og
mange er ikke opmærksomme på, at de har denne dækning.
I praksis sker der det, at din advokat indsender en anmeldelse
til forsikringsselskabet og anmoder om retshjælpsdækning.
Før advokaten kan anmelde sagen, skal du give din advokat
forsikringspolice
eller
forsikringsselskabets
navn
og
policenummer samt kopi af din og din ægtefælle/samlevers
årsopgørelse.
Forsikringsselskabet anerkender som oftest dækning og sender
herefter en bekræftelse på, at sagen er omfattet af
retshjælpsforsikringen. Det betyder, at din advokat kun må kræve
salær af forsikringsselskabet, idet bemærkes, at der dog er en
selvrisiko, såfremt sagen måtte tabes.
Maksimumdækningen er typisk 175.000 kr. og selvrisikoen er
typisk 10 %, dog minimum 2.500 kr.
Som eksempel kan derfor man i grove træk sige, at vælger man
at føre en retssag om 250.000 kr., hvor sagen i sidste ende tabes,
så tilkendes modparten af retten typisk ca. 50.000 kr. I
sagsomkostninger. I dette tilfælde dækker forsikringen både
modpartens og din advokats salær i sagen med altså ca. 100.000
kr. i alt, hvoraf du skal betale ca. 10.000 kr. i selvrisiko. Og dette
er altså din / din virksomheds samlede økonomiske risiko ved at
føre sagen.
Vinder man sagen, er det modparten, der skal betale sagens
omkostninger – herunder også din advokats salær - hvorfor
der ikke vil være nogen selvrisikobetaling for dig.
Bemærk, at det ikke er alle advokater, der tager sager under fri
proces og retshjælpsforsikring, da man som advokat sjældent får
fuld dækning for den tid, der bruges på sagen. Jeg har personligt
gennemført ca. 50 retssager under (primært) retshjælpsdækning
og har i skrivende stund ca. 10 igangværende retssager.
Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om din sag;
aln@nordialaw.com
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