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Allmänt
För denna försäkring (ansvar- och rättsskydd) är Trygg-Hansa
Försäkringsaktiebolag (publ.), 516401–7799 försäkringsgivare.

Ansvarsförsäkring
Försäkrad verksamhet

Försäkringen gäller för ansvarsskada som inträffar under den tid
försäkringen är i kraft.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för ansvarsskada som inträffar under den tid
försäkringen är i kraft.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden.

Vad försäkringen gäller för

Ansvarsförsäkringen gäller vid skadeståndsskyldighet enligt
allmänna skadeståndsrättsliga regler och omfattar person- och
sakskada. Försäkringen omfattar inte ren förmögenhetsskada,
dvs. ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att
någon lider person- eller sakskada.

Trygg-Hansas åtagande

Vid skadeståndskrav, som kan omfattas av ansvarsförsäkringen
och som överstiger självrisken, åtar sig Trygg-Hansa gentemot
den försäkrade (Dig) att:
•
•
•

•

utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
förhandla med den som kräver skadestånd
föra den försäkrades (Din) talan vid rättegång och därvid
betala de rättegångskostnader som den försäkrade
åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få
ut av motpart eller annan
betala det skadestånd som den försäkrade (Du) kan bli
skyldig att utge.

Försäkringsbelopp

Undantag

Försäkringen gäller inte för:
1. skada på hyrd, leasad, lånad eller nyttjad egendom
2. skada på försäkringstagarens (Dina) egna hundar
3. skada som tillfogas personer eller egendom som ägs av
personer som är bosatta i samma hushåll och
folkbokförda på samma adress som försäkringstagaren
4. skada på hundar som försäkringstagaren (Du) har sålt eller
levererat
5. arbetsskada. (Med arbetsskada avses här sådan skada
som drabbar arbetstagare i försäkringstagarens
verksamhet)
6. skada som kan ersättas genom socialförsäkring eller
annan försäkring
7. skada som försäkringstagaren (Du) till någon del orsakat
med uppsåt eller grov vårdslöshet
8. skada på person eller egendom som ägs av person
som är verksam i kennelverksamheten
9. skada på försäkrads egen egendom
10. skada på grund av skadeståndsskyldighet som grundas på
garanti eller utfästelse om skadeståndsskyldighet inte
hade förelegat utan garantin eller utfästelsen.

Anmälan om skada

Skada som kan medföra ersättningskrav mot Trygg-Hansa skall
anmälas så snart som möjligt. Om ersättningskravet inte
anmälts till Sveland Djurförsäkringar inom 6 månader, efter det
att försäkringstagaren mottagit skadeståndskravet, gäller inte
försäkringen.

Uppgörelse i godo

Försäkringen gäller inte till den del försäkringstagaren påtagit
sig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt. Om Trygg-Hansa så
begär, är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i
godo med den skadelidande.

Skyldighet att lämna upplysning

Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål till Sveland
Djurförsäkringar överlämna de handlingar och andra
upplysningar som kan vara av betydelse för skadeutredningen.

Försäkringsbeloppet är 5 miljoner kronor. Försäkringsbeloppet
anger det sammanlagda beloppet för skadestånd, utrednings-,
förhandlings- och rättegångskostnader.

Självrisk

Självrisken uppgår till 10 % av ett prisbasbelopp vid varje
skadetillfälle.
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Rättsskyddsförsäkring
Försäkrad verksamhet

Rättsskyddsförsäkringen avser den försäkrade kennelverksamheten och gäller för försäkringstagaren (Dig) i egenskap
av hunduppfödare.

Tvister som försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för tvist som kan prövas av tingsrätt,
fastighetsdomstol, domstol för hyres- och arrendemål, statens
VA-nämnd eller vattendomstol eller som efter prövning i sådan
domstol kan prövas av hovrätt eller högsta domstolen. Är
tvisten sådan att den först skall prövas av annan instans (t ex
skiftesman) betalas endast kostnader som uppkommit efter
sådan prövning. Försäkringen gäller också i resningsmål, dock
endast om resning beviljas.
Anmärkning: Försäkringen gäller alltså inte för brottmål
och inte heller för tvist som kan prövas av administrativa
myndigheter eller specialdomstolar, t ex försäkringsdomstol,
kammarrätt, länsstyrelse, länsrätt, länsskatterätt eller
regeringsrätten.

Tvister som försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för tvist:

1. som vid rättslig prövning skall handläggas enligt 1 kap
3 d § första stycket rättegångsbalken (s.k. småmål). Detta
undantag skall dock inte tillämpas vid tvist på grund av
försäkringsavtalet
2. som gäller borgensåtagande av Dig till förmån för någon i
dennes förvärvsverksamhet
3. som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på Dig om
det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten
uppkom
4. som gäller Dig som ägare till fastighet eller innehavare av
tomträtt
5. som gäller Dig som ägare, brukare eller förare av
motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon,
luftfartyg, ång-, motor- eller segelbåt
6. som gäller skadestånd eller annat anspråk mot Dig på
7. grund av gärning som föranlett misstanke om eller åtal för
brott som kräver uppsåt för straffbarhet om Du inte har
befogat intresse av att få Din sak behandlad. Sådant
intresse anses t ex inte föreligga om domstol eller
rättshjälpsnämnd på den grunden avslagit ansökan om
rättshjälp eller beslutat att rättshjälpen skall upphöra
8. i skattemål som uppstått efter skatteverkets slutgiltiga
beslut.

Val av ombud

För att försäkringen skall gälla måste Du anlita ombud som är
lämpligt med hänsyn till Din bostadsort och ärendets natur och:
a) som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat)
eller jurist anställd hos advokat eller på allmän advokat
byrå, eller
b) som förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen i tvisten,
eller
c) som kan visa att han någon gång under det tre senaste
åren förordnats till biträde enligt rättshjälps-lagen i tvist
av liknande beskaffenhet och fortfarande är lämplig som
sådant biträde, eller
d) som på annat tillfredsställande sätt visar att han har
särskild lämplighet för uppdraget.
Prövningen enligt punkt c) eller d) av ombuds lämplighet
görs av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd.
Försäkringsbolaget har rätt att hos Sveriges Advokatsamfund
påkalla skiljedom rörande skäligheten av advokats arvode och
kostnader. En förutsättning för att Du ska få anlita ombud enligt
c) eller d) är, att ombudet förbundit sig att i händelse av tvist
godta Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnds prövning av
hans arvode och övriga kostnader i ärendet.
I tvist som handläggs utomlands måste Du anlita ombud som
bolaget bestämmer.

Kostnader som försäkringen ersätter
1. du bör i första hand anlita rättshjälp eftersom vi inte
betalar kostnader som kan eller skulle ha kunnat betalas
av allmänna medel om ansökan gjorts
2. du kan få ersättning för följande kostnader om de är
nödvändiga och skäliga och om Du inte kan få dem
betalda av motpart eller staten. Det innebär bl a att vi inte
betalar om Du i eller utom rättegång avstår från Dina
rättigheter att få ersättning av motparten
•

•

•
•
•

•

ombudets arvode och omkostnader. Arvode lämnas för
skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm
som domstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa i
vissa mål
kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att
utredningen beställts av Ditt ombud eller att Allmänna
Reklamationsnämnden funnit det uppenbart att
nämnden inte kan avgöra tvisten utan sådan utredning
kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande
expeditionskostnader i domstol
rättegångskostnader som Du ålagts att betala till
motpart eller staten efter domstols eller skiljemäns
prövning av tvisten
rättegångskostnader som du vid förlikning under
rättegång åtagit Dig att betala till motpart, under
förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle
ha ålagt Dig att betala rättegångskostnader med högre
belopp om tvisten hade prövats.
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Undantag

Försäkringen lämnar inte ersättning för:
1. eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller
andra omkostnader för Dig eller annan försäkrad
2. verkställighet av dom, beslut eller avtal
3. merkostnader som uppstår om Du anlitar flera ombud
eller byter ombud eller ersättning till skiljemän
4. den tilläggsavgift som skall utgå enligt 14 a §
rättshjälpslagen. (I vissa fall har den rättssökande att
svara för 10% av rättshjälpskostnaderna)
5. kostnader som inte ersätts av staten därför att frågan om
rättshjälp enligt 8 § rättshjälpslagen kan anstå medan
annat liknande mål prövas eller om det kan antas att
sådan skulle gjorts om Du i övrigt hade varit berättigad till
rättshjälp
6. ombudskostnader som inte ersätts genom rättshjälpen till
följd av att Du bytt ombud eller valt ombud som med
hänsyn till omständigheterna inte ansetts lämpligt
7. tvist som har sin grund i eller anknytning till firmarätt,
patent, varumärke, upphovsrätt, mönsterrätt eller annan
immaterialrätt.

Självrisk och högsta ersättningsbelopp

Självrisken är dels en grundsjälvrisk om 10 % av ett
prisbasbelopp och dels en rörlig självrisk om 20 % av
kostnaderna som överstiger grundsjälvrisken. Vi betalar vid
varje tvist högst tre basbelopp.

Försäkringens giltighet

Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten
uppkommer och om den då gällt under en sammanhängande tid
av minst två år. Om Du tidigare haft samma slags försäkringsskydd i annat bolag så får Du tillgodoräkna Dig den.

Om Du inte haft försäkringen i två år

Om Du när tvisten uppkommer har försäkringen men inte haft
den så lång tid som två år, kan Du ändå få rättsskydd om de
händelser eller omständigheter som ligger till grund för
anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i kraft.

Om Din försäkring upphört

Om Du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvist
uppstår kan Du trots detta få rättsskydd genom denna
försäkring om den varit i kraft när de händelser eller
omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade,
och det därefter inte gått längre tid än tio år.
Du kan få rättsskydd om de händelser eller omständigheter
som ligger till grund för tvisten inträffat inom Norden.

Återkrav

I den mån ersättning lämnats på grund av försäkringen inträder
vi i din rätt mot motpart eller staten.

För denna försäkring (ansvar och rättsskydd) är
Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ),
516401–7799 försäkringsgivare.

En (1) tvist anses föreligga om Du och annan försäkrad står på
samma sida. Även om Du har flera tvister skall de räknas som en
tvist om yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund.
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