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FORSIKRINGSBETINGELSER 

FORSIKRINGSTAGER 
Ved forsikringstager forstås den person eller virksomhed, der med selskabet har indgået forsikringsaftalen. 

HVEM FORSIKRINGEN GÆLDER FOR – SIKREDE 
Ved sikrede forstås forsikringstageren samt øvrige danske virksomheder nævnt som medsikrede i policen. 

HVOR DÆKKES 
Forsikringen omfatter omkostninger ved tvister, der afgøres i Norden eller Tyskland 

IKRAFTTRÆDELSE 
Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato. 

BETALING 
Første præmie og stempelafgift forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på 
de i policen anførte forfaldsdage. 

Præmien opkræves via indbetalingskort.  

Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning af præmien. 

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal RERUP 
underrettes. 

Betales præmien ikke, sender RERUP en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes 
tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. 

Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet 
betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. 

FORNYELSE OG OPSIGELSE 
Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt af såvel forsikringstager som af RERUP med mindst 
1 måneds varsel til en hovedforfaldsdato. 

Flerårig periode 
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til 
hoved- forfaldsdatoen i det år, perioden udløber. 
 
Forsikringer, der er tegnet for en flerårigperiode, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før 
periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum. 
 
Opsigelse i forbindelse med       skade 
Efter at forsikringstager har foretaget anmeldelse, og i tiden herfra og indtil 1 måned efter endelig 
skaderegulering eller afvisning af anmeldelsen, kan såvel forsikringstageren som RERUP opsige 
forsikringen med 14 dages skriftligt varsel. 

REGULERINGER 
Indeksregulering 
Præmie indeksreguleres hvert år, medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne.  
 
Forsikringssummer og selvrisikobeløb indeksreguleres ikke. Reguleringen sker på grundlag af et af 
Danmarks Statistik hvert år offentliggjort lønindeks.Ved indeksreguleringen forhøjes eller nedsættes de 
beløb, der er nævnt under pkt. 1 med den procent, som det nye indekstal reguleres med. Ved den årlige 
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indeksregulering anvendes indekset for januar kvartal i det foregående kalenderår. 
 
Præmien reguleres den første forfaldsdag i kalenderåret.  

ÆNDRING AF FORSIKRINGSBETINGELSER OG PRÆMIETARIF 
Hvis LIGs forsikringsbetingelser og / eller præmietarif for forsikringer af samme art som nærværende 
ændres, kan LIG med 4 ugers varsel ændre forsikringsbetingelserne og /eller præmien for nærværende 
forsikring på tilsvarende måde fra førstkommende eller en senere forfaldsdato. 
 
Hvis forsikringstageren ikke godkender en skærpelse af forsikringsbetingelserne eller en præmieforhøjelse, 
kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til ændringsdatoen. 
 
Indeksreguleringen er ikke en ændring af RERUPS’s præmietarif. 

RISIKOFORANDRING 
Der skal foretages anmeldelse til RERUP i tilfælde af, 
 

• at den forsikrede virksomhed flyttes til et andet sted end det i policen angivne 
 

• at der tegnes anden sideløbende forsikring 
 

• hvis der sker ændringer i den i policen anførte risiko. 
 

RERUP træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. 
 
Undladelse af at foretage anmeldelse som nævnt under punkt 5.1 kan medføre, at LIGs erstatningspligt 
nedsættes, eventuelt helt bortfalder. 
 
Ville forandring af risikoen have medført, at LIG ikke ville have overtaget den, ophører LIGs ansvar med 
øjeblikkelig virkning fra risiko- forandringens indtræden. 

DÆKNING I ANDET SELSKAB 
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme risiko, at erstatningspligten falder bort 
eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med 
samme forbehold, så erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. 

INTERNATIONALE SANKTIONER OG GENERELLE UNDTAGELSER 
Internationale sanktioner 
Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede eller andre under denne forsikring 
bortfalder i det omfang opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter selskabets vurdering vil kunne udsætte 
selskabet for sanktioner, restriktioner, forbud eller anden retsfølge som følge af resolutioner eller anden 
beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller sanktioner, lovgivning eller andre retsfølger udstedt af 
EU, Storbritannien eller USA. Se mere om internationale sanktioner på Erhvervsstyrelsens og 
Udenrigsministeriets hjemmeside. 
 
Generelle undtagelser 

Forsikringen dækker ikke: 

• retssager, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: 

• jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 

• krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige 
uroligheder 

• atomkernereaktioner fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt 
henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid. 
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HVILKE TVISTER ER IKKE DÆKKET 
Forsikringsvilkårenes pkt. 13 giver udførlig information om, hvilke tvister forsikringen ikke dækker. 

FRIST FOR AT ANMELDE SKADE/RETSHJÆLPSBEHOV 
Forsikringstageren skal uden ophold, og senest inden 1 år, foretage anmeldelse til LIG. Anmeldelsen 
skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. 
 
Advokaten skal indgive anmeldelse til LIG via skade@legalinsurance.dk, så snart denne har påtaget sig 
sagen og inden yderligere skridt foretages. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke 
tåler opsættelse. 

mailto:skade@legalinsurance.dk


 
 

 
 
 
 
 

Retshjælpsforsikring 
Forsikringsaftalen består af forsikringspolicen samt nærværende forsikringsbetingelser (i det følgende 
kaldet ”vilkårene”). 

 
 

1. Præmiens betaling 
 

1.1 Første præmie og stempelafgift forfalder 
til betaling ved forsikringens ikrafttræden 
og senere præmier på de i policen anførte 
forfaldsdage. 
 

1.2 Præmien opkræves over giro eller PBS 
eller efter aftale på anden måde. 
 

1.3 Forsikringstageren betaler alle udgifter 
ved opkrævning af præmien. 

 
1.4 Påkrav om betaling sendes til den opgivne 

betalingsadresse. Ændres betalings- 
adressen, skal RERUP informeres. 

 
1.5 Betales præmien ikke, sender RERUP en 

påmindelse om betaling af præmien. 
Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage 
efter forfaldsdagen. 

 
Denne påmindelse indeholder oplysning 
om, at forsikringens dækning ophører, 
hvis præmien ikke er blevet betalt senest 
14 dage efter påmindelsens udsendelse. 
 

2. Fornyelse og opsigelse  
 

2.1 Forsikringen er fortløbende og kan opsiges 
skriftligt af såvel forsikringstager som af 
RERUP med mindst 1 måneds varsel til en 
hovedforfaldsdato. 
 

2.2 Er forsikringen tegnet for en flerårig 
periode, kan forsikringstageren dog 
tidligst opsige forsikringen til hoved- 
forfaldsdatoen i det år, perioden udløber. 
 

2.3 Forsikringer, der er tegnet for en flerårig 
periode, og som ikke skriftligt opsiges 
senest 1 måned før periodens udløb, 
fornyes uforandret for et tilsvarende 
tidsrum. 

 

3. Indeksregulering 
 

3.1 Præmie indeksreguleres hvert år, 
medmindre andet fremgår af forsikrings-
betingelserne. Forsikringssummer og 
selvrisikobeløb indeksreguleres ikke.  
 

3.2 Reguleringen sker på grundlag af et af 
Danmarks Statistik hvert år offentliggjort 
lønindeks. 
 

3.3 Ved indeksreguleringen forhøjes eller 
nedsættes de beløb, der er nævnt under 
pkt. 1 med den procent, som det nye 
indekstal reguleres med. Ved den årlige 
indeksregulering anvendes indekset for 
januar kvartal i det foregående 
kalenderår. 
 

3.4 Præmien reguleres den første forfaldsdag 
i kalenderåret. 
 

4. Ændring af forsikringsbetingelser og 
præmietarif 
 

4.1 Hvis LIGs forsikringsbetingelser og/eller 
præmietarif for forsikringer af samme art 
som nærværende ændres, kan LIG med 
1 måneds varsel ændre forsikrings-
betingelserne og /eller præmien for 
nærværende forsikring på tilsvarende 
måde fra førstkommende eller en senere 
forfaldsdato. 
 

4.2 Hvis forsikringstageren ikke godkender en 
skærpelse af forsikringsbetingelserne eller 
en præmieforhøjelse, kan forsikringen 
opsiges med 14 dages varsel til ændrings-
datoen. 
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4.3  Indeksreguleringen efter punkt 3 er 
ikke en ændring af RERUP's præmie-
tarif. 

 
5. Risikoforandring 

 
5.1 Der skal foretages anmeldelse til 

RERUP i tilfælde af, 
 

- at den forsikrede virksomhed flyttes til et 
andet sted end det i policen angivne 

 
- at der tegnes anden sideløbende 
forsikring. 

 
5.2 RERUP træffer herefter bestemmelse 

om, hvorvidt og på hvilke betingelser 
forsikringen kan fortsætte. 

 
5.3 Undladelse af at foretage anmeldelse som 

nævnt under punkt 5.1 kan medføre, at 
LIGs erstatningspligt nedsættes, eventuelt 
helt bortfalder. 

 
5.4 Ville forandring af risikoen have medført, 

at LIG ikke ville have overtaget den, 
ophører LIGs ansvar med øjeblikkelig 
virkning fra risikoforandringens 
indtræden. 

 
6. Ejerskifte 

 
6.1 Ejerskifte skal straks meddeles RERUP, 

idet dækningen bortfalder ved ejerskifte. 
 

7. Anden Forsikring 
 

7.1 Er det fastsat i anden forsikringsaftale, 
som dækker mod samme risiko, at 
erstatningspligten falder bort eller 
indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver 
tegnet andetsteds, gælder nærværende 
forsikring med samme forbehold, så 
erstatning betales forholdsmæssigt af 
selskaberne. 

 
8. Værneting og lovvalg 

 
8.1 Tvister vedrørende 

forsikringsaftalen afgøres efter 
dansk ret ved danske domstole. 

 

9. Generelle undtagelser. 
 

9.1 Forsikringen dækker ikke: 
 

- retssager, der direkte eller indirekte er 
forårsaget af eller står i forbindelse med: 

 
- jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 

 
- krig, krigslignende handlinger, 
neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør 
eller borgerlige uroligheder, 

 
- atomkernereaktioner fx kernespaltning 
(fission), kernesammensmeltning (fusion) 
og radioaktivt henfald, hvad enten sådan 
skade indtræder i krigstid eller i fredstid. 

 
10. Forhold i skadestilfælde 

 
10.1 Forsikringstageren er forpligtet til så vidt 

muligt at afværge eller begrænse 
omkostningerne, ligesom LIG er beret-
tiget til at foretage foranstaltninger 
dertil. 

 
10.2 Forsikringstageren skal uden ophold, 

og senest inden 1 år, foretage 
anmeldelse til LIG. Anmeldelsen skal 
indeholde så fyldige oplysninger som 
muligt. 

 
11. Opsigelse efter skade 

 
11.1 Efter at forsikringstager har foretaget 

anmeldelse og i tiden herfra og indtil 1 
måned efter endelig skaderegulering eller 
afvisning af anmeldelsen, kan såvel 
forsikringstageren som LIG opsige 
forsikringen med 14 dages skriftligt 
varsel. 

 
12. Retshjælp 

 
12.1 Hvem er sikret: 

Sikret er forsikringstageren i henhold til 
policen. 

 
12.2 Hvor dækker forsikringen: 

Forsikringen dækker tvister, der afgøres i 
Norden eller i Tyskland. 

 
12.3 Hvilke tvister er dækket: 

Forsikringen dækker tvister opstået i 
forbindelse med sikredes erhvervs- 
udøvelse, som beskrevet i policen. 
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12.4 Tvisten skal efter sin art kunne påkendes 
ved en almindelig domstol inden for 
Norden og Tyskland. 

 
12.5 Forsikringen dækker også tvister, jf. punkt 

12.3 og 12.4, som efter parternes aftale 
i stedet behandles ved voldgift inden for 
Norden og Tyskland. 

 
12.6 Ved tvister forstås konkrete, aktuelle 

konflikter, som med rimelighed kan danne 
grundlag for et civilretligt søgsmål. 

 
12.7 LIG skal – på det foreliggende grundlag – 

afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten efter 
sin art er dækket af forsikringen eller 
ikke. LIG har både ret og pligt til at give 
udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Ved 
bedømmelse heraf lægger LIG vægt på de 
principper, der fremgår af retsplejelovens 
§ 328, stk. 2, og den dertil knyttede 
praksis. 

 
13. Hvilke tvister er ikke dækket 

 
13.1 Straffesager – bortset fra omkostninger 

ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i 
forbindelse med straffesagen, jf. dog 
bestemmelsen i punkt 13.9. 

 
13.2 Tvister med myndigheder i skatte-, miljø- 

og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med 
offentlige myndigheder, hvis den øverste 
administrative myndigheds realitets-
afgørelse ikke kan påankes til de 
almindelige domstole i Norden eller i 
Tyskland. 

 
13.3 Inkassosager rejst af eller mod sikrede, 

medmindre en sådan på grund af 
indsigelser mod fordringens rigtighed eller 
størrelse udvikler sig til en tvist og enten 
indbringes for en almindelig domstol i 
Norden eller i Tyskland, eller efter 
parternes aftale i stedet behandles ved 
voldgift i Norden eller i Tyskland. 

 
13.4 Tvister mellem de sikrede indbyrdes 

og/eller deres ansatte. 
 

13.5 Tvister i forbindelse med sikredes 
betalingsstandsning, gældssanering, 
akkord, likvidation eller konkurs. 

 
13.6 Tvister i forbindelse med ødsbobehandling. 

 
13.7 Tvister i forbindelse med opløsning af 

ægteskab, registreret partnerskab og 
andre samlivsformer. 

 
13.8 Tvister i forbindelse med oprettelse eller 

opløsning af lovregulerede eller 
ulovregulerede selskabsformer, herunder 
samejeforhold og interessentskaber. 

 
13.9 Tvister som er, eller kunne være, omfattet 

af en på almindelige danske betingelser 
tegnet erhverv- og/eller produktansvars-
forsikring eller sædvanlig forsikring for 
professionelt ansvar. 

 
Tvister, hvor modparten har økonomisk 
interesse i sikredes virksomhed, eller hvor 
sikrede har økonomisk interesse i 
modpartens virksomhed. 
 

13.10 Tvister inden for virksomhedens 
kerneaktiviteter (fx udlejningsfirmaer, der 
udlejer lokaler til iværksættere) 

 
14. Hvilke omkostninger er dækket 

Egne sagsomkostninger. 

Omkostninger til modpart, hvis disse er 
pålagt sikrede under en rets- eller 
voldgiftssag eller er godkendt af LIG. 

 
Udgifter til syn og skøn, som under 
en retssag er udmeldt af retten. 

 
Udgifter til isoleret bevisoptagelse, som fx 
syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 
32, når udgiften på forhånd er godkendt 
af LIG, eller når resultatet af syns- og 
skønsrapporten giver sikrede rimelig 
grund til at fortsætte sagen. 

 
Udgifter til konfliktmægling, hvis dette på 
forhånd er godkendt af LIG. 
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Udgifter til ensidigt indhentede erklæ- 
ringer, hvis indhentelsen af disse på 
forhånd er godkendt af LIG. 

 
Andre sagsomkostninger, hvis disse på 
forhånd er godkendt af LIG. 

 
15. Hvilke omkostninger er ikke dækket 

 
Omkostninger som ikke er afholdt med 
rimelig grund, fx fordi disse ikke står i et 
rimeligt forhold til sagens genstand, eller 
fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig 
grund til at føre sagen, jf. punkt 12.7. 

 
Sikredes rejse- og opholdsomkostninger 
og tabt indkomst. 

 
Advokatomkostninger til rejser uden for 
Norden og Tyskland. 

 
Omkostninger til responsa om gældende 
ret. 

 
Omkostninger til oversættelse. 

 
Omkostninger til opfyldelse af dom, 
voldgiftsafgørelse eller forlig. 

 
Omkostninger i forbindelse med 
tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, 
herunder sikkerhedsstillelse, medmindre 
disse er afholdt efter aftale med LIG. 

 
Forsømmer sikrede – eller den af sikrede 
valgte advokat – at foretage, hvad der er 
påkrævet til tvistens rette afgørelse, 
såsom at give møde i retten eller at 
fremskaffe begæret bevismateriale, eller 
foretages handlinger, der er urimelige, 
vanskeliggør eller forsinker sagens 
gennemførelse, hæfter LIG kun i det 
omfang, hvori det godtgøres, at 
forsømmelsen har været uden indflydelse 
på sagens omkostninger. 

 
16. Erstatning og selvrisiko 

 
Erstatning ydes for de i punkt 14 nævnte 
omkostninger med fradrag af 
omkostninger, der opnås betalt af 
modparten. 

 
LIGs erstatningspligt er for en 
forsikringsbegivenhed begrænset til 
kr. 200.000 (vedrørende moms se 
punkt 18). 

 
Selvrisiko andrager kr. 10.000 pr. 
forsikringsbegivenhed, uanset om sagen 
ankes eller appelleres til højere instans, jf. 
dog nedenfor. 

 
Hvis sikrede får fuldt medhold i sin(e) 
påstand(e) i første instans, og sagen 
appelleres af modparten til en højere 
instans, forhøjes maksimum til kr. 
400.000 for den samlede behandling for 
alle instanser. Afregning finder sted 
særskilt efter hver instans. 

 
Fører flere sikrede – i samme eller flere 
selskaber – sager, som har fælles 
oprindelse og opfylder betingelserne i 
retsplejelovens kapitel 23 for kumulation, 
gælder ovenstående om maksimum- 
dækning og om selvrisiko for hver enkelt 
af de sikrede. 

 
Er antallet af sikrede mere end tre, 
begrænses den samlede erstatning og 
selvrisikoen til henholdsvis kr. 350.000 og 
kr. 30.000. Hvis sikrede i en sådan sag får 
fuldt medhold i sine påstande i første 
instans, forhøjes maksimum til kr. 
500.000 og selvrisiko på kr. 30.000 for 
den samlede behandling. Afregning finder 
sted særskilt efter hver instans. Erstatning 
og selvrisiko fordeles ligeligt på 
forsikringerne. 

 
Er nogle af sagens parter uden retshjælps-
dækning, og/eller har tvistens afgørelse 
virkning for andre end de implicerede 
parter, fordeles omkostningerne ligeligt på 
alle parter og retligt interesserede 
(forsikrede såvel som uforsikrede). 

 
Den samlede erstatningsydelse kan inden 
for et forsikringsår ikke overstige kr. 
500.000, uanset antallet af forsikrings- 
begivenheder eller sikrede. Ved 
opgørelsen anvendes forfaldstidspunktet 
for de pågældende ydelser. 

 
En tvist, hvor flere, der er sikret ved 
samme police, står på samme side, 
betragtes som én forsikringsbegivenhed. 
Det samme gælder en tvist mellem 
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sikrede og flere modparter, hvis påstande 
støttes på væsentligt samme faktiske 
kendsgerninger. 

 
A conto-erstatning udlægges for positive 
udgifter, når disse er afholdt. 

 
Advokatsalærer betales – medmindre 
andet er aftalt mellem advokaten og LIG 
– når dom er afsagt, selvom dommen 
bliver appelleret. Advokat skal dog 
forinden søge tillagte omkostninger 
indkrævet hos modparten. 

 
Selvrisikobeløbet fradrages over for 
advokaten. 

 
Reglerne i dette afsnit gælder også for 
tvister, som sluttes udenretligt og for 
tvister, der afgøres ude for Danmark. 

 
17.  Fordeling af omkostninger 

 
Sikrede skal give retten alle nødvendige 
oplysninger, for at retten kan tage stilling 
til spørgsmålet om tilkendelse af 
omkostninger hos modparten. 

 
Ved forlig – uanset om disse indgås inden- 
eller udenretligt – skal spørgsmålet om 
fordeling af sagens omkostninger 
godkendes af LIG eller begæres påkendt 
af retten, inden bindende aftale indgås. 

 
Ved rettens påkendelse af omkostnings- 
fordelingen påhviler det advokaten at 
sikre, at rettens omkostningsafgørelse 
kan kæres i henhold til gældende ret, 
samt at LIG får mulighed for at begære 
afgørelsen kæret. Forsømmer advokaten 
at overholde ovenstående, hæfter LIG 
kun i det omfang, hvori det godtgøres, at 
forsømmelsen har været uden 
indflydelse på sagens endelige 
omkostninger. 

 
Ved voldgift kræver LIG, at 
omkostningerne fordeles i overens- 
stemmelse med principperne i retspleje- 
lovens kapitel 30, uanset hvor i Norden 
eller Tyskland voldgiftssagen føres. 

 
Eventuelle tillagte omkostninger hos 
modparten skal komme LIG til gode. 
Sikrede, eller dennes advokat, skal 

 
søge tillagte omkostninger indkrævet hos 
modparten. Er sådanne omkostninger 
uerholdelige, dækker LIG disse 
omkostninger med fradrag af eventuel 
selvrisiko, og LIG indtræder i sikredes ret 
mod transporterklæring. 

 
Indgås forlig om betaling af hovedstol, 
renter og tilkendte omkostninger mod en 
saldokvittering, skal der ske en 
forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet 
mellem på den ene side hovedstol og 
renter og den anden side tilkendte 
omkostninger. 

 
18. Merværdi (moms) 

 
Merværdiafgift – og tilsvarende afgifter i 
udlandet – bæres endeligt at sikrede i det 
omfang, denne kan medregne beløbet til 
den indgåede merværdiafgift i moms- 
regnskabet. LIG fradrager merværdi-
afgiftsbeløbet ved betalingen i henhold til 
punkt 16, uden at de i denne 
bestemmelse nævnte beløb begrænses. 

 
Har LIG ved betaling i henhold til punkt 
18 måtte betale moms, har sikrede pligt 
til at refundere beløbet i samme omfang 
som et sådan indgår i sikredes regnskab, 
jf. ovennævnte bestemmelse. 

 
19. Dækningsperioden (forsikringsperioden) 

 
Retshjælpsdækningen omfatter kun 
omkostninger ved tvister, hvor 
søgsmålsgrunden er opstået samtidigt 
med eller efter forsikringstidens 
ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, 
at søgsmålsgrunden er opstået inden 
dækningens ophør. 

 
Ved søgsmålsgrunden forstås den 
aktuelle søgsmålsgrund, således som 
dette begreb anvendes i den danske 
retshjælpsforsikringsbranche i øvrigt. 

 
Der ydes ikke dækning, hvis anmeldelse 
først sker efter udløbet af den i punkt 21 
nævnte anmeldelsesfrist. 

 
20. Valg af advokat 

 
Dækningen er betinget af, at sikrede har 
søgt bistand hos en advokat, der har 
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påtaget sig sagen. Sikrede vælger selv sin 
advokat blandt medlemmer af Det Danske 
Advokatsamfund. 

 
Påtænker sikrede at anvende udenlandsk 
advokat, sker valget efter aftale med LIG. 

 
Når LIG har givet tilsagn om retshjælp, 
skal advokat afstå fra at gøre salærkrav 
m.v. gældende hos sikrede. 

 
Dette gælder dog ikke: 

 
- selvrisikobeløbet og eventuelle beløb ud 
over dækningens omfang, eller udgifter 
aftalt med sikrede inden eller senest 
samtidig med beslutningen om udgiftens 
afholdelse, når udgiften falder uden for 
dækningens omfang. 

 
Nægter advokat at afgive erklæring 
herom, kan der ikke gives dækning. 

 
Advokaten har direkte krav mod LIG på 
forsikringsydelsen og kan ikke med 
bindende virkning for LIG indgå aftale 
om sit salær med sikrede. 

 
Salæret beregnes i overensstemmelse 
med de retningslinjer for sagsomkost- 
ninger i borgerlige sager, der følges af 
domstolene. 

 
En advokat kan ikke føre sin egen sag. 

 
En advokat kan ikke uden LIGs samtykke 
føre en sag, hvis han har økonomisk 
interesse i den sikredes virksomhed. 

 
Hvor LIGs og sikredes interesser i tvisten 
er sammenfaldende, er advokatvalget 
overladt til LIG. 

 
21. Anmeldelse til LIG 

 
Anmeldelse til LIG for dækningsafklaring 
skal ske senest inden sagsanlæg. 

 
 

Ved retshjælpsdækningens ophør skal 
anmeldelsen være modtaget hos LIG 
senest 6 måneder fra ophørsdatoen. 

 
Anmeldelse til LIG skal så vidt muligt 
indeholde: 

 
- angivelse af modparten 

 
- påstand (eventuel tillige modpartens 
påstand) 

 
- kort sagsfremstilling med angivelse af de 
anbringender, hvorpå påstanden støttes. 
LIG kan endvidere, når det er nødvendigt 
af hensyn til sagens belysning, forlange 
dokumenter og bevisligheder forelagt. 
Endelig vil LIG kunne forlange en juridisk 
begrundelse for påstanden 

 
- oplysning om, hvilke processkridt af 
udgiftskrævende art der planlægges eller 
undtagelsesvis måtte være indledt 

 
- advokatens erklæring om, at denne 
med hensyn til salærkrav m.v. vil holde 
sig til LIG. 

 
Anmeldelsen indgives af advokaten, 
medmindre der skal vælges udenlandsk 
advokat. I så tilfælde kan LIG kontakte 
den pågældende advokat. 

 
Under sagens gang giver advokaten LIG 
underretning om processkridt af væsentlig 
omkostningsmæssig betydning. 
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