Accept Försäkringsaktiebolag

Rättsskydd vid arbetstvister
1. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller vid arbetstvister som uppstått
vid
 Uppsägning/varsel
 Omplacering
 MBL-frågor
Undantag.
Försäkringen gäller inte vid tvist
 som berör löne- och ersättningsfrågor för
arbetstagare
 som omfattas av rättskyddet genom
hemförsäkring, företagsförsäkring,
medlemskap i arbetstagar- eller
arbetsgivarorganisation
 om du saknar rimlig chans att vinna / om
du saknar befogat intresse av att få din sak
behandlad
2. När försäkringen gäller
Du kan få rättshjälp om försäkringen gäller när
tvisten uppkommer om de händelser eller
omständigheter som ligger till grund för tvisten
inträffat när försäkringen trätt i kraft.
3. Fri rådgivning
Vid tvist som kan omfattas av försäkringen ingår 3
timmars fri rådgivning av Accepts experter.
4. Rättshjälpskostnader
Du får ersättning för följande skäliga och
nödvändiga kostnader som inte betalas av motpart.
 Ombuds arvode och kostnader
 Kostnader för utredning före rättegång
som ditt ombud beställt
 Kostnader för bevisning i rättegång och
skiljemannaförfarande
 Rättegångskostnader som du ålagts att
betala till motpart eller staten eller som du
vid förlikning åtagit dig att betala till
motpart om det är uppenbart att du skulle
dömts att betala högre rättegångskostnader
 Kostnad för medling enligt 42 kap 17§
rättegångsbalken
Ombudsarvode lämnas för skälig tidsåtgång och
högst enligt den timkostnadsnorm som
Domsstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa.
Undantag
Dessa kostnader ersätts inte
 Eget arbete, förlorad inkomst, resor,
uppehälle eller andra kostnader
 Merkostnad som uppstår genom att du
anlitar flera ombud eller byter ombud
 Ersättning till skiljemän
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Verkställighet av dom, beslut eller avtal
Om skadestånd till dig får anses innefatta
även kompensation för dina
ombudskostnader betalas inte någon
ersättning för dessa
Ersättning från motparten som du i eller
utom rättegång avstår ifrån

5. Högsta ersättning
Högsta ersättning för rätthjälpskostnader vid
arbetstvister är 300 000 kr per tvist.
Det anses som en tvist om du och annan försäkrad
står på samma sida.
Flera tvister som väsentligen grundar sig på samma
händelser eller omständigheter räknas också som en
tvist.
6. Självrisk
Självrisken är 20% av rättshjälpskostnaden.
7. Försäkringstid
Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet,
försäkringen upphör när någon av förutsättningarna
i bestämmelserna 11-11.2 nedan är uppfyllda.
8. Premiebetalning
Premien betalas med autogiro i förskott.
8.1 Dröjsmål med betalningen
Saknas täckning på den försäkrades bankkonto på
förfallodagen föreligger dröjsmål med betalningen.
Accept har då rätt att säga upp försäkringen.
Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då
Accept skickade uppsägningen, om inte premien
betalas inom denna tid.
Betalas premien efter det att försäkringen upphört
ses betalningen som en ny försäkringsansökan på
samma villkor från och med dagen efter den då
premien betalades. Om Accept inte vill bevilja dig
försäkring ska bolaget underrätta dig inom 14 dagar
från den dag premien betalades. Betalas
tilläggspremie inte i tid gäller i stället att Accept
ska räkna om försäkringstiden för den ändrade
försäkringen med hänsyn till den premie som har
betalts. Ändringen av försäkringstiden får dock
verkan först 14 dagar efter den dag Accept skickade
den försäkrade en underrättelse om den omräknade
försäkringstiden.
Vid dröjsmål med betalningen av premien eller om
premien betalas på annat sätt än autogiro får Accept
ta ut en påminnelse/administrativ avgift om 60
kronor.

9. Åtgärder vid skada
9.1 När skadan ska anmälas
Om det inträffar något som medför att du har
möjlighet att få ersättning ur försäkringen ska du
snarast anmäla skadehändelsen till Accept.
Försummar du att anmäla skadan i tid får Accept
sätta ned ersättningen enligt bestämmelserna i
försäkringsavtalslagen.
9.2 Din skyldighet att medverka vid
skaderegleringen
Du är skyldig att medverka i utredningen av
skadehändelsen och lämna oss all information av
betydelse för bedömningen av försäkringsfallet och
Accepts ansvar. Din skadeanmälan måste innehålla
en utförlig redogörelse för de händelser och
omständigheter som ligger till grund för ditt
anspråk samt övrig information som kan vara av
betydelse för skaderegleringen..
Du måste även meddela om du är
momsredovisningsskyldig samt om rättshjälpen kan
omfattas av annan försäkring eller medlemskap i
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation. Det
senare gäller oberoende av om du ansökt om
rättshjälp hos någon annan.
Försummar du att medverka till utredningen av
försäkringsfallet eller av Accepts ansvar får vi sätta
ned ersättningen enligt bestämmelserna i
försäkringsavtalslagen.
Om du uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av
betydelse för bedömningen av rätten till ersättning
får Accept sätta ned ersättningen enligt
bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
10. Utbetalning av försäkringssättning
Accept ska utbetala ersättningen senast en månad
efter att du har lämnat den information som
skäligen kan begäras för att fastställa Accepts
betalningsskyldighet. Ersättning som
understiger 50 kronor utbetalas inte. Betalar Accept
inte ut ersättningen i tid utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen från den dag ersättningen skulle ha
betalats. Ränta som understiger 100 kronor
utbetalas inte.

11. Den försäkrades rätt till förtida uppsägning
av försäkringen
Den försäkrade har rätt att säga upp försäkringen
före försäkringstidens slut om Accept har ändrat
villkoren under försäkringstiden. Den försäkrade
ska i sådant fall säga upp försäkringen inom 14
dagar från den dag Accept avsände beslutet om
ändringen.
Den försäkrade kan närsomhelst under
försäkringstiden säga upp försäkringen skriftligen
att gälla efter 30 dagar. Den försäkrade kan även
närsomhelst säga upp försäkringen att upphöra vid
försäkringstidens utgång.
11.1 Accepts rätt till förtida uppsägning av
försäkringen
Accept har rätt att säga upp försäkringen före
försäkringstidens slut om
 den försäkrade grovt har åsidosatt sina
förpliktelser mot Accept
 det annars finns synnerliga skäl
 den försäkrade är i dröjsmål med
premiebetalningen.
Uppsägningen ska göras skriftligen med 14 dagars
uppsägningstid, räknat från den dag då Accept
skickade uppsägningen.
11.2 Försäkringens upphörande
Försäkringen upphör att gälla den 1:e i månaden
efter den försäkrade fyllt 62 år.
12.0 Tillämplig lag
Svensk lag gäller för detta försäkringsavtal.
13.0 Omprövning av beslut
Den som är missnöjd med försäkringsgivarens
beslut i ett ärende rörande detta försäkringsavtal
kan få beslutet omprövat i en skadenämnd.
Kontakta Accept Försäkringsaktiebolag för
ytterligare information.
14.0 Allmänna reklamationsnämnden
Den som inte är nöjd kan också vända sig till
Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,
101 23 Stockholm. Det går även bra att vända sig
till domstol, i första hand tingsrätten.
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