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Båtforsikring - rettshjelp 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet. 
 
Forsikringsselskap: Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG,  

      administrert av Legal24 Advokatfirma AS 
rProdukt: Fritidsbåt /lystbåt - rettshjelp 

  

For fullstendig informasjon om hva rettshjelp forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder 
henvises det til forsikringsvilkår for rettshjelp.  
 
Hva omfatter forsikringen? 
Rettshjelp forsikringen omfatter juridisk bistand etter kjøp av varer og tjenester i Norge av deg som privatperson til privat 
bruk i tilknytning til forsikret fritidsbåt/lystbåt, samt juridisk bistand for vurdering av forsikringsoppgjør knyttet til 
forsikret fritidsbåt/lystbåt. Forsikringen gjelder når den er tegnet sammen med fritidsbåt/lystbåt forsikring gjennom 
Söderberg & Partners båtprogram. Rettshjelps forsikringen gjelder i tilfelle for samme periode som båtforsikringen.  
Det fremgår av forsikringsbeviset for båtforsikringen om rettshjelp forsikring er tegnet sammen med båtforsikringen.  

 

 
Hva dekker forsikringen? 

 
Hva dekker forsikringen ikke? 

Juridisk bistand fra selskapets advokater ved 
forsinkelse/mangel ved varen/tjenesten som 
oppdages i forsikringsperioden tilknyttet forsikret båt.  
 
Gjelder: 
 Kjøp av varer og tjenester som har tilknytning til 
anskaffelse eller bruk av fritidsbåten / lystbåten.  
     
    Med varekjøp menes: 

• Kjøp av ny lystbåt eller nytt utstyr til lystbåt til 
privat bruk fra næringsdrivende 

• Kjøp av brukt lystbåt eller motor til lystbåt fra 
næringsdrivende eller privatperson. 

     Med tjenester menes: 
• Tjenester utført av næringsdrivende i 

tilknytning til reparasjon, service, transport 
eller oppbevaring av lystbåten. 

 
 Juridisk bistand med inntil 2 timer ved vurdering av 
krav rettet mot deg som selger av forsikret lystbåt 
eller motor til lystbåt når du er privatperson. 
 
 Juridisk bistand med inntil 2 timer ved vurdering av 
reklamasjonssak knyttet til kjøp av lystbåt når forsikret 
båt er eiet av deg som næringsdrivende. 
 
 Juridisk bistand med inntil 2 timer ved vurdering av 
krav rettet mot deg som selger av forsikret lystbåt når 
du som selger er firma/næringsdrivende. 
 
 Vurdering av skadeoppgjør for forsikret båt og 
eventuell klage frem til Finansklagenemnda, eller til 
avsagt dom i forliksråd eller tingrett hvis nemnda 
avviser å behandle saken. 

Kjøp av varer og tjenester samt forsikringsoppgjør som ikke er 
knyttet til forsikret fritidsbåt.  
 
Retthjelpsbehov som har oppstått / har sin opprinnelse 
utenfor forsikringsperioden for tilknyttet båtforsikringen. 
 
Varer og tjenester kjøpt til båt eiet/brukt i firma/næring 
(Gjelder imidlertid inntil 2 timer bistand ved kjøp av båt). 
 
Kjøp av brukt båt eller motor uten kjøpekontrakt og 
tilstandsbeskrivelse fra kjøpet og øvrig brukt utstyr. 
 
Varer og tjenester kjøpt utenfor Norge og som ikke er 
underlagt norsk lovgivning og verneting. 
 
Varer og tjenester med kjøpesum mindre enn kr. 2.000. 
 
Videre juridisk bistand for klage på forsikringsoppgjør etter 
avgjørelse i Forsikringsklagenemnda er ikke dekket. Videre 
bistand frem til avsagt dom i forliksråd eller tingrett er imidlertid 
dekket hvis Finansklagenemnda avviser å behandle klagen. 
 
Kostnader til feilsøk, taksering og sakkyndig vurdering av 
gjenstanden som klagesaken angår. 
 
Juridisk bistand fra andre enn selskapets advokater med 
mindre det er avtalt med selskapet på forhånd.  
(se forutsetninger og begrensninger nedenfor) 
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Er det noen begrensninger i dekningen? 

!  Forsikringen dekker ikke utover 1 million NOK i juridisk bistand pr forsikringstilfelle/sak inklusive idømte 
saksomkostninger. Ingen egenandel ved bistand og klagebehandling, men det påløper egenandel på kr. 4.000 hvis det er 
nødvendig å innlede rettslige skritt i form av forliksklage eller stevning.  
Rettsgebyr og kostnader til skadetaksering og vurderinger fra sakkyndige dekkes ikke. 
 
!  Selskapet yter ikke juridisk bistand i saker der selskapet vurderer det som usannsynlig at saken / kravet vil føre frem, og 
det er selskapet som til enhver avgjør hvilke skritt som skal tas i saken.   
 
!  Forsikringen dekker ikke kostnader for bistand fra advokat utenfor selskapet, med mindre det er avtalt med selskapet på 
forhånd. Ved eventuell bruk av advokat utenfor selskapet, dekkes ikke timesats utover den til enhver tid gjeldende 
offentlig salærsats for advokatbistand eller utover godtgjørelse fastsatt / krevet fastsatt av retten etter Tvisteloven 
paragraf 3-8.    
 
! Forsikringen dekker ikke idømte saksomkostninger dersom det velges en annen advokat enn den som er utpekt av 
selskapet. 

 
Hvor gjelder forsikringen? 

 Rettshjelp forsikringen gjelder juridisk bistand i forbindelse med skadeoppgjør og etter forbrukerkjøp av båt, varer og 
tjenester i Norge (Norsk rett og verneting) i tilknytning til forsikret båt. 
 

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 

• Ved en forsinkelse eller mangel knyttet til kjøp av varer eller tjenester omfattet av denne rettshjelp ordningen 
skal du reklamere ovenfor selger eller leverandør uten ugrunnet opphold.  
Reklamasjonskravet skal kunne fremlegges ved melding av retthjelpsbehov til selskapet. 

• Ta vare på og kunne fremlegge kjøpsdokumentasjon som kontrakt, kvittering og eventuelt garanti bevis.  
• Du skal for egen regning dekke kostnader for feilsøk/skadetaksering/sakkyndig vurdering av gjenstanden som 

klagesaken angår, hvis det er nødvendig for at selskapet skal kunne forfølge klagesaken videre.  
• Ved vurdering av forsikringsoppgjør knyttet til forsikret båt, skal du selv stå for skademelding og dokumentasjon 

ovenfor ansvarlig forsikringsselskap frem til resultat av skadeoppgjøret foreligger. 
• Når selskapet yter juridisk bistand og håndterer din sak, skal du selv ikke ta skritt i saken uten etter avtale med 

selskapet.   
• Rettshjelpsbehovet skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold, og senest innen et år etter at de forhold 

og/eller opplysninger som rettshjelp behovet bygger på ble kjent for deg.  
 
Hvis du ikke overholder dine forpliktelser iht. forsikringsvilkårene for rettshjelp, bortfaller retten til juridisk bistand 
gjennom denne rettshjelp forsikringen.  
 

 
Når og hvordan skal jeg betale? 

Inngår i årlig faktura for båtforsikringen som denne rettshjelp forsikringen er knyttet til. 
 

 
Fra når gjelder forsikringen? 

Denne rettshjelp forsikringen har samme gyldighetsperiode som båtforsikringen den er knyttet til.   
 

 
Hvordan kan jeg avslutte forsikringen? 

Denne rettshjelp forsikringen har samme gyldighetsperiode som båtforsikringen den er knyttet til, og opphører automatisk 
når båtforsikringen sies opp /opphører.  

 


