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Etter avtale mellom SAFE og Legal24:

Hvem forsikringen omfatter
Forsikringen er obligatorisk og omfatter alle yrkesaktive, kontingentbetalende medlemmer i SAFE – også i perioder 
hvor medlemmet kan være innvilget kontingentfritak. Forsikringen omfatter også lærlinger, pensjonister og medlem-
mer registrert med utenlandsk bostedsadresse som har takket ja til å være omfattet. 

Hvem forsikringen gjelder for - Sikrede
Forsikringen gjelder for den forsikrede, og dennes husstand, heretter kalt Sikrede. Med husstand menes inntil to 
voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres barn under 20 år som har samme 
folkeregistrerte adresse, eller som forsikrede har delt omsorg for. I tilfelle tvist eller interessemotsetning mellom hus-
standsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for forsikrede.

Hva forsikringen gjelder
• 15 timers juridisk rådgivning frem til 31.12.2012. 
 Deretter 15 timer timers juridisk rådgivning per forsikringsår
• Advokatbistand ved tvist 
 Inntil 3 000 000 kroner per forsikringstilfelle per år uavhengig av antall saker, inkludert idømte saksomkostninger  
 og rettsgebyrer ved prosess
• Følgende rettsområder er omfattet: Familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkstjenester, privat  
 kjøp/salg av varer, naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er Sikredes primærbolig eller fritids- 
 bolig i Norge, leie/utleie av Sikredes primærbolig, ID-tyveri og førerkortbeslag i trafikksaker ved kjøring utenfor  
 arbeidsforhold, forutsatt at påstått lovovertredelse ikke er knyttet til kjøring i ruspåvirket tilstand eller kjøring med  
 for høy hastighet.

Forsikringsvilkårenes pkt. 7 gir utfyllende informasjon om hva forsikringen gjelder.

Hva forsikringen ikke gjelder
Forsikringsvilkårenes pkt. 8 gir utfyllende informasjon om hva forsikringen ikke gjelder.

Når forsikringen opphører
Forsikringen opphører når medlemmet melder seg ut av SAFE. Forsikringen opphører da automatisk ved utløpet av 
den kalendermåned medlemmet har betalt premie for. 

Forsikringsvilkår
For forsikringen gjelder Forsikringsvilkår Advokatforsikring for Organisasjonsmedlemmer av 1.9.2012. 

For SAFE er forsikringsvilkårets pkt. 4.1. frafalt.
SAFE kan, etter søknad fra medlemmet, refundere medlemmets egenandel ved tvist, jfr. forsikringsvilkårets pkt. 9

Frist for å melde skade / rettshjelpsbehov
Sikrede må melde skaden/rettshjelpbehovet til Legal24 uten ugrunnet opphold. Dersom Legal24 ikke har fått 
melding om skaden/rettshjelpbehovet innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/
saken bygger på ble kjent for Sikrede, mister Sikrede retten til dekning. 

Skade/rettshjelpsbehov meldes på Min side på  www.safe.no eller direkte til Legal24, tlf: 07240 eller 
e-post: skade@legal24.no.

Forsikringsselskap
AmTrust Europe Ltd. (Selskapet)
No2 Minster Court, Mincing Lane,
London EC3R 7BB (Reg. nr. 1229676)

Forsikringsagent
Legal Insurance Group AS (Legal24), 
Rosenkrantzgate 15, 0160 Oslo, (org. nr. 995 727 153) 
er registrert og godkjent hos Finanstilsynet som 
forsikringsagentforetak og forsikringsformidler for 
utenlandsk forsikringsselskap. 

Forsikringsbevis
Forsikringstaker
SAFE



For Advokatforsikring for medlemmer av for-

bund, forening eller organisasjon gjelder:

• Forsikringsbeviset 

• Gruppeavtalen

• Forsikringsvilkårene

• Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, 

 nr. 69 (FAL) 

• Det øvrige lovverk

1. Forklaring av ord og uttrykk

 Forsikringsselskapet

 Med forsikringsselskapet (heretter kalt  

 Selskapet) menes AmTrust Europe Ltd.,  

 No2 Minister Court, Minicing Lane, London  

 EC3R 7BB (Reg. nr. 1229676)

 Forsikringsagent

 Med forsikringsagent menes Legal  

 Insurance Group AS (heretter kalt Legal24), 

 Rosenkrantzgate 15, 0160 Oslo (Org. nr. 995 727 153) 

 som utsteder forsikringen i kraft av full- 

 makt fra Selskapet og er dets representant  

 i Norge. Alle henvendelser vedrørende  

 forsikringsdekninger, endringer og vilkår  

 skal rettes til Legal24. Legal24 er godkjent  

 forsikringsformidler og underlagt Lov om  

 Forsikringsformidling med tilhørende  

 forskrift. Virksomheten hører innunder  

 kontroll av Finanstilsynet. Legal24 er  

 registrert i Finanstilsynets register over  

 godkjente formidlere. 

 Forsikringstaker

 Forsikringstaker er det forbund, forening  

 eller organisasjon som inngår gruppeavtalen  

 med Legal24

 Forsikrede

 Med forsikrede menes medlem hos  

 forsikringstaker. 

 Forsikringsbevis

 Forsikringsbeviset er Selskapets skriftlige  

 bekreftelse til forsikrede på forsikringen  

 som er inngått. Det vil framgå av  

 forsikringsbeviset hvem forsikringen  

 omfatter, samt hvilke ytelser og  

 forsikringssummer som er avtalt.

 Forsikringsår

 Forsikringsåret er 12-månedersperioden  

 regnet fra det tidspunkt som i gruppe- 

 avtalen er fastsatt som hovedforfall: 1. januar

 Forsikringsperiode - ikrafttredelse og opphør

 Framgår av forsikringsbeviset. 

 Advokatforsikringen omfattes ikke av  

 reglene for fri flytterett, ref. FAL av 16. juni  

 1989 § 3-6, 1. ledd.

2. Hvem forsikringen gjelder for 

 Forsikringen gjelder for den forsikrede, og  

 dennes husstand, heretter kalt Sikrede.  

 Med husstand menes inntil to voksne  
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 som lever sammen i ekteskap eller  

 ekteskapslignende forhold, og deres barn  

 under 20 år som har samme folkeregis- 

 trerte adresse, eller som forsikrede har  

 delt omsorg for. I tilfelle tvist eller interesse- 

 motsetning mellom husstandsmedlemmer,  

 gjelder forsikringen kun til fordel for  

 forsikrede.

3. Rettshjelpbehovet må ha oppstått  

 i forsikringsperioden 

 Forsikringen dekker Sikredes behov  

 for nødvendig advokatbistand, såfremt  

 rettshjelpbehovet som skal avhjelpes opp- 

 sto i forsikringsperioden, og mens Sikrede  

 har hatt medlemskap hos forsikringstaker. 

 Det er en forutsetning for dekning at de  

 forhold og/eller opplysninger som  

 rettshjelpbehovet/saken bygger på, først  

 kom til Sikredes kjennskap i forsikrings- 

 perioden

4. Karenstid  

4.1 I familiesaker knyttet til samlivsbrudd og  

 i saker etter barneloven dekker forsikringen 

 kun saker der behovet for advokathjelp  

 ble klart for Sikrede senere enn 6 måneder 

 etter at forsikredes forsikring trådte  

 i kraft.

4.2 For forbund, forening eller organisasjon  

 som etablerer Advokatforsikringen som en 

 obligatorisk ordning med reservasjonsrett  

 for de medlemmene som på etablerings- 

 tidspunktet er medlemmer i forbundet,  

 gjelder følgende karensbestemmelser:

 - Karenstiden er 3 måneder fra etablerings- 

  tidspunktet før rådgivning kan ytes

 - For medlemmene som på etableringstids- 

  punktet reserverer seg mot deltakelse i  

  Advokatforsikringen, og som på et senere  

  tidspunkt velger å tiltre ordningen er, er 

  karenstiden 6 måneder fra inntredelses-

  tidspunktet

5. Frist for å melde skade/rettshjelpbehov

 Sikrede må melde skaden/rettshjelpbe- 

 hovet til Legal24 uten ugrunnet opphold.  

 Dersom Legal24 ikke har fått melding om  

 skaden/rettshjelpbehovet innen ett år  

 etter at de forhold og/eller opplysninger  

 som rettshjelpbehovet/saken bygger på  

 ble kjent for Sikrede, mister Sikrede retten  

 til dekning. 

6. Verneting - Hvor forsikringen gjelder

 Forsikringen gjelder bare advokatbistand  

 for saker som reguleres av norsk rett og  

 som har norske domstoler som verneting. 

7. Forsikringen gjelder

7.1 Juridisk rådgivning 

 Sikrede, i egenskap av privatperson, har  

 rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning  

 per år fra Legal24 sine utpekte advokater  

 innen følgende rettsområder:

 - Familierett

 -  Arverett

 -  Forbrukerkjøp av varer, håndverkstjenester 

  og privat kjøp/salg av varer. Dette gjelder  

  forutsatt at kjøpesummen er over 2 000  

  kroner og at kjøpsavtalen er inngått mens 

  Sikrede er omfattet av denne forsikringen 

 - Fast eiendoms rettsforhold

 - ID-tyveri, når dette er oppstått som følge  

  av at en person uberettiget og med  

  vinnings hensikt bruker Sikredes 

  identitet til å åpne en bankkonto, søke 

  om kredittkort eller lån, søke om 

  legitimasjon eller registrere telefon- eller 

  andre abonnement i Sikredes navn

 -  Førerkortbeslag i trafikksaker ved kjøring  

  utenfor arbeidsforhold, forutsatt at påstått 

  lovovertredelse ikke er knyttet til kjøring 

  i ruspåvirket tilstand eller kjøring med for  

  høy hastighet. Rådgivning gis fram til  

  oppnevnelse av offentlig forsvarer. 

  Sikrede må kunne dokumentere behov  

  for førerkort i arbeidssammenheng



 Dette gjelder med unntak av: 

 -  Saker etter barnevernloven

 -  Arveavgiftsplanlegging ved virksomhets- 

  overdragelse

 - Saker om kjøp/salg av fast eiendom

 - Saker om rettigheter tilliggende fast 

  eiendom, herunder servitutter og 

  festeavtaler

 - Saker om odels- og åsetesrett

 -  Utlendingssaker, herunder saker om asyl,  

  opphold og familieinnvandring.

7.2 Advokatbistand ved tvist 

 Legal24 sin utpekte advokat plikter å yte  

 advokatbistand i tvister der Sikrede er part 

 i egenskap av privatperson, men bare  

 i tvister innen følgende rettsområder.

 - Familierett

 - Arverett

 - Forbrukerkjøp av varer og håndverks-

  tjenester og privat kjøp/salg av varer, 

  som beskrevet i pkt. 7.1

 -  Naboforhold etter naboloven, knyttet til  

  fast eiendom som er Sikredes primærbolig 

  eller fritidsbolig i Norge

 - Leie/utleie av Sikredes primærbolig  

  i Norge

 - ID-tyveri, som beskrevet under pkt. 7.1

 -  Førerkortbeslag som beskrevet under pkt. 7.1 

 Dette gjelder med samme unntak som  

 under pkt. 7.1. Det er oppstått tvist dersom 

 et krav er bestridt, eller en part unnlater  

 å ta stilling til kravet innen rimelig tid. 

8. Forsikringen gjelder ikke

 -  Saker vedrørende næringsforhold

 -  Tvister mot Forsikringstaker, AmTrust  

  Europe Ltd., Legal24, Legal24 sine  

  advokater, eller saker der det er 

  interessemotsetning mellom Sikrede og 

  de ovennevnte parter

 -  Saker som har sammenheng med skader  

  som følge av radioaktivitet, kjemiske  

  katastrofer eller naturkatastrofer,  

  terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer  

  eller andre tilsvarende hendelser

 - Saker som gjelder forsettlige eller svik- 

  aktige handlinger eller unnlatelser fore- 

  tatt av Sikrede

9. Egenandel ved tvist

 For bistand i tvister må Sikrede forskudds- 

 vis betale en egenandel på er kr 3 000 per  

 tvist.

 

10. Sikredes plikter

 Sikrede plikter å opptre lojalt overfor  

 forsikringsgiver AmTrust Europe Ltd.,  

 Legal24 og dets advokater, herunder skal  

 alle saksdokumenter vedkommende har  

 tilgang til, og som kan ha betydning for  

 saken og dekningen under denne forsikrin- 

 gen, legges frem for Legal24 og dets  

 advokater. Videre skal alle spørsmål til  

 Sikrede besvares ærlig og etter beste evne. 

 Sikrede skal på eget tiltak straks gi opplys- 

 ninger om alle forhold som kan ha betyd- 

 ning for saken, og skal stille seg til dispo- 

 sisjon for advokater og sakkyndige, og vise  

 frem eiendom, gjenstander og dokumenter 

 etc. i den grad Legal24 sine advokater ber  

 om det. Sikrede plikter å informere om  

 eventuelle andre forsikringsordninger  

 vedkommende måtte være berettiget til.

 Sikrede skal ikke selv ta skritt i saker som  

 håndteres av Legal24 sine advokater uten  

 uttrykkelig avtale om det.

 Dersom Sikrede ikke oppfyller sine plikter  

 i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan 

 Sikrede miste retten til dekning under  

 denne forsikringen.

11. Legal24 sine plikter og rettigheter 

 Legal24 avgjør til enhver tid hvilke skritt  

 som skal tas i saken, herunder om saken  



 skal bringes inn for domstolene. Legal24  

 utpeker advokaten som er ansvarlig for  

 saken, og kan herunder engasjere ekstern  

 advokat. Det forutsettes at Sikrede  

 aksepterer de avgjørelser som Legal24  

 treffer på bakgrunn av sakens dokumenter,  

 samt eventuelle råd og konklusjoner som  

 fremlegges av sakkyndig og/eller advokat.  

 Advokaten vurderer Sikredes sak og yter  

 advokatbistand i saker der Legal24 finner  

 at det er sannsynlig at kravet vil føre frem.  

 Legal24 kan avslutte påbegynt saksbe- 

 handling dersom Legal24 finner at kravet 

 ikke vil føre frem.

 Maksimal dekning per forsikringstilfelle  

 er tre millioner kroner, herunder inkludert  

 idømte saksomkostninger og rettsgebyrer  

 ved prosess. Maksimal dekning per for- 

 sikringssår for Sikrede er tre millioner  

 kroner uavhengig av antall saker. I saker  

 der Sikrede begjærer konkurs eller offent- 

 lig skifte av felleseiebo eller dødsbo,  

 dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til  

 dekning av boomkostninger av forsikringen.  

 Forsikringen dekker ikke kostnader som  

 er pådratt uten Legal24 sitt forutgående  

 samtykke. Legal24 sine advokater har rett  

 til å holde motparten ansvarlig for saksom- 

 kostningene. Slik erstatning tilfaller  

 Legal24.

12. Nemndbehandling 

 Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse  

 om å avslutte saksbehandlingen eller ikke  

 forfølge kravet videre, kan vedkommende  

 kreve at avgjørelsen overprøves av  

 Legal24 sin uavhengige nemnd. Nemnden  

 består av tre personer, hvorav minst ett  

 medlem skal ha bakgrunn fra forbruker- 

 organisasjon eller fra offentlig virksomhet  

 som arbeider med forbrukersaker, og  

 minst ett medlem skal ha juridisk  

 kompetanse. Nemndbehandling skjer  

 uten kostnad for Sikrede. 

 Nemnden avgjør om saksbehandlingen  

 skal fortsette eller avsluttes av Legal24.  

 Nemnden kan videre beslutte at saken skal  

 overtas av en ekstern advokat for AmTrust  

 Europe Ltd. sin regning. Nemndens  

 formann har anledning til å avvise klager  

 som klart ikke vil føre frem. Dersom  

 Sikrede etter nemndbehandling velger  

 å føre saken videre på egenhånd og for  

 egen kostnad, dekkes saksomkostningene 

 etter satser som er fastsatt av den opp- 

 nevnte nemnd, dersom Sikrede vinner  

 frem med sin sak.

 Om Sikrede ikke er fornøyd med Nemnds- 

 avgjørelsen, kan Sikrede også be om en  

 vurdering fra forsikringsgiver: AmTrust  

 Europe Ltd.

 Sikrede kan også velge å legge frem saken  

 for Forsikringsklagenemnda,  

 P.b. 53 Skøyen, 0212 Oslo,  

 e-post: firmapost@finkn.no.


