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BÄSTA FÖRSÄKRINGSTAGARE!
I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd för fysiska personer. Det innebär att
Alandia kan täcka nödvändiga och skäliga kostnader för den juridiska hjälp som du
som försäkringstagare anlitat om du hamnat i en rättstvist med anledning av din
båt.
Här kan du läsa mer om de fullständiga villkoren som gäller för rättskyddet i
Alandias båtförsäkring.
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RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING FÖR FYSISKA PERSONER
1. FÖRSÄKRINGENS ÄNDAMÅL

av samboförhållande eller registrerat partnerskap,
• som gäller delägarskap, patent eller annan immateriarätt,
• som har samband med borgensåtagande av den försäkrade eller avtal den försäkrade träffat till förmån för
någon i dennes förvärvsverksamhet,
• som har samband med ekonomiska åtgärder som för en
privatperson är av ovanlig art eller omfattning,
• som har samband med fordran eller anspråk som överlåtits på den försäkrade, om det inte är uppenbart att
överlåtelsen skett innan tvisten uppkom,
• om den försäkrade inte har befogat intresse av att få
sin sak behandlad. Sådant intresse anses t. ex. inte före
ligga om domstol eller rättshjälpsnämnd på den grunden
avslagit ansökan om rättshjälp eller beslutat att rättshjälpen skall upphöra,
• där de försäkrade enligt punkt 2 och annan försäkrad är
motparter.

Ändamålet för rättsskyddsförsäkringen är att ersätta den
försäkrades nödvändiga och skäliga kostnader för juridisk hjälp
vid tvister som rör ägande, brukande och framförande av den
försäkrade båten.

2. DE FÖRSÄKRADE
Försäkrade är den i försäkringsbrevet nämnda försäkringstagaren
i dennes egenskap av ägande- eller nyttjanderättsinnehavare, samt
de som med försäkringstagarens tillstånd innehar eller brukar
båten. Näringsidkare, såsom t. ex. enskild firma, öppet-, kommandit
och aktiebolag samt registrerad förening omfattas inte av rättsskyddsförsäkringen.

3. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
3.1

Försäkringen gäller för sjörättsmål som kan prövas av
dispaschör liksom tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen i Finland samt vid motsvarande
instanser i övriga Norden.
Försäkringen gäller också i resningsmål, dock endast om resning beviljas.
En tvist har uppkommit då ett krav gjorts stridigt till grunderna eller beloppet.
Endast en tvist anses föreligga om flera försäkrade står på
samma sida, flera tvister avser samma angelägenhet, eller
yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller
omständigheter.

3.2 Försäkringen gäller även för brottmål om den försäkrade
misstänks eller åtalas för vårdslös gärning, dock inte
• om vårdslösheten betecknas som grov eller
• om brottmålet till någon del avser uppsåtlig gärning
eller påverkan av alkohol eller narkotika eller andra
berusningsmedel eller
• om gärningen kan anses gjord med uppsåt även om uppsåt
inte utgör förutsättning för straffbarhet.
Kan den för grov vårdslöshet åtalade genom lagakraftvunnen
dom visa att han blivit frikänd eller dömts endast för vårdslöshet, lämnas ersättning för hans försvar.
3.3
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Försäkringen gäller inte för tvist
• där bestridande av krav inte kan visas,
• som vid rättslig prövning skall handläggas enligt 5:3
rättegångsbalken (s. k. summariska mål), detta undantag
tillämpas inte vid tvist om försäkringsavtalet,
• som väcks med stöd av lag 444/2007 om grupptalan,
• som handläggs enligt rättegångsbalkens 8 kapitel angående ansökningsärenden,
• som har samband med den försäkrades yrkes-, näringseller tjänsteutövning eller annan inkomstbringande verksamhet med eller utan förvärvssyfte, t.ex. uthyrning av båtar,
• som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning

4. SÄRSKILDA SKYLDIGHETER
4.1

Om den försäkrade önskar använda sig av försäkringen, skall
denne på förhand skriftligen anmäla detta till Alandia. Alandia
ger då den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut.

4.2

För att försäkringen skall gälla måste den försäkrade anlita
ett ombud som är lämpligt med hänsyn till den försäkrades
bostadsort eller ärendets natur, och som
• är ledamot av Finlands Advokatförbund (advokat) eller
jurist anställd hos advokat eller på allmän advokatbyrå,
eller
• förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen (257/2002)
i tvister, eller
• kan visa att han någon gång under de senaste tre åren
förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen i tvist av
liknande beskaffenhet och fortfarande är lämplig som
sådant biträde, eller
• på annat tillfredsställande sätt visat att han har särskild
lämplighet för uppdraget.
Alandia har rätt att hos Finlands Advokatföbund få prövat om
advokatens arvode är skäligt.

4.3 Den försäkrade skall vid rättegång och under förlikningsförhandlingar kräva ersättning av motparten för sina
advokat- och rättegångskostnader. Om den försäkrade utan
motiverad anledning inte kräver ersättning för sina kostnader
av motparten kan ersättningen från försäkringen nedsättas
helt eller delvis.
4.4

Den försäkrade har inte rätt att med bindande verkan för
Alandia godkänna kostnaderna för ärendets skötsel.
Ersättning som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud som ersättning för ombudets arvoden och kostnader
har inte bindande verkan för Alandia vid bedömning av om
rättegångskostnaderna är skäliga.
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5. ERSÄTTNINGSGILLA KOSTNADER OCH
BEGRÄNSNINGAR I ANSLUTNING TILL DESSA

därför att försäkringsbehovet har upphört kan den försäkrade
trots detta få rättsskydd genom denna försäkring som om den
varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger
till grund för anspråket eller misstanken inträffade, och det
därefter inte gått längre tid än tio år, förutsatt att försäkringsfallet inträffat under tiden då försäkringen varit i kraft.

Försäkringen lämnar ersättning för följande kostnader om de varit
nödvändiga och skäliga och om ersättningssökanden inte kan få
dem betalda av motparten eller staten.
Följande ersätts
• ombuds skäliga arvode och kostnader. Vid bestämmandet
av arvodets och kostnadernas skälighet beaktas värdet av
saken som tvisten gäller, ärendets svårighet och omfattning
samt kvaliteten och omfattningen av det utförda arbetet,
• kostnader för utredning före dispasch eller rättegång, förutsatt
att utredningen beställts av den försäkrades ombud,
• kostnader för bevisning hos dispaschör, i rättegång och
skiljemannaförfarande,
• expeditionskostnader i domstol.
Försäkringen lämnar inte ersättning för
• motpartens eller statens rättegångskostnader som den
försäkrade genom dom, dispasch eller överenskommelse
ålagts att betala,
• eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra
omkostnader för de försäkrade,
• verkställighet av dom, beslut eller avtal,
• merkostnader som uppstår om den försäkrade anlitar flera
ombud eller byter ombud,
• ersättning till skiljemän,
• då skadestånd till den försäkrade får anses innefatta även
kompensation för hans ombudskostnader,
• kostnad för indrivning av fordran.

7.2 Anspråket eller misstanken om brott skall ha sin grund i
händelse eller omständighet som visat sig ha inträffat inom
båtförsäkringens giltighetsområde.
7.3

Anmälan skall ske senast inom ett år från tvistens uppkomst
eller från det att misstanke om brott delgivits den försäkrade.

7.4

Som minskning av Alandias ersättningsskyldighet räknas den
kostnadsersättning som motparten ådömts eller förbundit
sig att betala till den försäkrade, såvida denna ersättning
kunnat inkasseras från den betalningsskyldige.

7.5

Om motparten har ådömts eller förbundit sig att till den
försäkrade betala kostnadsersättning, som vid utbetalning
av ersättning från försäkringen är obetald, är den försäkrade
innan ersättningen utbetalas skyldig att överföra sin rätt till
kostnadsersättning på Alandia upp till det ersättningsbelopp
som utbetalas från försäkringen.

7.6

I den mån ersättning lämnats på grund av försäkringen
inträder Alandia i den försäkrades rätt mot annan intill det
ersättningsbelopp som Alandia betalat enligt försäkringsavtalslagens (1994/543) bestämmelser.

FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH TILLSYNSMYNDIGHET
6. ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER OCH SJÄLVRISK
Rättskyddsförsäkringens maximala ersättningsbelopp uppgår
vid varje enskild tvist till högst 15 000 euro inklusive moms. Från
ersättningsbeloppet avdras självrisken på 20 % av de ersättningsgilla kostnaderna, dock minst 200 euro.
Om rättsskydd beviljas efter att försäkringen upphört, tillämpas
den självrisk och det högsta ersättningsbelopp som gällde för
motsvarande båtförsäkring hos Alandia vid tiden för tvistens
uppkomst.

Försäkringsgivare är Alandia Försäkring Abp, PB 121, AX-22101
Mariehamn.
FO-nummer 145065-2
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen
(Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8)
PB 103, 00101 Helsingfors
Tfn. 010 831 51
www.finanssivalvonta.fi

7. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
7.1
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Den försäkrade kan få rättsskydd om försäkringen gäller
när tvisten eller misstanken om brott uppkommer och om
den då gällt under en sammanhängande tid av minst två år.
Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits i Alandia. Om
den som ansöker om rättskydd tidigare haft samma slags
försäkring för samma objekt i annat försäkringsbolag, får
denne tillgodoräkna sig tiden där.
Om den försäkrade när tvisten eller misstanken om brott
uppkommer har försäkring, men inte haft den så lång tid som
två år, kan den försäkrade ändå få rättsskydd om de händelser
eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat då försäkringen varit i kraft.
Om den försäkrade inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten eller misstanke om brott uppkommer
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ALANDIA FÖRSÄKRING ABP BUSINESS ID 0145065 –2
ÅLANDSVÄGEN 31, P.O. BOX 121, A X-22101 MARIEHAMN. PHONE +358 18 29 000.
WWW.ALANDIA.COM
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