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”Ifølge Danske Advokater afstår mange advokater
fra at føre sager, der er dækket af retshjælpsforsik-
ringer, fordi taksterne er for lave. Det er medvirkende
til, at antallet af civile retssager falder, lyder det. 
Forsikringsbranchen afviser kritik.”

”Advokater går til angreb på 
forsikringsbranche i opgør 
om retshjælp”

"Det er lettere for en klient uden forsikring at finde en 
advokat end for en klient med forsikring.” 

”Tænketank: Forsikringer til 
retshjælp skaber falsk tryghed” 

”Folk, der havner i en retssag, er dårligt forsikrede.”

”90 procent af  danskerne har dækning til retshjælp, 
men beløbet er så lavt, at folk ofte må opgive 
retssager, viser ny undersøgelse fra Danske Advokater”
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Konkurrencefritagelsen

Forsikring & Pension har ændret de fælles retshjælpsforsikringsbetingelser (privat), 
således at de ikke fremover indeholder fælles forsikringssum og selvrisiko.

Forsikring & Pension har vedtaget, at de omhandlede bestemmelser i forsikrings-
betingelserne formuleres som følger: 

Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til det 
maksimumbeløb, som er fastsat i den individuelle hovedpolice eller i de individuelle 
forsikringsvilkår. Størrelsen af eventuel selvrisiko fremgår ligeledes af den 
individuelle hovedpolice eller af de individuelle forsikringsvilkår.

Hertil kommer naturligvis, at prisen på forsikringen varierer. 
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Henstilling om forhøjelse af dækningssum (2013)

Det henstilles, at:
● selskaberne som minimum forhøjer dækningsmaksimum på retshjælpsforsikringen til 

175.000 kr. (dækningen var tidligere 120-130.000 kr).
● selskaberne positivt overvejer som minimum at indføre en ekstra dækning i tilfælde af 

to-instansbehandling i de tilfælde, hvor sikrede i det væsentlige har fået medhold ved 
dom i første instans og modparten appellerer. Eksempelvis ved indførelsen af:

1. Obligatorisk ekstra dækning ved to-instansbehandling.
2. Ekstra dækning, hvis sikrede har fået medhold i første instans.
3. Mulighed for tilkøb af ekstra dækning ved to-instansbehandling. 
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Henstilling om egne sager

Forsikring & Pensions bestyrelse har besluttet at henstille til medlemmerne, at:

● selskaberne automatisk skal yde retshjælpsdækning i tilfælde, hvor et selskab har 
nægtet at følge en kendelse fra Ankenævnet for Forsikring, der helt eller delvis har 
givet forsikringstager medhold. I disse tilfælde skal ses bort fra selvrisikoen. Med 
automatisk menes, at der ikke foretages nogen rimelighedsvurdering, og at en 
eventuel bagatelgrænse ikke kan gøres gældende. 
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Gennemsnitlig udgift til retshjælpsforsikring
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Forsikringstype Samlede

erstatninger

Erstatninger

vedr. retshjælp

I pct. af samlede 

erstatninger

Mio. kr. Pct.
Indboforsikring 3.401 133 3,91
Motorforsikring 9.223 13 0,14
Privat grundejer- og 

fritidshusforsikring 7.338 89 1,21

Tabel 1 – Erstatninger vedr. retshjælp for forskellige forsikringstyper 2018

Forsikringstype Gns. samlet udgift Heraf vedr. retshjælpsforsikring

Kr.
Indboforsikring 2.068 81
Motorforsikring 5.437 8
Privat grundejer- og 

fritidshusforsikring 2.806 34

Tabel 2 – Gennemsnitlige præmier til retshjælpsforsikring for forskellige forsikringstyper 2015
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Samlede erstatninger for retshjælpsforsikring
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Retshjælpsdækning for forbrugere i DK
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Selskab Dækker 
retshjælp

Maksimale summer Selvrisiko

Alm. Brand Ja Maksimal sum ved 1. retsinstans:  225.000kr. 
Maksimal sum ved 2. retsinstans:  225.000kr.

10 % af sagens  
omkostninger dog min. 
2.500 kr. 

Codan Ja 225.000 kr. 10 % dog minimum 
2.500 kr. 

Topdanmark Ja Maksimal sum ved 1. retsinstans: 175.000 kr.
Maksimal sum ved 2. retsinstans:   50.000 kr.

10 % dog minimum 
2.500. kr.

Tryg Ja Maksimal sum ved 1.retsinstans  200.000 kr. 
Maksimal sum ved 2.retsinstans:  50.000 kr.

10 %, dog mindst 2.500 
kr. 

Betaling af advokat: De vejledende takster fastsat af landsretspræsidenterne.

Gennemsnitlig sagsomkostning ca. 20.000 kr.

7 mio. policer 
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Retshjælpsforsikringer i EU/EØS

Land Typisk dækning og dækningssum Typisk pris Almindelig forsikringstype

Polen 1. Retshjælpsforsikring private. Ikke 
dækning for: skilsmisser, familiesager, 
arv og skatter.

2. Retshjælpsforsikring vedrørende motor.

3. Retshjælpsforsikring for erhverv.

Max privat ca. 175.000 kr.
Max erhverv   450.000 kr.

5-9 kr. pr. måned, hvis den 
er en del af en forsikring.

175 kr. til 265 kr. pr. 
måned, hvis det er et 
separat produkt. 

Erhverv er væsentligt 
dyrere - ca. 10 % af 
præmien.

Retshjælpsforsikringen er 
typisk et add-on til 
motorforsikring eller 
indboforsikring.

Italien Dækningerne har undtagelser i tilfælde af: 
Ansættelsesret, køb af hus, skilsmisse og 
arv.

Policer dækker udgifter til advokat eller 
ekspert valgt af den forsikrede.

Policer sælges normalt som udvidelse til 
en multirisk familiedækning.

Max. Dækning ikke oplyst. 

Årlige forsikringspræmie 
ca. 1.250 DKK.

Ikke oplyst. 
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Retshjælpsforsikringer i EU/EØS

Land Typisk dækning og dækningssum Typisk pris Almindelig forsikringstype

Belgien En del af husforsikringen.

På andre områder tegnes særskilt police.

20 – 90 €.

Pris ukendt.

3,9 mio. policer  - 80%

500.000 policer  - 10 %

Holland Juridisk rådgivning leveres enten af 
juridiske fagfolk fra forsikringsselskabet 
eller ekstern advokat.

Maksimumsintervaller spænder fra 3.000 € 
til ingen maksimum (erhverv). 

Prisen er mellem 20 og 
300 € pr. år for forbrugere.

Ca. 2,5 mio. (af 8 mio.) husstande i 
Holland har retshjælpsforsikring. 

Der er omkring 180.000 aktive policer for 
virksomheder. 

Norge Retshjælpsdækningen er en del af 
forsikringerne herunder husforsikringen.

Øvre grænse kan være 100.000 NOK.

Forsikringsselskabets jurister/advokater må 
rådgive.

Ikke oplyst. Ordningen minder om den danske og er 
meget udbredt. 
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Retshjælpsforsikringer i EU/EØS

Land Typisk dækning og dækningssum Typisk pris Almindelig forsikringstype

Tyskland Forsikringssummer varierer fra produkt til 
produkt og fra sagstype.

Max dækning kan være flere millioner. 

Kan koste op til 500 € p.a.

En retshjælpsdækning for 
motor omkring 100 €.

Omkring 22,3 mio. policer ca. 
halvdelen af de tyske 
husstande. 

Frankrig Ved motorforsikringer er retshjælp 
indbygget.

Der er også en generel 
retshjælpsforsikring.

Hvert forsikringsselskab har eget 
maksimum på dækningen.

Gennemsnitspris på en stand 
alone forsikring er 78 €.

Der er 8,8 mio. generelle 
retshjælpsforsikringer.

35 mio. 
motorretshjælpsdækninger. 

Sverige Beløb under 24.000 SEK er ikke dækket. 

Max dækning 240.000 – 300.000 SEK.

Indbygget i 
husejerforsikringerne.
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Retshjælp for erhverv i Danmark

Land Dækningssum Takster Tegningsform 

Danmark 150.000 – 1 mio. kr. Udgangspunkt: Advokathonoraret 
følger også her som udgangspunkt de 
vejledende takster fastsat af 
Landsretspræsidenterne. 

Forsikringen er et tillæg til f.eks. 
en erhvervs- og produktansvars-
police og tegnes/betales særskilt
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Ingen konkurrencefritagelse.

Ingen henstillinger fra Forsikring & Pension.
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Justitia kritiserer erhvervsdækningen:

● Kun en lille del af de reelle omkostninger dækkes (1/3?)
● Landsrettens takster er ude af trit med virkeligheden. 
● Forsikringen er ikke fleksibel nok.
● Maksimumdækningen er for lav.

Salæraftaler er OK.

Procesfinansiering hvor en professionel investor stiller penge til rådighed 
for førelsen af en retssag mod at modtage en del af provenuet fra sagen, 
hvis den vindes.
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Kommissorium for udvalg om revision af reglerne om 
retshjælp og fri proces

Udvalget skal bl.a. overveje behovet for ændringer i relation til følgende emner:
● Aktørerne på retshjælpsområdet, herunder de forskellige aktørers rolle og 

opgavefordelingen mellem dem.
● Muligheden for forenkling af trinstrukturen i forbindelse med offentlig retshjælp.

Arbejdet færdiggøres (inden sommerferien 2021).
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Økonomi

”Staten afholder udgifter til retshjælp og fri proces på navnlig to konti på finansloven, 
herunder en driftsbevilling på i størrelsesordenen 20 mio. kr. årligt og en lovbunden 
bevilling på knapt 500 mio. kr. årligt. 

Det forudsættes, at udvalgets anbefalinger skal holde sig inden for den samlede 
eksisterende økonomiske ramme for disse to konti.”

Men - hvad vil den nye regering?
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