Retshjælpsforsikring
Har du en familieforsikring, en husforsikring eller en kaskoforsikring op bil eller båd, er du i en lang række tilfælde
også dækket af en retshjælpsforsikring.
I forbindelse med en hestesag vil det oftest være din indboforsikring der skal søges retshjælp under.
Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til retshjælp, herunder udgifter til advokat, hvis du bliver involveret i en
retssag eller andre juridiske tvister. Dette uanset om du er sagsøger eller sagsøgte og uanset om du vinder eller
taber sagen.
Dækning
Hvis du er dækket af en retshjælpsforsikring, skal du ikke selv betale for alle udgifterne i retssagen.
Hvis din indtægt overstiger beløbsgrænsen for offentlig retshjælp/fri proces (se særskilte afsnit her på
hjemmesiden herom), skal du betale en mindre selvrisiko.
Selvrisikoens størrelse fremgår af din forsikringspolice. Oftest lyder selvrisikoen på min. Kr. 2.500 og maks. 10%
af de samlede omkostninger.
Forsikringen er ofte tegnet med et dækningsmaksimum på f.eks. kr. 125.000 incl. moms. Hvis udgifterne til sagen
(alle instanser inkluderet) overstiger dette beløb, skal du selv betale for resten af sagen.
De fleste hesteretssager kan imidlertid gennemføres inden for den maksimale dækning i din retshjælpsforsikring.
Hvis din indtægt ikke overstiger beløbsgrænsen for fri proces, er der ingen selvrisiko, idet staten betaler denne
som følge af reglerne om fri proces.
For at kunne søge fri proces skal du opfylde visse økonomiske betingelser. De økonomiske betingelser reguleres
årligt. Se civilstyrelsens hjemmeside for de til en hver tid gældende satser:
http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/okonomiske_betingelser.aspx
"Rimelig grund"
Dit forsikringsselskab vil vurdere om dine sagsomkostninger vil kunne dækkes af forsikringen.
I den forbindelse vil forsikringsselskabet kigge på om du har rimelig grund til at føre retssagen, herunder om det
er dokumentere, at der er en tvist.
Forsikringsselskabet foretager sin vurdering på baggrund af advokatens fremlæggelse af sagen.
Sagstyper
Du kan får retshjælp i mange forskellige typer retssager.
Som oftest kan du dog ikke få retshjælp i følgende sager:
Klager til en offentlig myndighed
Enkelte retssagstyper dækkes heller ikke, eksempelvis sager om samlivsophævelse, straffesager,
skattesager.
Tvister, der kan indbringes for et godkendt forbrugernævn, eksempelvis Byggeriets Ankenævn,
Ankenævnet for Forsikring o.lign.
Se nærmere herom i din forsikringspolice.

