Advokatforsikring bedrift
- en utvidet medlemsfordel for Rørentreprenørene Norge

Bedre tilgang på juridisk bistand for din bedrift
HELP forsikring sørger for et dedikert advokatteam som vil arbeide for
Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter. En advokat fra dette teamet vil
være medlemsbedriftenes kontaktpunkt ved behov for advokathjelp.

Hva kan forsikringen brukes til?
Her følger noen eksempler på typiske
saker innen de ulike rettsområdene.

Rådgivning
Avtalen med HELP Forsikring gir hver
enkelt medlemsbedrift som er tilknyttet
ordningen, rett til 10 timers juridisk
rådgivning fra HELP Forsikrings
advokater per år.
Den juridiske rådgivningen er et sentralt
element i avtalen. Dette gir en mulighet
for advokathjelp mange bedrifter ikke
ville ha benyttet seg av uten en slik
forsikringsordning.

Entrepriserett og håndverkertjenester

Ved ønske eller behov for juridisk
rådgivning kontakter bedriften HELP
Forsikring, sender inn aktuelle
dokumenter i saken og får videre råd og
bistand av en i HELPs advokatteam.

Tvistesaker
Avtalen gis dekning av juridiske
kostnader inntil 2 millioner kroner hvis
saken må løses i rettssystemet.
Dekningen omfatter også idømte
saksomkostninger, hvis man skal tape
saken. Dette sikrer medlemsbedriften
mot dyre og uforutsette
advokatkostnader i tilfeller der en sak
må løses i domstolene.
Medlemsbedriften kan motta bistand i to
rettslige tvister per år.

Kontraktsgjennomgang
Advokathjelpen kan f.eks. brukes til å få
vurdert en kontrakt i forbindelse med et
nytt oppdrag, eller i forbindelse med en
annen part.
Å kunne benytte seg av advokat på et
tidlig stadium av en sak kan være veldig
nyttig.
Det kan bidra til å unngå en senere
konflikt, eller det kan være med på å
dempe en allerede oppstått uenighet.

Jo tidligere du søker råd, jo raskere kan
en fornuftig strategi legges slik at
færrest mulig konflikter lever lenger enn
nødvendig.
Partene er uenige om hva som er avtalt
Det har vært en omfattende
korrespondanse mellom partene, både
forut for avtaleinngåelse og underveis
i entreprisen. Rettighetene og pliktene
må fastlegges slik at partene kan
komme til enighet.
Kunden klager på utført arbeid
Kunden er misfornøyd med kvaliteten på
arbeidet som medlemsbedriften har
utført og krever utbedring. HELPs
advokat håndterer saken på vegne av
medlemsbedriften.

Pengekravsrett

Husleierett

•

•

Omtvistet pengekrav
HELP bistår medlemsbedriften i saker
som gjelder omtvistede pengekrav.
Dette vil være typisk der kunden
nekter å betale en regning. I et slikt
tilfelle kan ikke kravet sendes til inkasso pga. tvisten. Her vil HELP bistå
medlemmet med kunden.

Om nødvendig ved bruk av rettslige
skritt:
•

Etablere sikkerhet
En kunde av medlemsbedriften får
betalingsproblemer. HELP vil her bistå
med å lage en nedbetalingsavtale og
å etablere sikkerhet for det utestående beløp.

Leieavtale:
Tvist med gårdeier vedrørende
• husleieavtale.
HELP representerer medlemmet og
gir advokatbistand for å få løst konflikten, og tar saken til retten om
nødvendig.
• Avslutning av leieforhold:
Ved tilbakelevering av leid lokale
krever utleier erstatning for unormal slitasje. HELP gir råd om hvordan
medlemsbedriften bør foholde seg.
• Økning av husleie:
Utleier krever plutselig en kraftig
økning i husleien. HELP ivaretar medlemsbedriftens interesser.

Med advokatforsikring får du
Juridisk bistand innen:
•
•
•
•
•

Kontraktsrett
Entrepriserett
Håndverkertjenester
Pengekravsrett
Husleie

Advokathjelp gjennom hele saken din, fra innledende råd, i
korrespondanse og forhandlinger, til prosessen er avgjort i
domstolene om nødvendig.

Ønsker du å kjøpe
advokatforsikring fra HELP?
Klikk her for å bestille!
NB! Forsikringen fornyes automatisk 01.01 hvert
år og oppsigelse må skje skriftlig innen 30.11

• Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner hvis saken
må løses i rettssystemet. Maksimalt 2 saker i året.
• Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.
• 10 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år.
• Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter.
Ved bistand i domstolene må tvistesummen overstige kr 25.00 og en
egenandel på kr. 10.000 påløper.
Se forsikringsvilkårene for mer informasjon om forsikringsdekningen.

Sentralbord: 23 08 76 50
firmapost@rornorge.no
rornorge.no

Kundeservice: 22 99 99 99
post@help.no
help.no

