Din Företagsjurist
– i försäkringsform

När du tecknar en företagsförsäkring hos oss får du en företagsjurist på köpet
utöver en traditionell rättsskyddsförsäkring.
Det sparar dig både tid, bekymmer och pengar.
En egen jurist för dig med Modernas Företagsförsäkring
med en omsättning upp till 50 miljoner kronor
Som företagare med ett mindre eller medelstort bolag har
du fullt upp med att driva din kärnverksamhet. Du vill säkert
slippa att behöva oroa dig över juridiska frågor, som vad som
skulle hända om du blir sjuk och hamnar i tvist med
Försäkringskassan om sjukpenning, hur du ska agera om
företaget blir ID-kapat eller hur du går vidare om du vill
anställa eller säga upp en medarbetare. Vi tror också att du
vill undvika den kostnad det medför om du behöver en första
vägledning av en jurist i ärenden som gäller ditt företag.
Vägledningen kan till exempel vara till hjälp för att ta beslut
om du vill driva ärendet vidare med ett externt ombud med
hjälp av Modernas rättsskyddsförsäkring. Därför har vi
inkluderat en juristförsäkring i Modernas Företagsförsäkring.

Du fokuserar på verksamheten, juristen på det rättsliga
Du kan snabbt nå Din Företagsjurist och får hjälp genom hela
ditt ärende, hela vägen till domstol om det behövs. Du kan
också få möjlighet att ställa frågor och få svar på det som är
angeläget för dig.
Försäkringsmoment

Det är förmånligt
Du betalar inget när du använder Din Företagsjurist för att
få råd eller upprätta avtal, allt för att hjälpen ska vara enkel,
handfast och praktiskt användbar i din vardag.

Det är enkelt
Oavsett om ditt ärende avser en tvist eller du önskar juridisk
rådgivning som omfattas av vår nya produkt, Din Företagsjurist, så kontaktar du Moderna så tar vi hand om ditt ärende.

Nå en jurist
•
•
•

Tfn inom Sverige: 0200 - 21 21 20 dygnet runt
Tfn från utlandet: +46 8 562 067 37 dygnet runt
E-post: rattsskydd@modernaforsakringar.se

Har du frågor?
Kontakta din försäkringsförmedlare.

Omfattning

Självrisk

Timmar/ år

Rådgivning
First legal HELP

•
•

Avtal kring ägande av företag, t ex aktieägaravtal 0 kr
och testamente
Allmän juridisk vägledning

10 tim

Rådgivning och rättsskydd
Trygghet vid sjukdom

•

17 November 2020

•

Tvist mot Försäkringskassan vid avslag av sjukpenning, sjukersättning eller LSS
Tvist mot Transportstyrelsen vid körkort
indraget av hälsoskäl

ID- & bolagskapning

•

Rådgivning vid kapning av person- eller
bolagsuppgifter, samt tvist

Arbetsrätt

•

Rådgivning och avtal vid nyanställning och
uppsägning, samt tvist

* Försäkringsbelopp 10 pbb/år för samtliga tvister under ett försäkringsår.

Rådgivning 0 kr
10 tim (utöver First
Tvist 20% av pbb Legal HELP ovan)
+ rättsskydd vid tvist*

