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Alla behöver en 
jurist förr eller 
senare.
Du också.

Som du vet är vi alla lika inför lagen. Men när du 
vill använda den rättigheten och behöver juridisk 
hjälp kan verkligheten se annorlunda ut. Ofta är 
det plånboken som avgör vem som har råd med 
en jurist – och vem som inte har det.

För att ge alla medlemmar tillgång till god 
juridisk hjälp till överkomligt pris har Seko valt 
att samarbeta med oss på HELP Försäkring och 
erbjuda en Juristförsäkring som medlemsförmån. 
Med försäkringen har du tryggheten att slippa 
juristarvoden. Och vi menar helt slippa. Juristen 

hjälper dig med din privata vardagsjuridik, ger 
dig obegränsad tid och kan också företräda 
dig vid domstolsärenden. Aldrig timkostnad, 
aldrig karenstid. Det enda du betalar är 
försäkringspremien 32 kronor i månaden.

Försäkringen täcker både dig, make/maka, 
registrerad partner, sambo och hemmaboende 
barn som är yngre än 20 år.

Sätt din jurist i arbete, med allt från goda råd till 
domstolstvister. Du har rätt att få rätt!
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Allt det här får du 
hjälp med.
Rådgivning
Du är lika välkommen när du behöver avancerad juridisk hjälp som 
när du bara vill ha några kloka råd. Det är ett bra sätt att slippa 
framtida konflikter. Försäkringen ger dig obegränsad tid, du kan 
anlita din jurist så mycket du vill. Och du betalar aldrig något timpris.

Avtal
Du får personlig hjälp av din jurist med att skriva de privaträttsliga 
avtal du behöver. På vår kundportal kan du också själv skapa olika 
standardavtal i en användarvänlig frågerobot.

Förhandling
Din HELP-jurist tar över juridiska tvister och driver dem åt dig, hela 
vägen. Du slipper lägga arbete och tid på att förhandla med 
motparter och andra intressenter, det tar juristen hand om.

Rättsskydd
Om tvister måste lösas i domstol får du ett juridiskt biträde. 
Rättegångs kostnaden täcks av försäkringen, liksom eventuella 
kostnader för din motpart. Detta så kallade rättsskydd gäller ända 
upp till 2 miljoner kronor, en hög summa som betyder att vi kan driva 
dina mål hela vägen. Den enda gång du någonsin behöver betala 
något extra är just om ditt ärende går till domstol; då är din självrisk  
3 000 kronor.

Sätt din 
jurist i 
arbete!

Det är lätt att nå din jurist. Kontakta oss via telefon, mail eller 
kundportalen Min sida så registrerar vår kundtjänst ditt ärende och 
en jurist ringer tillbaka senast nästa arbetsdag. Som kund hos HELP 
slipper du ”juristspråk”, vi lägger extra vikt vid att prata så att alla 
förstår. Har du ett annat modersmål än svenska kan vi hjälpa dig på 
10 andra språk.

Såhär enkelt 
är det. 

Det här 
täcks av din 
försäkring

Barn & familj

Bostad & egendom

Köp- och  
konsumenträtt

Sjukpenning &  
sjukersättning

Arv & gåva

Gift & sambo

ID-stöld & näthat

Anhöriginvandring

LSS, Lagen om 
Stöd & Service
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Hjälp genom hela livet.
Behov och prioriteringar förändras. Därför är 
Juristförsäkringens innehåll anpassat till de flesta 
juridiska situationer du kan hamna i, oavsett 

UNGDOMSÅR MITT I LIVET SENIORER

Hem • Vi behöver hjälp med att kolla om 
vårt hyresavtal är rimligt. 

• Får jag hyra ut i andra hand? 
Vad händer om hyresgästen inte 
betalar hyran?

• Jag ska renovera badrummet och 
vill skriva ett korrekt avtal med 
hantverkarna.

• Kommunen har avslagit bygglov för vårt 
garage, hur kan vi överklaga?

• Jag ska renovera, hur kan jag 
försäkra mig om att hantverkarna 
gör jobbet ordentligt? Kan jag låta bli 
att betala om de slarvar eller inte blir 
klara i tid?

• Ett av våra barn vill överta vårt hus. 
Hur ska vi göra det rättvist för de 
andra barnen?

Köp • Min nya mobil är trasig och butiken 
vägrar att ge mig en ny, vad ska 
jag göra?

• Flyget blev 4 timmar försenat och 
flygbolaget vill inte ersätta. Kan ni 
hjälpa mig att få rätt?

• Vi har köpt ny tvättmaskin, hur gör man 
vid eventuell reklamation eller service?

• Jag har problem med rörmokaren som 
aldrig gör klart jobbet.

• Jag vill ha hjälp med att reklamera fel 
på min husvagn.

• Jag blev pålurad ett 
mobilabonnemang av en oseriös 
säljare, hjälp mig att komma ur det!

• Bilen ska in på service. Hur kan jag 
säkerställa att det inte blir dyrare än 
det ska vara?

Familj • Hurra, vi ska flytta ihop! Hjälp oss 
att skriva ett samboavtal!

• Min kontantinsats var mycket högre 
än min sambos när vi köpte vår 
bostadsrätt. Borde vi skriva något 
avtal om det?

• Vi är nygifta och vill skriva ett 
äktenskapsförord.

• Hur ordnar vi det ekonomiska om vi vill 
skilja oss?

• Jag behöver hjälp med ett avtal 
om umgängesrätt med barn och 
vårdnadsfrågor.

• Mitt ex låter mig inte träffa mina barn. 
Jag behöver hjälp i domstol med att få  
umgängesrätt.

• Det skulle kännas bra med en 
framtidsfullmakt, hjälp mig att skriva 
en!

• Vi sålde huset med vinst och vill ge 
en del till barnbarnen. Hur löser vi det 
med resten av arvet?

• Jag vill föra över fritidshuset på mina 
tre barn, hur gör man?

• Jag har några frågor om testamente, 
särkullbarn och gemensamma barn.

Arv • Får mina föräldrar verkligen 
ge bort mitt kommande arv till 
välgörenhet?

• Min pappa har gått bort och för 
några år sedan gav han bort 
sitt fritidshus till min syster. Hur 
påverkar det arvet efter honom?

• Hjälp mig med att skriva ett testamente.

• Jag har hamnat i en jobbig arvstvist 
med mina syskon och behöver hjälp att 
få rätt.

• När min pappa gick bort visade det 
sig att han har skänkt bort hela sin 
förmögenhet till sin nya fru. Jag behöver 
hjälp att hävda min rätt.

• Jag har ärvt en större summa pengar 
efter mina föräldrar. Kan jag avstå 
arvet till förmån för mina barn?

• Min fru har gått bort. Hennes 
särkullbarn gör anspråk på arv och 
jag behöver hjälp med situationen.

Person • Hjälp, jag har blivit ID-kapad, vad 
ska jag göra?

• Jag har varit sjukskriven en längre tid 
och nu har Försäkringskassan nekat mig 
sjukpenning. Hur ska jag göra för att 
ompröva eller överklaga deras beslut?

• Någon har tömt mitt bankkonto, hur 
kan jag få tillbaka pengarna?

Magnus Ladulåsgatan 63B, 118 27 Stockholm
Kundtjänst 0771-985 200, Växel 08-524 640 00, info@helpforsakring.se

helpforsakring.se

ålder och livssituation. I tabellen ser du typiska 
exempel på vad vi hjälper våra kunder med. Här 
känns det extra bra att ha en jurist vid sin sida!
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