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Företag: HELP Försäkring Filial    

 

Det här är ett faktablad om försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, som finns 
på helpforsakring.se/seko. HELP erbjuder Juristförsäkring som en frivillig gruppförsäkring för ditt förbund och du ansluter dig   
genom egen anmälan. Du har också tillgång till digitala avtal via Min Sida.  
 
För att använda försäkringen tar du kontakt med HELP via Min sida, info@helpforsakring.se eller 0771–985200. 

 

 

Vad ingår i försäkringen? 
Du, i egenskap av privatperson, har rätt till obegränsat antal 
timmar juridisk rådgivning från HELPs jurister samt rätts-
skydd upp till 2 miljoner kronor i tvister inom följande rätts-
områden: 

✓ Familjerätt 

✓ Arvsrätt 

✓ Barnrätt avseende tvister om vårdnad, boende, um-
gänge och underhåll enligt Föräldrabalken  

✓ Konsumentköp av varor och hantverkstjänster, och     
privat köp/försäljning av varor 

✓ Fast egendomsförhållande, begränsat till:  

✓ Grannförhållanden enligt 3 kap. Jordabalken  

✓ Hyra/uthyrning av den försäkrades permanenta 
bostad i Sverige 

✓ ID-stöld 

✓ Indraget körkort i trafiksituationer utanför arbetet 

✓ Ärenden som rör avslag på sjukpenning och sjuk-       
ersättning  

 

Rättshjälp för ovan nämnda punkter ges intill dess ärendet är 
löst genom förlikning eller har avgjorts i domstol eller jämför-
bar instans. 
 
 
 
Du har rätt till juridisk rådgivning och rättskydd tills ett 
ärende behandlats av samfälligheten, bostadsrättsförening-
ens egna organ eller avgjorts av offentligrättsligt organ i 
första instans inom följande rättsområden: 

✓ Ärenden enligt Plan-och bygglagen (2010:900) 

✓ Ärenden avseende samfällighetsförening och vägsam-
fällighet 

✓ Ärenden avseende bostadsrättsförening 
 
 

 
 

Vad ingår inte i försäkringen? 

x Ärenden mot HELP eller förbundet, eller ärenden där 
det föreligger en intressekonflikt mellan dig och HELP 
eller förbundet    

x Ärenden som gäller din avsiktliga eller svekfulla hand-
ling eller underlåtelse att handla  

x Värdet av eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppe-
hälle eller andra omkostnader som du haft 

x Kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal 

x Ersättning för skiljemän, konkursförvaltare, skiftesman, 
boutredningsman, testamentsexekutor, bodelnings-  
förrättare etc 

x Ärenden som hör samman med skador till följd av      
radioaktivitet, kemiska katastrofer eller naturkatastrofer,  
terrorhandling eller liknande händelser 

x Kostnader för extern advokat som uppkommit innan du 
ansökte om rättsskydd hos HELP 
 

   
 
 

 

  
 

Finns det begränsningar av vad försäkringen 
täcker? 

! Ärenden som faller inom bestämmelserna till skydd och 
stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, 
SoL) och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU)  

! Ärenden avseende köp/försäljning av fast egendom    
inklusive ärenden om nybyggnation eller totalrenovering 
av bostad 

! Ärenden som avser fast egendom och tillbehör till fast 
egendom enligt Jordabalken, inräknat servitut och      
arrendeavtal 

! Ärenden om köp/försäljning av varor och hantverkar-
tjänster där köpeavtalet inte ingicks under försäkrings-
perioden 

! I tvister avseende vårdnad, boende, umgänge och     
underhåll enligt Föräldrabalken är försäkringen begrän-
sad till bistånd i en (1) tvist som initierats av dig för vart 
och ett av era barn. Begränsningen gäller inte för det 
fall du är svarandepart i tvisten 

! Ärenden som rör avslag på sjukpenning och sjukersätt-
ning där skadan är arbetsrelaterad 

! Ärenden om indraget körkort som har sin bakgrund i   
lagöverträdelse knutet till brott eller där du inte har     
behov av körkort i arbetssammanhang 

! Kostnad för motparts rättegångskostnader om ärendet 
inte handläggs av HELP, eller jurist som utsetts av 
HELP 
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Var gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller för ärenden som regleras av svensk, norsk eller dansk rätt och som prövas av svensk, norsk eller dansk domstol.  

 

 
 

 
Vilka skyldigheter har jag? 
Du är skyldig att uppträda lojalt och samarbetsvilligt gentemot HELP, vilket innebär: 

• Tillhandahålla alla dokument av betydelse för ärendet 

• Besvara alla frågor från juristen sanningsenligt och efter bästa förmåga 

• Uppge alla upplysningar av betydelse för ärendet 

• Vara tillgänglig för HELPs jurister och sakkunniga 

• Informera om eventuella andra relevanta försäkringstjänster du kan vara berättigad till  

• Inte själv vidta åtgärder eller ingå överenskommelser i ärenden som handläggs av HELP utan att detta först avtalats med 
HELP skriftligen 

 

 

 

När och hur betalar jag?  
Försäkringspremien uppgår till 30 kronor per månad och faktureras av förbundet.  
Vid juridiskt bistånd i tvister utgår en självrisk om 3 000 kr som faktureras av HELP.   

 

 

 
När startar och slutar försäkringen? 
Försäkringens startdag framgår av ditt försäkringsbesked och gäller så länge det kollektiva försäkringsavtalet mellan förbundet och 
HELP gäller.  
Försäkringen upphör om du säger upp din försäkring eller om det kollektiva försäkringsavtalet mellan förbundet och HELP upphör. 
Om du träder ur förbundet avslutas din försäkring automatiskt.  
 

 

 
Hur kan jag säga upp försäkringen?  
Försäkringen sägs upp direkt till HELP.  
 

 
 
 


