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LOfavør Advokatforsikring  
kollektiv 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

 

Selskapet: HELP Forsikring AS   
 
Ved å ha kjøpt LOfavør Advokatforsikring vil du få advokatbistand knyttet til arv, barn- og familierett, kjøpsrett, forsikringssaker, 
fast eiendom, førerkortbeslag og krenkende nettpublisering. 
For å benytte deg av forsikringen kan du ta kontakt med HELP via Min side, post@help.no, ringe på 22 99 99 99 eller                             
kontaktskjema på help.no.  

 

 
Hva dekker forsikringen? 
Du, i egenskap av privatperson, har rett til forebyg-
gende juridisk rådgivning og advokatbistand i forbin-
delse med dialog, forhandlinger, tvist og domstolsbe-
handling mot motpart, samt etterfølgende 
tvangsfullbyrdelse etter avgjørelse/forlik i domstolene 
innen følgende rettsområder: 
 Familierett. 
 Barnerett etter barneloven, avgrenset til foreldre-

tvist om samvær, fast bosted og/eller foreldrean-
svar for barn etter barneloven der meklingsattest 
foreligger, samt uenighet om barnebidrag og far-
skap. Advokatbistanden er begrenset til bistand i 
én tvist, initiert av deg selv, for hvert av dine barn. 
Dersom du er saksøkt, gjelder ikke denne be-
grensningen. Se for øvrig punkt 4 i vilkårene. 

 Arverett. 
 Kjøps- og leiekontrakter (unntatt kjøp av advokat- 

og eiendomsmeglingstjenester), leie, leasing, 
abonnementsavtaler og reiser. Dette gjelder for-
utsatt at kjøpsavtalen er inngått mens Medlem-
met er omfattet av forsikringsavtalen og at tviste-
summen er over kr 6 000 

 Fast eiendoms rettsforhold  
 Tap av førerrett og beslag av førerkort ved kjø-

ring i og utenfor arbeidsforhold, forutsatt at på-
stått lovovertredelse ikke er knyttet til kjøring i 
ruspåvirket tilstand eller kjøring med for høy has-
tighet.  

 Dine barn under 20 år som er hjemmeboende el-
ler borteboende grunnet videregående opplæring 
får i tillegg til ovennevnte rettsområder rett til juri-
disk bistand til og med domstolsbehandling in-
nenfor følgende: 
- Opplæringslova. Saker etter opplæringslova ret-
tes så langt det er mulig mot skoleeier. 
- Lov om utdanningsstøtte. 
- Økonomiske ytelser som gis med hjemmel i fol-
ketrygdloven. 
- Tvister vedrørende barneforsikring. 
- Husleie.  

 Skadeforsikringssaker under din egen forsikring 
knyttet til følgende ting/tjenester: 
- Båt. 
- Kjøretøy. 
- Reise. 

 Krenkende nettpublisering. 
 
         

 
 

Hva dekker forsikringen ikke? 
x Saker vedrørende medlemmets yrkes- eller næ-

ringsforhold. 
x Forsikringen dekker ikke utbetaling for påløpte 

advokatutgifter forut for din kontakt med HELP. 
x Saker etter barnevernloven.  
x Saker om kjøp/salg av fast eiendom, herunder 

saker om nyoppføring eller total rehabilitering av 
boenhet/fritidseiendom. 

x Kjøp av advokat- og eiendomsmeglingstjenester. 
x Saker om odels- og åsetesrett, og reindrift  
x Utlendingssaker, herunder saker om asyl, opp-

hold og familieinnvandring. 
x Teknisk bistand til sletting av krenkende innhold 

på nettet. 
x Forsikringssaker knyttet til innbo, hytte og fritids-

bolig 
x Personforsikring, eller saker knyttet til person-

skade, selv om dekningen er en del av en kombi-
nert forsikringsavtale 

x Kjøp av varer og tjenester hvor det ikke er betalt 
skatt og avgifter (svart arbeid) 

 
 

   
 
 

 
  

 
Er det noen begrensninger i dekningen? 
! Saker vedrørende næringsforhold. 
! Tvister mot HELP eller saker der det er interesse-

motsetning mellom deg og HELP. 
! Saker som gjelder dine forsettlige eller svikaktige 

handlinger eller unnlatelse. 
! Fast eiendoms rettsforhold knyttet til eiendommer 

utenfor Norge, Sverige og Danmark 
! Saker som har sammenheng med skader som 

følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller 
naturkatastrofer, streik/lock-out, terrorhandling, 
krig, revolusjon/opptøyer eller tilsvarende force 
majeure hendelser. 

! HELP dekker timesats lik offentlig salærsats og 
ikke idømte saksomkostninger dersom du velger 
en annen advokat enn den HELP utpeker. 
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Hvor gjelder forsikringen? 
 Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norsk domstoler som verneting. I tillegg 

har du en tilleggsdekning i Sverige og Danmark. Se egne vilkår på http://www.helpforsakring.se/ og 
http://www.helpforsikring.dk/  

 
 

 

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 

- Du plikter å opptre lojalt overfor HELP, herunder oversende HELP alle relevante dokumenter vedkommende 
har tilgang til, og som kan ha betydning for saken og dekningen under denne forsikringen. 

- Videre er det en forutsetning at alle spørsmål fra advokaten besvares ærlig og etter beste evne. 
- På eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for saken, og skal stille seg til dis-

posisjon, vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad saken krever det. 
- Du plikter å informere om andre relevante forsikringsordninger vedkommende måtte være berettiget til. 
- Du skal ikke selv ta skritt i saker eller overfor motpart/motparts advokat uten at dette er avtalt med advokaten. 
 

 

 
Når og hvordan betaler jeg?  
Forsikringen betales via faktura fra HELP. 
 
For bistand i tvister må du betale en egenandel på kr 3 000,-. Tvist er saker som behandles i domstolene, forliksrådet 
eller ved mekling. Se nærmere informasjon på www.help.no om du eller Forbundet ditt dekker egenandelen. 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 
Forsikringen gjelder fra du tegner den. 
 
Forsikringen dekker bare saker der rettshjelpbehovet ble kjent for deg etter din tilslutning til forsikringsavtalen. 
 
I foreldretvister etter barneloven som tidligere er behandlet og avsluttet ved domstolen, enten ved rettsforlik, heving av 
sak, dom eller kjennelse, hvor du fikk advokatbistand gjennom HELP, gjelder en karantenetid på to år fra avgjørelsen 
er rettskraftig. Etter to år tilbyr HELP ytterligere advokatbistand med inntil 10 timer advokatmekling. 

 

 
Hvordan sier jeg opp forsikringen?  
Du kan si opp forsikringen ved å reservere seg mot forsikringsdekningen, jf. FAL § 9-2 (b). Reservasjon skjer ved at du 
henvender deg til Forbundet. Ved opphør er forsikringsperioden én kalendermåned fra oppsigelsesdato.  
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