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1

Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokatkostnader
och rättegångskostnader som uppstått vid användning av juridisk hjälp i tvistemål, där arbetsgivaren har sagt upp eller hävt den försäkrades arbetseller tjänsteförhållande.
Den försäkrades advokat- och rättegångskostnader ersätts enligt försäkringsvillkoren också till
den del de gäller andra anspråk som grundar sig på
det avslutade arbets- eller tjänsteförhållandet som
behandlas i samband med ett sådant tvistemål.

2

Försäkringstagare och försäkrade

Försäkringstagaren är YTK-Yhdistys ry.
Försäkrade är de medlemmar som har betalat sina
medlemsavgifter enligt YTK-Yhdistys ry:s stadgar
och som har varit medlemmar i YTK-Yhdistys ry
och i arbetslöshetskassan de 6 föregående månaderna vid uppsägning från arbetsgivarens sida.
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Försäkringsperiod

koret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
uppfylls. Om försäkringen dock har varit i kraft
i mindre än två år för den försäkrade när försäkringsfallet inträffar, ska även arbets- eller tjänsteförhållandet ha avslutats samt de omständigheter
som avslutandet grundar sig på, ha uppkommit
eller inträffat under försäkringens giltighetstid.
Till försäkringens giltighetstid räknas härvid den
tid, under vilken försäkringen för den försäkrades
del oavbrutet varit i kraft med motsvarande innehåll hos en eller flera försäkringsgivare.
5.3

Ett försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall när
den försäkrade har flera tvistemål som grundar sig
på eller som ansluter sig till avslutande av samma
arbets- eller tjänsteförhållande.
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Begränsningar i anslutning till
försäkringsfall

Försäkringen ersätter inte kostnader som den försäkrade orsakats i ett ärende,
1.

där det enbart har varit fråga om andra anspråk
som grundar sig på det avslutade arbetsförhållandet och tvisten inte gäller avslutandet av
arbetsförhållandet

2.

där bestridande av krav inte kan visas

3.

som hänför sig till den försäkrades överlåtelse eller anskaffning av företag, aktier som
berättigar till ägande i företaget eller till dess
bolagsandel

4.

som gäller patent eller annan immateriell rättighet

5.

Försäkringen täcker bara ovan avsedda tvistemål
som behandlas i Finland.

där ärendets egentliga intresse utan krav på
rättegångskostnader är under femhundra (500)
euro eller som annars har ringa betydelse för
den försäkrade

6.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som
behandlas av Europeiska domstolen för mänskliga
rättigheter eller i Europeiska unionens domstol.

där de kostnader som orsakats den försäkrade
ersätts från ansvarsförsäkringen eller annan
rättsskyddsförsäkring

7.

som gäller ett arbets- eller tjänsteförhållande
som avslutats på grund av konkurs eller företagets saneringsförfarande

8.

som gäller mot den försäkrade riktat privaträttsligt anspråk, som grundar sig på sådan
gärning, för vilken den försäkrade dömts till
straff eller beviljats åtalseftergift eller icke
dömts till straff med stöd av specialstadganden

9.

som gäller av den försäkrade framfört privaträttsligt anspråk, som grundar sig på sådan
handling, för vilken denne dömts till straff
eller beviljats åtalseftergift eller inte dömts till

Försäkringsperioden är ett kalenderår.

4

Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan använda sig av försäkringen i
tvistemål som nämns i villkorspunkt 1, som i Finland omedelbart kan anhängiggöras vid tingsrätt,
förvaltningsdomstol eller arbetsdomstol samt i
deras besvärsinstanser eller vid skiljeförfarande.
Om det är fråga om ett tvistemål som kan avgöras
utan rättegång, kan försäkringen användas i sådana
ärenden som i Finland direkt kunde ha anhängiggjorts vid ovan nämnda domstolar.
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Försäkringsfall som ersätts

5.1
Med försäkringsfall som ersätts från försäkringen avses uppkomst av tvist. Tvisten har
uppkommit när ett krav som gäller grunder eller
belopp är stridigt till grunderna eller beloppet.
5.2

Tidpunkt för uppkomst av försäkringsfall

Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid då arbetsvill-
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straff med stöd av specialstadganden som gäller detta
10. som gäller beskattning
11. som gäller utsökning, verkställighetstvist som
avses i utsökningslagen eller verkställighet
som hänför sig till utsökning
12. där det är fråga om huruvida kostnader som
orsakats av det försäkringsfall som den försäkrade anmält antingen helt eller delvis ska
ersättas från denna rättsskyddsförsäkring

7.4
Den försäkrade har inte rätt att med bindande verkan för försäkringsgivaren medge beloppet av kostnaderna för ärendets skötsel. Den
ersättning som den försäkrade eventuellt betalat
till sitt ombud som ersättning för ombudets arvoden och kostnader binder inte försäkringsgivaren
vid bedömningen av rättegångskostnadernas skälighet.

13. som behandlas som grupptalan och där den
försäkrade är sökande eller medlem i gruppen
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Ersättningsbestämmelser

14. där det är fråga om tvistemål, som gäller ett
arbets-eller tjänsteförhållande som den försäkrade själv har avslutat.

8.1

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet på 10 000 euro enligt försäkringsavtalet är i varje försäkringsfall högsta gräns
för försäkringsgivarens ersättningsskyldighet.
Maximibeloppet för försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för kostnader som uppkommit före
inledandet av huvudförhandling vid tingsrätt eller
domstolsmedling samt för kostnader i ärenden som
avgjorts utan rättegång är dock högst hälften av det
ovan nämnda försäkringsbeloppet.

15. som ansluter sig till någon annan situation än
den som avses i villkorspunkt 1.
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Åtgärder vid inträffat försäkringsfall

7.1
Om den försäkrade önskar använda sig av
försäkringen ska försäkringsgivaren skriftligen
underrättas därom på förhand. Försäkringsgivaren
ska då tillställa den försäkrade ett ersättningsbeslut.
7.2
Den försäkrade ska som sitt ombud anlita
advokat eller annan jurist. Om den försäkrade som
sitt ombud anlitar någon annan än en person som
avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande
utländsk examen eller om den försäkrade inte
överhuvudtaget anlitar något ombud betalas ingen
ersättning från försäkringen.
Andra än advokater och offentliga rättsbiträden ska
ha ett av lagen krävt tillstånd för att verka som rättegångsombud och -biträde.
7.3
Den försäkrade ska vid rättegång och i förlikningsförhandlingar kräva full ersättning av motparten för sina advokat- och rättegångskostnader.
Om den försäkrade inte framställer kostnadskravet
eller obefogat avstår från kravet, kan ersättningen
från försäkringen nedsättas eller förvägras i enlighet med lagen om försäkringsavtal.

8.1.1 Begränsning av försäkringsbelopp
Försäkringsgivarens sammanlagda högsta ersättningsbelopp för flera olika försäkringsfall som
under samma försäkringsperiod inträffat för en
försäkrad är högst dubbelt det försäkringsbelopp
som anges i villkorspunkt 8.1.
8.2

Självrisk

Från de ersättningsbara kostnaderna avdras den
försäkrades försäkringsavtalsenliga självrisk på
15 %, dock alltid minst 250 euro.
8.3

Ersättningsbara kostnader

Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga
och skäliga advokat- och rättegångskostnader som
försäkringsfallet orsakat enligt följande:
8.3.1 I tvistemål
Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud
och för bevisning om det är fråga om en tvist som
har behandlats eller som omedelbart kunde ha
anhängiggjorts i de i punkt 4 nämnda domstolarna.
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Om det för att en tvist ska kunna hänskjutas till
prövning av domstol krävs en rättshandling eller
ett beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att
det nämnda kravet uppfyllts.
8.3.2 Ärende som är föremål för förlikning
Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande
av ombud och bevisning ersätts i tvist som avses i
punkt 8.3.1. Arvoden och kostnader för medlaren
ersätts dock inte.
8.3.3 Sökande av ändring hos högsta domstolen
eller i högsta förvaltningsdomstolen
Om sökande av ändring hos högsta domstolen eller
högsta förvaltningsdomstolen kräver besvärstillstånd, ersätter försäkringen kostnader för sökande
av ändring endast i det fall att besvärstillståndet
beviljats.
Kostnader orsakade av extraordinära rättsmedel
ersätts endast om högsta domstolen eller högsta
förvaltningsdomstolen godkänt klagomålet, upphävt domen eller återställt försutten fatalietid.
8.3.4 Gemensamt intresse

8.5

Kostnader som inte ersätts

Försäkringen ersätter inte

• motpartens rättegångskostnader som den för-

säkrade genom dom eller avtal ålagts att betala

• kostnader som orsakas av verkställande av dom
eller beslut

• den försäkrades tidsförlust, eget arbete, förlo-

rad inkomst eller förtjänst, rese- eller uppehållskostnader och inte heller den tilläggskostnad som uppstår vid byte av ombud eller till följd
av förfarande från den försäkrades sida som ökar
kostnaderna eller orsakar onödiga kostnader

• kostnader som orsakas av införskaffande av ett
juridiskt sakkunnigutlåtande

• kostnader som orsakas av uppgörande av brotts-

anmälan eller begäran om polisutredning eller av
förundersökning i brottmål

• kostnader för sådana omständigheter eller bevis
som domstolen inte beaktar på grund av att de
framförts för sent

• kostnader som den försäkrade eller hans ombud

orsakat genom att utebli från domstolen, genom
att inte iaktta order givna av domstolen eller
genom att framställa en invändning, som de har
vetat eller borde ha vetat vara obefogad, eller
som de annars genom att förlänga rättegången
uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat

Om det i ärendet i väsentlig grad är fråga om annat
än den försäkrades privata intresse eller den försäkrade i ärendet har att bevaka ett gemensamt
intresse med personer som inte är försäkrade med
denna försäkring, ersätter försäkringen endast den
del av kostnaderna som kan anses utgöra den försäkrades andel.

• kostnader för rättegång, som den försäkrade

8.4

• skiljemannens och förlikningsmannens arvode

Ersättningsbelopp och beräkning

Advokat- och rättegångskostnader som ersätts från
försäkringen bestäms enligt rättsnormer för rättegångskostnader på basis av rättegångsbalken. Om
domstol inte, på grund av parternas medgivande,
i sitt utslag har uttalat sig om advokat- och rättegångskostnader, eller om ärendet avgjorts genom
förlikning, bestäms de kostnader som ersätts också
med beaktande av i motsvarande ärenden vanligen
utdömda eller erlagda kostnader.
För anlitande av ombud ersätts skäligt arvode för
ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid
bestämmandet av arvodets och kostnadernas skälighet beaktas värdet på den förmån som gjorts
stridig, ärendets svårighet och omfattning samt det
utförda arbetets mängd och kvalitet.
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eller dennes ombud inlett utan att motparten
givit anledning därtill, eller i övrigt uppsåtligen
eller av oaktsamhet har orsakat en onödig rättegång
och kostnader.

8.6

Övriga bestämmelser i samband med
ersättning

8.6.1 Försäkringsgivaren betalar ersättning för
den försäkrades advokat- och rättegångskostnader
efter domstolens utslag eller efter att förlikning har
nåtts.
Den slutliga ersättningen betalas efter att den försäkrade på försäkringsgivarens begäran har visat
att denne betalat sin självriskandel av kostnaderna
och den andel som eventuellt överskrider försäkringsbeloppet till samma bankkonto för ombudet,
till vilken den ersättning som betalas från försäkringen, ska erläggas.

8.6.2 Den kostnadsersättning, som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att
betala till den försäkrade ska räknas som minskning av försäkringsgivarens ersättningsskyldighet,
om denna ersättning har kunnat inkasseras av den
betalningsskyldige.
8.6.3 Om motparten har dömts eller förbundit sig
att till den försäkrade betala kostnadsersättning,
som vid betalning av ersättning från försäkringen
är obetald, är den försäkrade skyldig att överföra
sin rätt till kostnadsersättning på försäkringsgivaren upp till det belopp som erlagts från försäkringen.

8.6.4 Om den försäkrade själv har varit tvungen
att betala en del av kostnaderna på grund av att
kostnaderna överstiger det i punkt 8.1 nämnda
maximiersättningsbeloppet, är den försäkrade
skyldig att till försäkringsgivaren överföra den del
av motpartens kostnadsersättning som överskrider
den andel som den försäkrade själv betalat.
8.6.5 Om den kostnadsersättning som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att
betala har betalats till den försäkrade eller denne
annars har fått räkna den till godo, ska den försäkrade återbetala kostnadsersättningen med ränta till
försäkringsgivaren upp till det ersättningsbelopp
som betalats från försäkringen.
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