Regler for foreningens tilskud til medlemmers omkostninger til
juridisk bistand
1

Introduktion

1.1

Sydøstjyllands Vognmandsforening kan yde et medlem tilskud til råd og bistand med
hensyn til spørgsmål og tvistigheder af juridisk art, der involverer medlemmets
vognmandsvirksomhed.

1.2

Foreningen indgår ingen forpligtelser overfor medlemskredsen om generelt at yde tilskud
og bestyrelsen alene træffer afgørelse om, hvorvidt der kan ydes tilskud i den enkelte sag.

2

Art og omfang

2.1

Foreningen kan yde tilskud til:
a) rimelige omkostninger til juridisk bistand og andre udgifter betalt af medlemmet,
b) når disse er afholdt i sager, hvor bestyrelsen ønsker en principiel afgørelse til gavn for
hele branchen og er opstået i indmeldelsesperioden,
c) dog ikke, hvis sådanne omkostninger og udgifter er eller kunne have været dækket af
anden sædvanlig forsikring på standardbetingelser, eller hvis sagen er kørt igennem
DTL, som har afholdt omkostningerne.

2.2

Tilskud ydes ikke til:
a) sager mod foreningen, dens rådgivere eller andre repræsentanter,
b) sager mellem medlemmer
c) sager vedrørende medlemmets interne anliggender, herunder arbejdsgiverforhold
d) medlemmets egne administrations-, operations- eller generalomkostninger – herunder
reparations- og inkassoomkostninger.

2.3

Foreningen har ikke pligt til at stille sikkerhed for en modparts omkostninger og andre
udgifter. Bestyrelsen kan dog efter eget skøn beslutte at stille en sådan sikkerhed.

3

Dækningsfelt

3.1

Foreningen yder tilskud til juridisk assistance i tvistigheder og spørgsmål opstået i
indmeldelsesperioden i direkte forbindelse med drift af vognmandsvirksomhed vedrørende
eksempelvis:
a) myndighedskrav, som virker urimelige og skadelige for drift af virksomheden,
b) krav fra kontrolmyndigheder, som virker urimelige og til hindring for virksomhedens
normale drift,
c) krav fra kontrolmyndigheder, der fremkommer i forbindelse med bagatelagtige
påståede overtrædelser af f.eks. køre-hviletidsregler såfremt disse vurderes som
principielle
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3.2

Foreningen dækker ikke omkostninger og andre udgifter, når:
a) disse er påløbet, før medlemmet har informeret foreningen om sagen, medmindre
foreningen finder, at omkostningerne har været nødvendige eller nyttige for sagen,
b) disse er påløbet uden forudgående godkendelse fra foreningen, medmindre foreningen
finder, at omkostningerne har været nødvendige eller nyttige for sagen,
c) der ikke er nogen rimelig udsigt til at undgå ansvaret.

4

Sagsbehandling og medlemmets forpligtelser

4.1

Medlemmet er forpligtet til for egen regning at:
a) tilvejebringe den dokumentation, der anses for nødvendig i relation til den sag, der
ønskes dækket af foreningen,
b) foretage de beregninger, der er nødvendige i relation til sagen,
c) tilvejebringe og sikre det fornødne bevismateriale, og
d) sørge for at fremskaffe de vidner, der er relevante for behandlingen af sagen.

4.2

Kan foreningen ikke vurdere sagen tilstrækkeligt, fordi et medlem har forsømt sine
forpligtelser i henhold til regel 4.1, er foreningen berettiget til at nægte assistance.
Hvis foreningen nægter assistance, skal medlemmet godtgøre foreningen de udgifter, den
har haft.

4.3

Foreningen træffer beslutning om valg af advokater, rådgivere eller andre sagkyndige, som
den engagerer og instruerer til at føre sagen,
Foreningen kan dog give tilladelse til at medlemmet instruere sine egne advokater,
sagkyndige eller andre rådgivere til at føre sagen, i hvilket tilfælde foreningen skal holdes
fuldt orienteret om sagsbehandlingen.

4.4

Foreningen kan på et hvilket som helst tidspunkt af sagsbehandlingen nægte tilskud for
fremtidige udgifter og omkostninger, såfremt:
a) foreningen efter eget skøn finder en sag eller medlemmets holdning urimelig eller finder,
at medlemmet har handlet ufornuftigt, upassende eller lovstridigt,
b) medlemmet uden at forelægge spørgsmålet for foreningen eller i strid med foreningens
råd accepterer jurisdiktion, indgår aftale om voldgift eller foretager andre dispositioner
af processuel art, som foreningen finder utilrådelig,
c) medlemmet uden at forelægge spørgsmålet for foreningen eller i strid med
foreningens råd giver indrømmelser i en sag, indgår forlig eller undlader at appellere
en foreliggende dom eller nægter at forlige sagen på de vilkår, som foreningen
anbefaler.
Hvis foreningen nægter dækning, skal medlemmet godtgøre foreningen de udgifter, den
har haft, og som ville have været erholdelige, såfremt sagen var blevet ført i
overensstemmelse med foreningens anbefalinger,
e) foreningen finder, at udsigterne til at få ændret en foreliggende kendelse eller dom ved
appel til højere instans ikke står i rimeligt forhold til omkostningerne herved,
f) medlemmet anmelder betalingsstandsning, går konkurs eller på lignende måde søger
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beskyttelse fra sine kreditorer, som insolvent træder i likvidation eller indstiller sine
aktiviteter eller i øvrigt kommer i en konkurslignende situation.
4.5

Hvis modparten ved forlig eller på anden vis påtager sig at erstatte et medlems
omkostninger, indtræder foreningen ved betalingen af omkostningerne i medlemmets ret
mod modparten. Hvis foreningen kun delvis dækker omkostningerne, deles kravet pro rata
mellem foreningen og medlemmet.

4.6

Såfremt en sag forliges, ved at modparten betaler et aftalt forligsbeløb, der indeholder hel
eller delvis dækning af de udgifter og omkostninger, medlemmet har haft, har foreningen
ret til en pro rata del af forligsbeløbet til dækning af de udgifter, foreningen har betalt og
skal betale.

4.7

Hvis et medlem tilkendes omkostninger i en sag, der helt eller delvist har været ført af
foreningen, tilfalder disse foreningen.
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Foreningens ansvarsfrihed

5.1

Foreningen er ikke ansvarlig for fejl eller forsømmelser under sagsbehandlingen, som
måtte blive begået af foreningens ledelse, DTL Region Syd eller advokater, rådgivere eller
andre sagkyndige, som foreningen har engageret.

5.2

Foreningen er ikke ansvarlig for midler, som går tabt, efter at de er inkasseret af advokater,
rådgivere eller andre sagkyndige, som foreningen har engageret eller for midler betroet
vedkommende til udbetaling for medlemmets regning.

5.3

Tilsagn om tilskud er kun bindende for foreningen såfremt beslutning er truffet af en enig
bestyrelse.

5.4.

Bestyrelsens afgørelse er endegyldig og kan ikke ankes eller påklages til nogen retsinstans

5.5.

Evt. tvistigheder om forståelsen af dette dokument skal afgøres ved retten i Kolding.
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Omnibus regel og begrænsning af dækning

6.1

Bestyrelsen har ret til efter eget skøn at træffe beslutning om at dække udgifter og andre
omkostninger betalt af medlemmet, der ellers ikke ville være dækket under reglerne, når
bestyrelsen finder sådan dækning rimelig og i overensstemmelse med foreningens formål.

6.2

Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde efter eget skøn træffe beslutning om at dække
udgifter og andre omkostninger, der ellers er særskilt undtaget fra dækningen.

6.3

Bestyrelsen kan i særlige sager efter eget skøn, når dette er velbegrundet, træffe
beslutning om at nægte eller begrænse tilskud eller trække tilsagn om tilskud tilbage.

6.4

Bestyrelsen fastsætter hvert år det maksimale beløb pr. sag, som foreningen dækker. For
året 2010 andrager det maksimale beløb pr. sag kr. 10.000 excl. moms.

6.5

Evt. skattemæssige konsekvenser for modtageren i forbindelse med udbetaling af tilskud
er foreningen uvedkommende.

7

Egenandele

7.1

Med mindre andet er aftalt, er egenandelen i hver sag 25% af de samlede udgifter og
omkostninger. Der gælder dog et maksimumbeløb jf pkt. 6.4.

7.2

Bestyrelsen fastsætter hvert år egenandelens minimum- og maksimumbeløb. Den
beslutter efter eget skøn, hvorvidt et sagskompleks består af en eller flere sager, for hvilke
medlemmet bærer separate egenandele.
(godkendt af bestyrelsen 22.09.2010)
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