Bijzondere voorwaarden
Gezinsrechtsbijstandverzekering nr. 1348

1.

Begripsomschrijvingen

1.1.
1.1.1
1.1.2

Verzekerden:
de verzekeringnemer;
de partner met wie de verzekeringnemer in gezinsverband samenwoont;
alsmede
hun ongehuwde kinderen, waaronder adoptief-, pleeg- en stiefkinderen, die bij hen
inwonen of voor dagstudie of ter vervulling van de militaire of vervangende
dienstplicht uitwonend zijn;
hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die met
hen een huishouden vormen;
de echtgeno(o)t(e) en ongehuwde kinderen, waaronder adoptief-, pleeg- en
stiefkinderen, die in een verpleeginrichting verblijven;
de gemachtigde bestuurder of passagier van een voer- of (lucht)vaartuig dat aan een
verzekerde toebehoort, uitsluitend voor verhaal van schade ten gevolge van een
verkeersongeval;
de nagelaten betrekkingen van de verzekerden, indien en voorzover zij een vordering
kunnen instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding
van een gebeurtenis waarbij de verzekerde is betrokken en waarvoor krachtens de
verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat;
De onder 1.1.1 tot en met 1.1.6 genoemde verzekerden moeten hun woonplaats in
Nederland hebben.

1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.1.7

1.2

Verzekerde hoedanigheid
Deze verzekering biedt dekking voor verzekerden, maar uitsluitend als particulier.
Derhalve is er geen dekking als beoefenaar van een beroep, als eigenaar/exploitant
van een bedrijf of bij de verwerving van inkomsten buiten regelmatige loondienst
tenzij het betreft het verhalen van door een verzekerde geleden schade wegens dood
of letsel ten gevolge van een verkeersongeval.

2.

Omschrijving van de dekking

2.1

Omvang van de dekking
Het SRK verleent rechtsbijstand en geeft juridische adviezen overeenkomstig de
Algemene Voorwaarden aan de verzekerden voor gebeurtenissen die binnen de
geldigheidsduur van de verzekering vallen;

2.2

Juridische adviezen
Het SRK verstrekt desgevraagd juridische adviezen aan de verzekerde voor juridische
problemen die hem persoonlijk betreffen.
Een juridisch advies betreft het beoordelen van de juridische positie van de
verzekerde en de mogelijke oplossing van het probleem op basis van de door hem
schriftelijk verstrekte gegevens.
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Voor hetzelfde probleem wordt niet meer dan eenmaal een advies uitgebracht;
2.3

Wachttermijn
Voor het verlenen van rechtsbijstand of het geven van juridische adviezen geldt een
wachttermijn van drie maanden.
Deze wachttermijn geldt niet, indien het betreft:
– het verhalen van de schade op degenen die daarvoor uitsluitend wettelijk
aansprakelijk zijn;
– straf- of tuchtzaken;
– een juridisch probleem over een schriftelijke overeenkomst welke eerst na het tot
stand komen van de verzekering is gesloten.
In geval van juridische problemen die voortvloeien uit of verband houden met het
(geweest) zijn van statutair directeur en/of waarbij bepalingen in een overeenkomst
met mede-aandeelhouders mede een rol spelen, geldt een wachttermijn van
12 maanden;

2.4

Onbeperkte dekkingssom
Alle kosten van rechtsbijstand, zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, en van
advies en behandeling door het SRK zijn tot een onbeperkt bedrag gedekt. Hierop zijn
uitgezonderd de kosten van rechtsbijstand terzake van juridische problemen met
betrekking tot statutair directeuren, zoals onder 2.3 vermeld, waarvoor terzake van te
maken externe kosten een dekkingssom geldt van maximaal € 25.000 per gebeurtenis;

2.5

Zekerheidstelling
Indien een buitenlandse overheid wegens een verkeersongeval of een
verkeersovertreding zekerheidstelling eist ter opheffing van een aan verzekerde
opgelegde vrijheidsbeperking of van een beslag op het aan verzekerde toebehorend
motorrijtuig, betaalt het SRK die zekerheidstelling tot een bedrag van € 25.000 per
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.
Wanneer een zekerheid is gesteld, dient de verzekerde het SRK schriftelijk te machtigen
tot het beschikken over het als zekerheid gestorte bedrag, zodra dat is vrijgegeven.
Indien als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling de gestelde zekerheid niet of
slechts ten dele wordt vrijgegeven, is de verzekerde verplicht het niet vrijgegeven
bedrag aan het SRK terug te betalen.

2.6.
2.6.1.

Verzekeringsgebied
a In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de niet
Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee:
– verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde ontstaan door een
beschadiging van lijf of goed;
– strafzaken;
– juridische problemen terzake van overeenkomsten die in rechtstreeks verband met
een (vakantie)reis zijn gesloten.
b In geval van arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke of consumentengeschillen die de
particuliere huishouding betreffen, wordt het verzekeringsgebied gevormd door
Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
c In alle andere gevallen, alsmede voor het verstrekken van juridische adviezen, is
het verzekeringsgebied Nederland en dient het Nederlands recht van toepassing te
zijn.
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2.6.2

2.6.3
2.6.4

2.7.

2.7.2
2.7.3
2.8.
2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

Rechtsbijstand wordt verleend binnen het verzekeringsgebied indien en voorzover de
wederpartij binnen het verzekeringsgebied woonachtig of gevestigd is, de rechter van
een binnen het verzekeringsgebied gelegen land bevoegd is, het recht van dat land van
toepassing is en een eventueel vonnis in dat land ten uitvoer wordt gelegd.
Buiten de hiervoor genoemde verzekeringsgebieden wordt geen rechtsbijstand
verleend en worden geen juridische adviezen verstrekt.
Procedures voor enig internationaal of supra-nationaal rechtscollege komen niet voor
dekking in aanmerking.
Franchise
De verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering ontlenen indien het financieel
belang van de verzekerde minder dan € 225 bedraagt.
Deze franchise bedraagt € 75 als het belang verband houdt met het houden of
besturen van motorrijtuigen.
Deze bepaling geldt niet voor strafrechtsbijstand en juridische adviezen.
Beperkingen en uitsluitingen
Voorzienbaarheid / Opzet
Geen (verdere) rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend:
a indien de gebeurtenis, die de behoefte aan rechtsbijstand doet ontstaan, het
beoogde of zekere gevolg is van het handelen of nalaten van de verzekerde en/of
b indien sprake is van een (voorwaardelijk) opzetdelict, dan wel opzet (mede) is ten
laste gelegd. De kosten van rechtsbijstand worden alsnog vergoed nadat
verzekerde bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vrijgesproken of ontslagen
van rechtsvervolging.
Algemene uitsluitingen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend bij juridische problemen
die voortvloeien uit of verband houden met:
a financieel onvermogen, surcéance van betaling of faillissement van verzekerde;
b borgtocht, subrogatie, overgang van vorderingen (cessie) of schuldvernieuwing;
c fiscaal recht, waaronder mede begrepen successierechten, heffingen, retributies,
bijdragen, leges, invoerrechten, accijnzen en tevens de kosten verbonden aan de
inschakeling van fiscaal deskundigen;
d vermogensbeheer, waaronder mede begrepen eigendom, bezit, beheer, aankoop
en verkoop met betrekking tot de effectenhandel (aandelen, obligaties,
pandbrieven), optiebeurs, termijnhandel, valutahandel en dergelijke;
e verhuur of exploitatie van zaken door een verzekerde.
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend:
f indien in een strafzaak door betaling van een geldsom strafvervolging kon/kan
worden voorkomen, dan wel bij de handhaving van een verkeersvoorschrift een
administratief-rechtelijke sanctie wordt opgelegd in de vorm van een boete;
g bij een juridisch probleem over het in eigendom hebben, bezitten, houden of
(ver)kopen van luchtvaartuigen en (plezier)vaartuigen met een nieuwwaarde van
meer dan € 100.000;
h bij een juridisch probleem over onderhavige rechtsbijstandverzekering.
Uitsluitingen met betrekking tot motorrijtuigen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend:
a indien het juridisch probleem verband houdt met het besturen van een
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2.8.4.

2.8.5.
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motorrijtuig terwijl de bestuurder niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen.
Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als:
– in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd besturen
van een motorrijtuig;
– de verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of redelijkerwijs
niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd was;
b indien er met het motorrijtuig werd deelgenomen aan of geoefend voor een
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd;
c indien het motorrijtuig al dan niet met chauffeur was verhuurd, gebruikt wordt als
taxi of lesauto of voor andere doeleinden dan de gebruikelijke werd gebruikt;
d indien het juridisch probleem verband houdt met de eigendom, de aankoop of
garantie van een tweedehands voer- of vaartuig, voorzover de verzekerde dit heeft
gekocht zonder BOVAG-garantie of gelijkwaardige schriftelijke andere garantie.
Uitsluitingen met betrekking tot onroerende zaken
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend voor:
a juridische problemen met betrekking tot andere onroerende zaken dan de door een
verzekerde zelf bewoonde, laatstelijk bewoonde of te bewonen eigen woning, de
onbebouwde grond waarop een door verzekerde zelf te bewonen woning wordt
gebouwd, de voor eigen gebruik bestemde tweede woning, volkstuin, caravan of
woonboot met vaste stand- of ligplaats met de daarbij behorende grond, alle
voorzover in Nederland gelegen;
b juridische problemen met betrekking tot verhuur of exploitatie van onroerende
zaken door een verzekerde, met uitzondering van verhuur van een kamer of van
een gedeelte van de woning die verzekeringnemer zelf duurzaam bewoont (geen
kamerverhuurbedrijf);
c ontruiming, huur- en burenrechtelijke geschillen, alsmede geschillen terzake van
erfdienstbaarheden, indien de betreffende onroerende zaak bij de aankoop door de
verzekerde of bij de aanvang van diens huur was gekraakt of verhuurd
respectievelijk de met het burenrecht/erfdienstbaarheid strijdige situatie reeds
bestond;
d procedures ter bepaling van de perceelgrenzen;
e de kosten van taxatie ter vaststelling van de waarde van de onroerende zaak bij
onteigening.
f de kosten van een kadastrale opmeting van de onroerende zaak. Deze kosten
worden alsnog vergoed indien na de opmeting blijkt dat krachtens de verzekering
rechtsbijstand verleend moet worden;
Uitsluitingen behoudens juridisch advies
Geen rechten aan deze verzekering, behoudens juridisch advies, kunnen worden
ontleend voor:
a het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor in
de plaats komende regresacties;
b juridische problemen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht,
echtscheiding, beëindiging van een samenleving buiten huwelijk en verplichtingen
tot levensonderhoud.
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Verwerking persoonsgegevens
Na melding van een zaak bij SRK Rechtsbijstand worden uw gegevens door SRK
Rechtsbijstand verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en/of
juridische dienstverlening. Op deze verwerking door SRK Rechtsbijstand is de
gedragscode van de brancheorganisatie van toepassing.

Klachten
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
– Voor klachten of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling,
totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot de
Directie van AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 23005, 8900 MG
Leeuwarden.
– Indien het antwoord van de Directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich
wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN
Den Haag, telefoon 070-3338999.
– Indien u geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandelingsprocedure,
of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter.

Bijzondere bepalingen terrorismedekking
1.

Begripsomschrijvingen
In deze bijzondere bepalingen en de daarop berustende bepalingen wordt – voor
zover niet anders blijkt – verstaan onder:

1.1

Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een
van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde
vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk
met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting
van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken
ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij
aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch
verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.2

Kwaadwillige besmetting:
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest – (doen) verspreiden van
ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische,
radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al
dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken
en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische
belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al
dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het
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oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
1.3

Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om
het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te
wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te
beperken.

1.4

Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen
voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven
risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

2.

Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

2.1

Indien en voor zover, met inachtneming van de in 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven
omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking
bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige
besmetting of preventieve maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als “het terrorismerisico”, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op
schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de
verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw
vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds
gerealiseerde vermogensopbouw.

2.2

De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot
maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot
jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars
tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie
landelijk verschijnende dagbladen.

3.

Uitkeringsprotocol NHT

3.1

Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol
afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij
kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle
vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te
voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te
beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke
uitkering aan de verzekeraar te doen.
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3.2

De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol
afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee
aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het
terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens
verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3.3

Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet
bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden
uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in 3.1 bedoelde
uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

3.4

De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol
slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden
gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de
zin van deze Bijzondere bepalingen wordt beschouwd.
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