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Rubriek
Rechtsbijstand
Motorrijtuigen
Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt het verlenen van rechtsbijstand
zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden Rechts
bijstandverzekering in geval van:
2.1.1 Verhaalsrechtsbijstand
Rechtsbijstand bij het verhalen, uitsluitend op de wettelijk
aansprakelijke derde, van de door verzekerde geleden
schade die is ontstaan door een verkeersongeval of een
ander van buiten komend onheil waarbij het motorrijtuig
was betrokken en werd beschadigd in landen, die zijn
vermeld op het door de maatschappij gehanteerde
Internationaal Motorrijtuigen Verzekeringsbewijs.
Het optreden is alleen eisend.
Als toepasselijk recht wordt gehanteerd het recht in één
van de landen waarvoor dekking – als hiervoor omschre
ven – wordt verleend.
Voor deze dekking geldt geen wachttermijn.
Geen rechtsbijstand wordt verleend:
a. indien de te verhalen schade is veroorzaakt of verband
houdt met een door verzekerde afgesloten overeen
komst;
b. bij sociaal verzekeringsrechtelijke kwesties die niet van
belang zijn voor het vaststellen van de door verzekerde
geleden schade.

2.1.2 Strafrechtsbijstand
Rechtsbijstand bij strafzaken nadat een verzekerde
verdacht van een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf
waarbij het motorrijtuig was betrokken, is gedagvaard in
landen, die zijn vermeld op het door de maatschappij
gehanteerde Internationaal Motorrijtuigen Verzeke
ringsbewijs.
Als toepasselijk recht wordt gehanteerd het recht in één
van de landen waarvoor dekking – als hiervoor omschre
ven – wordt verleend.
Voor deze dekking geldt geen wachttermijn.
Geen rechtsbijstand wordt verleend:
a. indien door betaling van een geldsom (verdere) straf
vervolging kon/kan worden voorkomen, dan wel bij de
handhaving van een verkeersvoorschrift een administra
tiefrechtelijke sanctie wordt opgelegd in de vorm van
een boete;
b. indien sprake is van een (voorwaardelijk) opzetdelict,
dan wel opzet (mede) ten laste wordt gelegd;
c. bij snelheidsovertredingen;
d. bij een uit het proces-verbaal blijkend alcoholpromillage
van minimaal 0,5.
2.1.3 Teruggave rijbewijs of inbeslaggenomen
motorrijtuig
Rechtsbijstand bij verzoeken tot teruggave, gericht aan
een overheidsinstantie ter zake van:

a. een inbeslaggenomen rijbewijs;
b. een inbeslaggenomen kentekenbewijs van een motor
rijtuig van de verzekerde;
c. een ingevorderd of in beslaggenomen motorrijtuig van
de verzekerde;
in landen, die zijn vermeld op het door de maatschappij
gehanteerde Internationaal Motorrijtuigen Verzekerings
bewijs.
Als toepasselijk recht wordt gehanteerd het recht in één
van de landen waarvoor dekking – als hiervoor omschre
ven – wordt verleend.
Voor deze dekking geldt geen wachttermijn.
Geen rechtsbijstand wordt verleend indien:
a. het innemen van het rijbewijs of de inbeslagname van
het motorrijtuig verband houdt met een snelheidsover
treding of bij een uit het proces-verbaal blijkend alcohol
promillage van minimaal 0,5;
b. indien de inbeslagname van het motorrijtuig het gevolg
is van de wijze van het gebruik van het motorrijtuig door
verzekerde of de gemachtigde bestuurder.
2.1.4 Revindicatie
Rechtsbijstand bij het terugvorderen van het motorrijtuig
in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Deze dekking geldt zowel eisend (als eigenaar) als verwe
rend (als bezitter te goeder trouw) en wel in de landen, die
zijn vermeld op het door de maatschappij gehanteerde
Internationaal Motorrijtuigen Verzekeringsbewijs.
Voor deze dekking geldt een wachttermijn van 3 maanden.
Als toepasselijk recht wordt gehanteerd het recht in één
van de landen waarvoor dekking – als hiervoor omschre
ven – wordt verleend.
Geen rechtsbijstand wordt verleend indien het een motor
rijtuig betreft dat:
a. tweedehands is gekocht zonder BOVAG (of daaraan
gelijkwaardig) garantiebewijs;
b. in een vrijwaringsprocedure is of wordt betrokken.
2.1.5 Contractsrechtsbijstand motorrijtuigen
Rechtsbijstand bij juridische geschillen van de verzekerde:
a. inzake aankoop, onderhoud, reparatie of revisie van het
motorrijtuig;
b. met contractspartijen terzake van het verhalen van de
conform artikel 2.1.1 van dit voorwaardenblad gedekte
personenschade.
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Deze dekking geldt zowel eisend als verwerend.
Voor deze dekking geldt een wachttermijn van 3 maanden.
Deze dekking is uitsluitend van kracht voor gebeurtenissen
die plaatsvinden in één van de landen van de Europese Unie.
Als toepasselijk recht wordt gehanteerd het recht in één
van de landen waarvoor dekking – als hiervoor
omschreven – wordt verleend.
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Geen rechtsbijstand wordt verleend bij:
a. juridische geschillen omtrent tweedehands gekochte
motorrijtuigen zonder BOVAG (of daaraan gelijkwaardig)
garantiebewijs alsmede voor (nieuwe) motorrijtuigen die
niet in Nederland zijn gekocht;
b. geschillen met de cascoverzekeraar voorzover het
geschil niet de personenschade betreft.
2.1.6 Franchise
Verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering
ontlenen indien het ﬁnanciële belang van verzekerde
minder dan € 75,– bedraagt.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel is uitsluitend van kracht met inachtneming
van Artikel Omvang van de dekking.
2.2.1 Onvermogen
Het SRK betaalt de materiële schade – tot een bedrag
van € 1.000,– per gebeurtenis – indien aan alle volgende
vereisten is voldaan:
a. er is bewezen, of het is aannemelijk gemaakt, dat een
derde aansprakelijk is uitsluitend op grond van een door
deze derde gepleegde onrechtmatige daad in de zin van
het Burgerlijk Wetboek;
b. er is geen verhaal op die derde mogelijk uitsluitend
wegens diens onvermogen;
c. een geheel of gedeeltelijk verhaal of vergoeding van de
schade niet mogelijk is geweest;
d. de onvermogende derde woonde ten tijde van de
gebeurtenis in Nederland;
Bij aanvaarding van de in dit artikel bedoelde uitkering
draagt de verzekerde alle rechten, die verband houden
met de te verhalen schade, aan het SRK over.
2.2.2 Cautie
a. Indien een buitenlandse overheid van een verzekerde
in verband met een gedekte strafzaak cautie (te stellen
zekerheid) wordt geëist ter ophefﬁng van een hem
opgelegde vrijheidsbeperking of van een beslag op
zijn motorrijtuig, schiet het SRK die cautie voor tot
eenbedrag van € 25.000,– per gebeurtenis voor alle
verzekerden tezamen.
b. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de
verzekerde het SRK onherroepelijk daarover te beschik
ken zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij
de verplichting zijn volle medewerking te verlenen tot
onverwijlde restitutie aan het SRK.
c. Indien als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling
de gestelde cautie niet of slechts ten dele wordt vrijge
geven, is verzekerde verplicht het niet vrijgegeven
bedrag onverwijld aan het SRK terug te betalen.
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