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Artikel 1

a. de gebeurtenis, het geschil en de daaruit
voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand doen
zich voor gedurende de looptijd van de
verzekering;
b. de gebeurtenis, het geschil en de daaruit
voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand
konden bij de aanvang van de
verzekeringsdekking redelijkerwijs niet worden
voorzien.
2. Onder gebeurtenis wordt verstaan het
schadeveroorzakende voorval. Een gebeurtenis
waarvan de verzekerde niet op de hoogte was en ook
niet op de hoogte behoefde te zijn, kan niet worden
aangemerkt als oorzaak van het geschil. Bij twijfel is
het aan de verzekerde dit aan te tonen.
3. Een samenhangend geheel van geschillen die
voortvloeien uit een gebeurtenis worden beschouwd
als één geschil.
4. De omvang van de dekking wordt nader bepaald door
hetgeen op of bij het polisblad wordt vermeld.

Overdracht

De verzekeraar heeft de uitvoering van de
verhaalsservice overgedragen aan D.A.S. Nederlandse
Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., hierna te
noemen DAS.
Het adres van DAS is: • Postbus 23000
1100 DM Amsterdam Telefoon 020 - 651 75 17
Fax 020 - 696 04 23
De verzekeraar garandeert nakoming door DAS van de in
de voorwaarden genoemde verplichtingen.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
In tegenstelling tot hetgeen bepaald is in artikel 2 wordt
rechtsbijstand verleend wanneer de aan schade ten
grondslag liggende gebeurtenis heeft plaatsgevonden in
Nederland.

Artikel 3 Begrip schade
Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan
personen door letsel of aantasting van de gezondheid, al
dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van
de daaruit voortvloeiende schade. Wanneer sprake is van
zodanige schade, zal evenwel ook verhaalsbijstand
worden verleend bij het verhalen van de geleden
materiële schade.

Artikel 4 Verzekerd risico en gebeurtenis
1. Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een
geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan
rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits
voldaan wordt aan beide onderstaande voorwaarden:

Artikel 5 Verlening van rechtsbijstand
1. De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in
loondienst van DAS, tenzij DAS besluit de verlening
van de rechtsbijstand of een deel daarvan over te
dragen aan een externe deskundige. Voor zover de
deskundige in loondienst van DAS de rechtsbijstand
verleent, overlegt DAS met de verzekerde over de
wijze van behandeling en informeert hem over de
haalbaarheid van het gewenste resultaat.
2. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste
resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening
gestaakt.
3. DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen
als het belang van de zaak niet opweegt tegen de
(verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAS
stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het
belang van de zaak.
4. Als het naar het oordeel van DAS noodzakelijk is de
behandeling of een deel daarvan over te dragen aan
een externe deskundige, is uitsluitend DAS bevoegd
om, na overleg met de verzekerde, opdrachten
daartoe te verstrekken.
5. Als DAS een opdracht geeft aan een advocaat om de
belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of
administratieve procedure te behartigen, volgt DAS de
keuze van de verzekerde.
Als de zaak in Nederland dient, komen alleen
advocaten die in Nederland zijn ingeschreven of
kantoor houden in aanmerking. Dient de zaak in het
buitenland dan moet de advocaat bij het gerecht in
het betreffende land zijn ingeschreven. In alle andere
gevallen bepaalt DAS de keuze.
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6. De opdrachten worden steeds namens de verzekerde
gegeven. De verzekerde machtigt DAS hiertoe
onherroepelijk. DAS is niet verplicht om in het kader
van een zelfde verzoek om rechtsbijstand aan meer
dan één advocaat (al dan niet in loondienst van DAS)
of (andere) externe deskundige een opdracht te
verstrekken.
Voor zover de rechtsbijstand wordt verleend door een
advocaat, die niet in loondienst is van DAS, treedt
DAS slechts op als financier van
de daarmee gemoeide kosten overeenkomstig de
bepalingen die op deze dekking van toepassing zijn.
7. De aansprakelijkheid voor schade door of in verband
met de verlening van rechtsbijstand door deskundigen
in loondienst van DAS is beperkt tot het bedrag
waarop de afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak
geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die
verzekering.
Een kopie van de polis met voorwaarden ligt ter
inzage bij DAS.
DAS is niet aansprakelijk voor schade door of in
verband met de werkzaamheden van een door DAS
ingeschakelde externe
deskundige.
8. Als naast de verzekerde ook andere
belanghebbenden actie (willen) voeren, is DAS
bevoegd, in plaats van het verlenen van
rechtsbijstand door een deskundige in haar
loondienst:
a. één externe deskundige in te schakelen die aan
alle belanghebbenden gezamenlijk rechtsbijstand
verleent, of
b. de door de belanghebbenden gezamenlijk
gemaakte kosten van rechtsbijstand naar
evenredigheid aan de verzekerde te vergoeden.

Artikel 6 Kosten van rechtsbijstand
DAS vergoedt de volgende kosten van rechtsbijstand:
1. alle interne kosten: de kosten van de deskundigen in
loondienst van DAS;
2. de volgende externe kosten:
a. de kosten, van de externe deskundigen, die door
DAS worden ingeschakeld, voor zover deze
kosten noodzakelijk gemaakt zijn voor de
uitvoering van de opdracht;
b. de kosten van getuigen voor zover door een
rechter toegewezen;
c. de proceskosten die ten laste van de verzekerde
blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis
is veroordeeld;
d. de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken
reis- en verblijfkosten van de verzekerde als zijn
persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse

rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door
de ingeschakelde advocaat;
e. de kosten die verbonden zijn aan de ten
uitvoerlegging van een vonnis of arbitrale
uitspraak.
3. DAS schiet de kosten voor die op grond van een
contractuele of wettelijke bepaling verhaald,
verrekend of door anderen vergoed kunnen worden.
Als deze voorgeschoten kosten daadwerkelijk
verhaald, verrekend of door anderen vergoed zijn,
komen deze aan DAS toe.
4. DAS vergoedt de uit rechtsbijstand voortvloeiende
externe kosten tot ten hoogste € 4.500,- per geschil.

Artikel 7 Verzekerde hoedanigheid
Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij het
uitoefenen van zijn particuliere activiteiten, heeft hij
aanspraak op
rechtsbijstand, tenzij die aanspraak verband houdt met
de uitoefening van een beroep of bedrijf of de verwerving
van inkomsten in of buiten regelmatige loondienst.

Artikel 8 Uitsluitingen
DAS verleent geen (verdere) rechtsbijstand:
1. als de verzekerde in strijd met de
verzekeringsvoorwaarden handelt en de belangen
van DAS en/of de verzekeraar daardoor schaadt.
Daarvan is in ieder geval sprake als zijn verzoek om
rechtsbijstand zó laat heeft aangemeld dat DAS
alleen maar met meer inspanningen of meer kosten
rechtsbijstand zou kunnen verlenen;
2. voor schade geleden door een verzekerde als
bezitter, houder of bestuurder van een motorrijtuig,
een luchtvaartuig of een vaartuig met een oppervlak
van meer dan 16 m2 en/of met een motorvermogen
van meer dan 3 kw (ongeveer 4pk);
3. ter zake van verhaalsacties tussen de verzekerden
onderling;
4. met betrekking tot schade waarvoor degene die tot
schadevergoeding is gehouden geen verhaal biedt;
5. in geval van schade die kleiner is dan € 450,-.

Artikel 9 Belangenconflict
Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in
een geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door
DAS. In dat geval geldt dat beide verzekerden recht
hebben op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen
keuze.
DAS vergoedt de kosten overeenkomstig artikel 13.
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Artikel 10 Geschillenregeling
1. Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel
van DAS over de regeling van het geschil waarvoor hij
beroep op de verzekering heeft gedaan, dan kan hij
DAS schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te
leggen aan een advocaat naar zijn keuze.
2. DAS legt dan dit meningsverschil, met alle relevante
stukken, voor aan de gekozen advocaat en verzoekt
hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de
verzekerde ook zelf nog eens het meningsverschil.
Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De
kosten zijn voor rekening van DAS en komen niet ten
laste van het verzekerde kostenmaximum.
3. De verlening van rechtsbijstand wordt door DAS
voortgezet in overeenstemming met het oordeel van
de advocaat, tenzij de verzekerde op dat moment te
kennen geeft dat hij gebruik wil maken van het
bepaalde in lid 5 van dit artikel.
4. Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe
deskundige, mag de opdracht niet aan de advocaat
die het bindende oordeel heeft gegeven, of aan een
kantoorgenoot worden verstrekt.
5. Als verzekerde zich niet met het oordeel van de
advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling
voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij
daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk
gesteld, dan betaalt DAS alsnog de redelijk gemaakte
kosten
van rechtsbijstand, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 13.
6. Deze geschillenregeling is niet van toepassing op een
meningsverschil over de regeling van het geschil
tussen de verzekerde en een advocaat of een door
DAS ingeschakelde externe deskundige.

a. alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn
verzoek betrekking hebben;
b. op verzoek van DAS de omvang van het geschil
en/of het (financieel) belang aannemelijk maakt;
c. DAS machtigt de stukken die een externe
deskundige over zijn verzoek ter beschikking heeft
in te zien;
d. zich desgevraagd civiele partij stelt in een
strafzaak en meewerkt aan het verhalen van
gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden;
e. verplicht is op eerste verzoek zijn rechten aan
DAS over te dragen om de gemaakte of nog te
maken kosten op derden te verhalen;
f. alles nalaat wat de belangen van DAS kan
schaden.
4. De verzekerde is verplicht de door DAS
voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te
restitueren aan DAS. Daaronder worden onder
andere verstaan de door de verzekerde ontvangen
buiten-gerechtelijke kosten, de bij een onherroepelijk
vonnis toegewezen proceskosten en de voor de
verzekerde verrekenbare BTW.

Artikel 12 Verjaring
Het recht om een meningsverschil zoals in artikel 17 is
beschreven of een meningsverschil over de uitleg of
toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter
voor te leggen, vervalt na verloop van 6 maanden, nadat
DAS haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt.

Artikel 11 Verplichtingen van de verzekerde
1. De verzekerde die een verzoek om rechtsbijstand wil
doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het
ontstaan van het geschil aan bij DAS.
2. Als twijfelachtig is of het verzoek om rechtsbijstand
van de verzekerde betrekking heeft op een geschil,
moet de verzekerde de aanwezigheid van een geschil
aantonen door een deskundigenrapport. Dit rapport
moet uitsluitsel geven over de feitelijke gevolgen van
de gebeurtenis en over de oorzaak en veroorzaker
van het geschil. Geeft het rapport voldoende grond
voor het verlenen van rechtsbijstand, dan vergoedt
DAS de kosten van het rapport.
3. De verzekerde die om rechtsbijstand verzoekt,
verleent alle medewerking aan DAS of aan de
ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in
ieder geval in dat hij:
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