Bijzondere polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (04/03)

> Ondernemers (compact)
Artikel 1

b.

> De verzekerden
a.
b.

De verzekerden zijn:
de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde hoedanigheid;
de (eventueel) in het polisblad genoemde medeverzekerden,
eveneens in hun aldaar genoemde verzekerde hoedanigheid.

c.

Artikel 5

> De franchise
De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste € 450,- beloopt. Deze bepaling geldt niet voor verhaal van schade die
in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken.

Artikel 2

> Verhaalsbijstand
2.1.

De verzekerde heeft aanspraak op bijstand bij het verhalen
van schade, ontstaan door een beschadiging aan lijf of goed,
met uitzondering van schade aan motorrijtuigen.
De verzekerde kan voorts aanspraak maken op rechtsbijstand ten behoeve van zijn werknemers, bestuurders of
hun nagelaten betrekkingen als bedoeld in 6:108 BW, voor
verhaal van door hen geleden schade, ontstaan door een
beschadiging aan lijf of goed (met uitzondering van motorrijtuigen) en ten behoeve van zijn werknemers en bestuurders
voor bijstand in een strafzaak. Deze aanspraak kan alleen
gemaakt worden als het voorval waaruit de behoefte aan
rechtsbijstand voortvloeit in direct verband staat met de uitvoering van werkzaamheden voor verzekerde.

2.2.

Artikel 6

> De uitsluitingen
a.

b.

c.

Artikel 3

d.

> De verzekerde activiteiten

a.1.

a.2.

b.

c.

d.

Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de
uitoefening van de hierna genoemde activiteiten, heeft hij
aanspraak op rechtsbijstand, voorzover hij in dat geschil betrokken is geraakt in een op geld waardeerbaar belang.
het verwerven (met uitzondering van geschillen uit aannemingsovereenkomsten met een aanneemsom van meer dan
€ 100.000,-) van nog niet ter verzekering aangeboden onroerende zaken, bestemd voor eigen gebruik;
het voorhanden hebben, onderhouden en verkopen van
onroerende zaken, uitsluitend bestemd voor eigen gebruik,
voorzover deze door DAS zijn geaccepteerd;
het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van bedrijfsinventaris, kantoorartikelen, machines en
gereedschappen benodigd voor het eigen bedrijf;
het aantrekken van diensten, tenzij deze rechtstreeks betrekking hebben op één van de niet-verzekerde activiteiten,
zoals genoemd in artikel 4;
het optreden als werkgever.

e.

f.

g.

Artikel 7

a.

b.

Artikel 4

Niet verzekerd zijn de activiteiten, bestaande uit:
het stichten van de verzekerde onderneming en het beheren
van de interne organisatie en de financiën daarvan. Hieronder wordt mede begrepen:
– het aantrekken, beheren en beleggen van bedrijfskapitaal
en het daartoe verschaffen van zekerheid;
– het verwerven van een (deel van een) onderneming alsmede het overdragen van (een deel van) de verzekerde
onderneming;
– samenwerken door verzekerde in een v.o.f., maatschap of
een rechtspersoon;

DAS verleent geen rechtsbijstand:
bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling, alsmede in een geschil gedurende de tijd
dat verzekerde in faillissement of surseance van betaling
verkeert;
in geschillen over industriële en intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht, met uitzondering van geschillen over de handelsnaam of domeinnaam;
in geschillen over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals
subsidies;
bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, waaronder mede begrepen daarvoor in de plaats
komende regresvorderingen en vorderingen op grond van
artikel 5:37 BW;
bij het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels,
een bestemmingsplan daaronder niet begrepen, die een
overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen;
in geschillen over aanneemovereenkomsten, tenzij deze
overeenkomsten schriftelijk zijn aangegaan en daarop een
arbitraal beding van toepassing is;
in geschillen over milieuzaken.

> De verlening van de rechtsbijstand

> De niet-verzekerde activiteiten
a.

het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van andere roerende zaken dan de hiervoor in artikel
3 sub b genoemde;
het leveren van producten en diensten.

c.

DAS verleent rechtsbijstand aan de verzekerde overeenkomstig
de Algemene Voorwaarden en de hierna volgende bepalingen:
DAS vergoedt de externe kosten tot ten hoogste € 25.000,per geschil. In alle geschillen geldt een eigen risico van 10%
over de advocaatkosten;
DAS behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast de
verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Als DAS geen rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan
de verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte
kosten van rechtsbijstand;
DAS verleent geen rechtsbijstand voorzover de verzekerde
aanspraak kan maken op behartiging van zijn belangen krachtens een aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8

> Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter
en het toepasselijke recht
8.1.

Ingeval van een vordering op grond van een onrechtmatige
daad en ingeval van een strafzaak wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee,
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mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het
recht van één van die landen van toepassing is.
In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend
in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en
het Nederlandse, Duitse, Belgische of Luxemburgse recht
van toepassing is.

8.2.

Artikel 9

> De waarborgsom
9.1.

DAS schiet aan de verzekerde een waarborgsom voor van
ten hoogste € 25.000,- als door een buitenlandse overheid
in verband met een gedekte strafzaak, de betaling van een
waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating of die van
verzekerdes werknemer of bestuurder, de teruggave van
hen toebehorende goederen of de opheffing van een beslag
daarop.
Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde DAS onherroepelijk daarover te beschikken zodra het
weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting, zijn
volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van onverwijlde restitutie aan DAS.
De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk
terug te betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat
het is verstrekt.

9.2.

9.3.

Artikel 10

> Risicowijziging en premievaststelling

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

De verzekering geeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit het risico zoals dit door DAS is geaccepteerd en omschreven en waarvoor premie is berekend.
De verzekeringnemer wordt periodiek gevraagd om een
opgave omtrent het risico. Op grond hiervan wordt beslist of
de dekking, de omschrijving van het risico en de premie aan
eventuele wijzigingen worden aangepast.
De navolgende wijzigingen kunnen niet wachten tot de eerstvolgende periodieke opgave, maar moeten door de verzekeringnemer direct worden opgegeven:
– de wijziging van de verzekerde hoedanigheid;
– de wijziging van de rechtsvorm of wijzigingen ten gevolge
van een fusie, samengaan, splitsing of overname.
Een verzoek om bijstand voortvloeiend uit een gewijzigd
risico neemt DAS alleen in behandeling als:
– de verzekeringnemer de wijziging opgeeft uiterlijk bij de
eerstkomende periodieke opgave;
– de verzekeringnemer de verschuldigde premie terzake
vanaf de wijzigingsdatum betaalt.
Als de verzekeringnemer de periodieke opgave niet opstuurt, wordt de verschuldigde premie met 30% verhoogd.
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