Polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (05/06)

> Verhaalsservice motorrijtuigen
Artikel 1

> De verzekerden
a.
b.
c.

De verzekerden zijn:
verzekeringnemer;
de gemachtigde bestuurder of passagier;
de nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en
voorzover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening
in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een
gebeurtenis, waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op
verhaalsservice bestaat.

3.6.

3.7.

Artikel 2

> Omvang van de dekking
De te verlenen verhaalsservice houdt in:
het verlenen van rechtsbijstand bij het verhalen van een
door verzekerde geleden schade op een wettelijk aansprakelijke derde indien en voorzover deze schade is ontstaan door
een verkeersongeval of een (andere) onverwachte aanraking
met een, zich buiten het motorrijtuig bevindend, voorwerp.

3.8.

Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de aan een personen- of bestelauto gekoppelde caravan of aanhanger.
a.
b.
c.

Onder schade wordt verstaan:
schade aan het verzekerde motorrijtuig, waaronder mogelijke waardevermindering als gevolg daarvan;
huurkosten voor een vervangend motorrijtuig;
schade, anders dan door diefstal ontstaan aan goederen in
of op het verzekerde motorrijtuig (bij een bestelauto: in de
cabine) voorzover behorend tot de particuliere huishouding
van een verzekerde.

3.9.

De schade moet zijn ontstaan gedurende de looptijd van de
verzekering.

Artikel 3

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

> De verlening van de verhaalsservice en
de beperkingen
De verhaalsservice wordt verleend door deskundigen in
loondienst van DAS, tenzij DAS besluit de verlening van de
verhaalsservice of een deel daarvan over te dragen aan een
externe deskundige. Voorzover de deskundige in loondienst
van DAS de verhaalsservice verleent, overlegt DAS met de
verzekerde over de wijze van behandeling en informeert
hem over de haalbaarheid van het gewenste resultaat.
DAS vergoedt de uit de verhaalsservice voortvloeiende externe kosten onbeperkt. DAS schiet deze kosten voor indien
deze verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen
worden.
Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat
te bereiken, wordt de verhaalsservice gestaakt.
DAS is bevoegd geen (verdere) verhaalsservice te verlenen
als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder)
te maken kosten van de verhaalsservice. DAS stelt dan een
bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak.
Als de behandeling niet door DAS zelf kan worden voltooid,
draagt DAS deze over aan een advocaat of andere rechtens
bevoegde deskundige. Daarbij wordt een door de verzekerde kenbaar gemaakte voorkeur gevolgd. Ingeval van een

3.10.

a.
b.

zaak in het buitenland dient de in te schakelen advocaat bevoegd te zijn om bij het buitenlandse gerecht op te treden.
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.
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.
De opdrachten worden steeds namens de verzekerde gegeven. De verzekerde machtigt DAS hiertoe onherroepelijk.
DAS is niet verplicht om in het kader van eenzelfde verzoek
om verhaalsservice aan meer dan één advocaat (al dan niet
in loondienst van DAS) of (andere) externe deskundige een
opdracht te verstrekken.
Voorzover de verhaalsservice 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 verzekering van toepassing zijn.
De aansprakelijkheid voor schade door of in verband met de
verlening van de verhaalsservice 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.
Als naast de verzekerde ook andere belanghebbenden actie
(willen) voeren, is DAS bevoegd, in plaats van het verlenen
van verhaalsservice door een deskundige in haar loondienst:
één externe deskundige in te schakelen die aan alle belanghebbenden gezamenlijk de verhaalsservice verleent, of
de door de belanghebbenden gezamenlijk gemaakte kosten
van de verhaalsservice naar evenredigheid aan de verzekerde te vergoeden.

Artikel 4

> Verplichtingen van de verzekerde
4.1.

4.2.

4.3.

De verzekerde die een beroep op de verhaalsservice wil
doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis aan bij DAS.
Als de verzekerde zijn verzoek méér dan een jaar na het
ontstaan van de gebeurtenis of méér dan zes maanden na
het einde van de verzekering aanmeldt, is DAS niet meer
verplicht de verhaalsservice te verlenen.
Als twijfelachtig is of het verzoek om verhaalsservice van de
verzekerde betrekking heeft op een gebeurtenis, moet de
verzekerde de aanwezigheid van de gebeurtenis aantonen
door een deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel
geven over de feitelijke gevolgen van de gebeurtenis en over
de oorzaak en veroorzaker van de gebeurtenis. Geeft het
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4.4.

a.
b.
c.
d.

e.

4.5.

rapport voldoende grond voor het verlenen van de verhaalsservice, dan vergoedt DAS de kosten van het rapport.
De verzekerde die om verhaalsservice verzoekt, verleent
alle medewerking aan DAS of aan de ingeschakelde externe
deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat hij:
alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben;
op verzoek van DAS de omvang van het geschil en/of het
(financieel) belang aannemelijk maakt;
DAS machtigt de stukken die een externe deskundige over
zijn verzoek ter beschikking heeft in te zien;
zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden;
alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden.
De verzekerde is verplicht de door DAS voorgeschoten
kosten, voorzover hij die ontvangt, te restitueren aan DAS.
Daaronder worden onder andere verstaan de door de verzekerde ontvangen buitengerechtelijke kosten, de bij een
onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten en de voor
de verzekerde verrekenbare BTW.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

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.
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.
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.
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 3.
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.

Artikel 5

> Het verhaalsservicegebied, de bevoegde rechter
en het toepasselijke recht
De verhaalsservice wordt verleend in Europa en de landen
rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één van die
landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is.

Artikel 9

> Overige bepalingen
Voorzover in de voorwaarden van de verhaalsservice niet anders wordt bepaald, gelden terzake van duur en beëindiging,
premiebetaling, uitsluitingen, risicowijziging en herziening van
voorwaarden de bepalingen van de motorrijtuigverzekering.

Artikel 6

> Onvermogen
DAS vergoedt aan de verzekerde de schade aan het verzekerde motorrijtuig ten gevolge van de onrechtmatige daad
van een ander tot ten hoogste € 225,-. Dit als een verhaalsactie strandt door onvermogen van de wederpartij, tenzij de
verzekerde de schade op een andere manier vergoed kan
krijgen.

Artikel 7

> Belangenconflicten

a.

b.

c.

Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in
een geschil aanspraak maken en hebben op rechtsbijstand
door DAS. In dat geval geldt het volgende:
bij een geschil tussen de verzekeringnemer en één van de
medeverzekerden op één polis, verleent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer;
bij een geschil tussen twee medeverzekerden op één polis,
verleent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die
door de verzekeringnemer is aangewezen;
bij een geschil tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen hebben beide verzekerden recht op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen keuze. DAS vergoedt de
kosten hiervan overeenkomstig artikel 3.

Artikel 8

8.1.

8.2.

2

Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van DAS
over de regeling van het geschil waarvoor hij beroep op de
verhaalsservice heeft gedaan, dan kan hij DAS schriftelijk
verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat naar zijn keuze.
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
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> De geschillenregeling

