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Als risicodrager en schaderegelaar voor deze verzekering treedt op:
DAS Rechtsbijstand, Postbus 23000, 1100 DM AMSTERDAM

DAS verleent geen rechtsbijstand:
1. in geschillen over de exploitatie van een voertuig (verhuur, vervoer,
examens, les enz.);
2. in geschillen over de aanschaf van tweedehands voertuigen, tenzij
deze onder schriftelijke garantie zijn gekocht bij een officiële dealer;
3. bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige
daad of daarvoor in de plaats komende regresacties.

Artikel 5 De verlening van de rechtsbijstand
DAS verleent rechtsbijstand aan de verzekerde overeenkomstig de
Algemene Voorwaarden en de hierna volgende bepalingen:
1. DAS vergoedt de uit rechtsbijstand voortvloeiende externe kosten
onbeperkt;
2. DAS behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast de
verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Als
DAS geen rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan verzekerde naar
evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van de
rechtsbijstand.

Artikel 6 Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde
rechter en het toepasselijke recht

Artikel 1 De verzekerden
Als uit het polisblad blijkt dat een dekking voor een alleenstaande is
afgegeven, zijn de verzekerden de hierna onder a, g, h en i bedoelde
personen en als uit het polisblad blijkt dat een dekking voor een gezin of
samenwonenden is afgegeven, zijn de verzekerden de onder a tot en met i
bedoelde personen:
1. de verzekeringnemer;
2. de echtgeno(o)t(e) of partner, die met de verzekeringnemer duurzaam
samenwoont;
3. de inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en
stiefkinderen;
4. de niet-inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en
stiefkinderen, die in Nederland een dagstudie volgen of in een
verpleeginrichting verblijven;
5. de inwonende (schoon)ouders;
6. de au-pair gedurende de tijd dat deze woont bij de verzekeringnemer;
7. de gemachtigde bestuurder of passagier van een voer- of vaartuig dat
aan een verzekerde toebehoort, uitsluitend voor wat betreft de dekking
zoals omschreven in artikel 2 sub a;
8. uitsluitend voor de rechtsbijstand die genoemd is in artikel 6 lid 1 van
deze polisvoorwaarden:
a. de reisgenoot, die vanuit Nederland meereist in het persoonlijke
reisgezelschap van verzekeringnemer op een (vakantie)reis,
gedurende deze (vakantie)reis;
b. het huispersoneel in dienst bij verzekeringnemer;
9. 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 rechtsbijstand bestaat.

Artikel 2 De verzekerde activiteiten
Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij het uitoefenen van
de hierna genoemde activiteiten, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand,
tenzij die aanspraak verband houdt met de uitoefening van een vrij beroep
of een bedrijf of de verwerving van inkomsten buiten regelmatige
loondienst.
De verzekerde activiteiten zijn:
1. de deelname aan het weg- of waterverkeer;
2. het zijn van passagier in een luchtvaartuig;
3. het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van
een voertuig;
4. het maken van een (vakantie)reis.

1. In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand 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:
a. verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of
goed;
b. strafzaken;
c. geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst;
d. geschillen uit vervoersovereenkomst;
e. geschillen uit overeenkomsten door verzekerde aangegaan in
rechtstreeks verband met een (vakantie)reis.
2. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in
Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het
Nederlandse recht van toepassing is.

Artikel 7 Onvermogen
DAS vergoedt aan de verzekerde de schade ten gevolge van de
onrechtmatige daad van een ander, voorzover de schade een eigen
risico van € 125,- te boven gaat tot ten hoogste € 1.250,-. Dit als de
verhaalsactie strandt door onvermogen van de wederpartij, tenzij de
verzekerde de schade op een andere manier vergoed kan krijgen.

Artikel 8 De waarborgsom
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, de teruggave van zijn rijbewijs of de
opheffing van een beslag, gelegd op een hem toebehorend
voertuig.
2. Door het aanvaarden van het voorschot machtigt de verzekerde
DASonherroepelijk 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.
3. De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug
te betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is
verstrekt.

Artikel 3 De franchise
De verzekerde kan in contractuele geschillen alleen aanspraak maken op
rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste € 110,- beloopt.
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Pluspakket voor verkeersdeelnemers
Als het Pluspakket is meeverzekerd, dan zijn de volgende voorwaarden
van toepassing:
Pluspakket voor verkeersdeelnemers
Bijzondere polisvoorwaarden.
In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in de bijzondere
polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering voor
verkeersdeelnemers (verder te noemen de bijzondere polisvoorwaarden)
wordt het navolgende bepaald.

Artikel 9 Uitbreiding rechtsbijstandgebied
Artikel 6 van de bijzondere polisvoorwaarden wordt vervangen door de
volgende bepaling:
1. In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in de gehele
wereld:
a. verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of
goed;
b. strafzaken;
c. geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomsten;
d. geschillen uit vervoersovereenkomsten;
e. geschillen uit overeenkomsten door verzekerde aangegaan in
rechtstreeks verband met een (vakantie)reis.
2. In geval rechtsbijstand wordt verleend overeenkomstig het voorgaande
lid naar aanleiding van een gebeurtenis buiten Europa of de landen
rond de Middellandse Zee geldt, in afwijking van artikel 3 van de
bijzondere polisvoorwaarden, een franchise van € 450,-. Voorts
worden de externe kosten in afwijking van het bepaalde inzake het
kostenmaximum vergoed tot ten hoogste € 5.000,- per geschil.
3. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in
Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het
Nederlandse recht van toepassing is.

Artikel 10 Adviesservice
In aanvulling op artikel 2 van de bijzondere polisvoorwaarden heeft de
verzekerde ook aanspraak op adviesservice als hij bij de uitoefening van
zijn particuliere activiteiten betrokken is geraakt in een (dreigend) geschil
of geconfronteerd wordt met een rechtsprobleem, tenzij die aanspraak
verband houdt met de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf of de
verwerving van inkomsten buiten regelmatige loondienst.
Onder adviesservice wordt hier verstaan: het eenmalig verlenen van een
telefonisch juridisch advies aan de hand van de informatie die de
verzekerde telefonisch verstrekt.
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