Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.

Rechtsbijstandverzekering voor
motorrijtuigen
Verzekeringsvoorwaarden RB 07
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Art. 1 Geldigheidsgebied

Deze verzekering geldt voor gebeurtenissen in de landen waarmee het

Art. 2 Begripsomschrijvingen

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars een overeenkomst heeft

Art. 3 Premie

gesloten.

Geldigheidsgebied

Art. 4 Dekking tijdelijk vervangend motorrijtuig
Art. 5 Wijziging van premie en/of voorwaarden

Artikel 2

Art. 6 Begin en einde van de verzekering

In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Art. 7 Adres

2.1

Rechtsbijstand

Art. 8 Voorrangsbepaling

2.1.1

het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing

Art. 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Begripsomschrijvingen

van een geschil dat de verzekerde betreft;

Art. 10 Privacybescherming

2.1.2

Bijzondere voorwaarden

2.1.2.1

het voeren van verweer in rechte in strafzaken;

Art. 11 Omschrijving van de dekking

2.1.2.2

het geldend maken van vorderingen in of buiten rechte, of het

het behartigen van de belangen van de verzekerde in een
geschil waarin hij betrokken is geraakt door:

Art. 12 Omvang van de dekking
Art. 13 Belangenconflict

namens hem indienen van verzoek - en bezwaarschriften;
2.1.2.3

Art. 14 Wachttermijn
Art. 15 Aanmelding van de zaak

uitspraken, mediation of bindende adviezen;
2.1.3

Art. 16 Verlening van rechtsbijstand
Art. 17 Geschillenregeling

het ten uitvoerleggen van vonnissen, beschikkingen, arbitrale
het vergoeden van kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien
uit de bovengenoemde activiteiten.

2.2

Verkeersongeval

Art. 18 Kosten van rechtsbijstand

een ongeval - ook al is dit veroorzaakt door de aard of een

Art. 19 Onvermogendekking

gebrek van het motorrijtuig waarbij het verzekerde motorrijtuig

Art. 20 Zekerheidstelling

is betrokken - door botsen, aan - of overrijden, omslaan, brand,

Art. 21 Uitsluitingen

blikseminslag, van de weg of te water geraken of door een ander

Art. 22 Vervaltermijn

van buiten komend onheil;
2.3

Verzekeraar
Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.;

2.4

Nederlandse Rechtsbijstand Stichting

Grondslag van de verzekering

de Nederlandse Rechtsbijstand Stichting, Postbus 1167,

Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als

3000 BD Rotterdam (website: www.nrsned.nl, e-mailadres:

bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voorzover de schade, op vergoeding

schadenrs@nrsned.nl), door de verzekeraar aangewezen

waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis

om deze verzekeringsovereenkomst uit te voeren, verder te
noemen NRS Rechtsbijstand;

waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker
was dat daaruit voor de verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de

2.5

Motorrijtuig
het op het polisblad omschreven motorrijtuig of het

normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

vervangende motorrijtuig;
2.6

Aanhangwagen
een aanhangwagen of ander voorwerp, die of dat volgens
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deel uitmaakt van het motorrijtuig en waarvan een van de

niet meer van kracht is geweest. Op dit restitutiebedrag zal in

verzekerden de eigenaar of houder is, mits:

mindering worden gebracht 25% aan administratiekosten, met een

- die aanhangwagen of dat andere voorwerp op het polisblad

maximum van ! 15,-.

is omschreven, of
- het motorrijtuig volgens het kentekenbewijs een
personenauto, bestelauto of motorfiets is.

Artikel 4

Dekking tijdelijk vervangend motorrijtuig

De verzekering heeft overeenkomstig de op het polisblad vermelde dek-

2.7

Verzekerden

king mede betrekking op een niet aan de verzekeringnemer toebehorend,

2.7.1

de verzekeringnemer;

naar type en prijsklasse gelijksoortig vervangend motorrijtuig met een

2.7.2

de bestuurder en de passagiers die met toestemming van een

Nederlands kenteken, dat tijdelijk moet worden gebruikt.

tot het verlenen daartoe bevoegde persoon:

Deze dekking geldt:

- zich bevinden in of op de daarvoor bestemde ruimte van het

4.1

motorrijtuig;

onderhoud buiten gebruik is, of

- het motorrijtuig ingaan of uitgaan, of op- of afstappen van
het motorrijtuig;

4.2.1 in geval van totaal verlies van het motorrijtuig: totdat een ander
motorrijtuig ter beschikking van de verzekeringnemer staat.

- gedurende de rit aan dat motorrijtuig een noodreparatie
verrichten of daarbij aanwezig zijn, dan wel andere

2.7.3

4.2

Maximumduur

handelingen of controles aan dat motorrijtuig verrichten,

De dekking voor het tijdelijk vervangend motorrijtuig is beperkt tot

dan wel buiten dat motorrijtuig bij een verkeersongeval

een aaneengesloten periode van ten hoogste 30 dagen, te rekenen

eerste hulp verlenen;

vanaf de dag waarop het op het polisblad vermelde motorrijtuig
buiten gebruik is.

de nagelaten betrekkingen van een verzekerde indien en voor
zover zij een vordering kunnen instellen naar aanleiding van

2.7.4

Bij reparatie of totaal verlies

4.1.1 Zolang het op het polisblad vermelde motorrijtuig voor reparatie of

4.3

Samenloop van verzekeringen

een gebeurtenis waarvoor krachtens de verzekering aanspraak

De in dit artikel omschreven dekking geldt niet, indien ten aanzien

op rechtsbijstand bestaat;

van dat motorrijtuig een andere verzekering van kracht is waarop

uitsluitend ten aanzien van verhaalsrechtsbijstand betreffende

de schade gedekt is, of zou zijn, indien deze verzekering niet zou

schade wegens beschadiging of verlies van het vervangende

bestaan.

motorrijtuig respectievelijk de aanhangwagen:
2.7.4.1

de eigenaar van dat vervangende motorrijtuig, en

Artikel 5

2.7.4.2

de eigenaar van die aanhangwagen, ook als deze niet deel

Indien de verzekeraar de premie en/of voorwaarden herziet, mag

Wijziging van premie en/of voorwaarden

uitmaakt van het op het polisblad omschreven motorrijtuig,

hij voorstellen dat ook deze verzekering aan de gewijzigde premie

mits een van de onder artikel 2.7.1 en 2.7.2 genoemde

en/of de voorwaarden wordt aangepast met ingang van de eerste

verzekerden de houder van die aanhangwagen is.

(hoofd)premievervaldag na invoering daarvan. De verzekeraar doet dit
voorstel vóór die premievervaldag aan de verzekeringnemer.

Artikel 3
3.1

Premie

premievervaldag, tenzij:

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de

- de wijziging van de premie en/of de voorwaarden voortvloeit uit

assurantiebetaling vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30e dag
nadat zij verschuldigd worden.
3.2

De verzekeringnemer mag de wijziging weigeren binnen 30 dagen na die

Premiebetaling in het algemeen

Niet tijdige betaling
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig
betaalt of weigert te betalen, eindigt de dekking met ingang van

wettelijke regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking
inhoudt;
- de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder verhoging van de
premie inhoudt.

de 15e dag nadat de verzekeraar of de tot ontvangst gemachtigde

Indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met de voorgestelde

tussenpersoon een herinnering tot betaling heeft verzonden.

wijziging, eindigt de verzekering op de premievervaldag of, bij weigering

Een gedeeltelijke betaling wordt beschouwd als niet tijdige

binnen 30 dagen na de premievervaldag, op het tijdstip van weigering.

betaling van het openstaande bedrag. De verzekeringnemer dient
het verschuldigde bedrag alsnog te betalen, vermeerderd met

Artikel 6

eventuele incassokosten en wettelijke rente. De dekking gaat weer

6.1

Begin van de verzekering

in op de dag volgend op de dag waarop het hiervoor bedoelde

De verzekering vangt aan op de op het polisblad genoemde

verschuldigde bedrag door de verzekeraar is ontvangen, tenzij de

ingangsdatum.

verzekeraar de verzekering reeds schriftelijk heeft opgezegd.
3.3

Begin en einde van de verzekering

6.2

Einde van de verzekering

Terugbetaling van premie

De verzekering eindigt op de op het polisblad genoemde

Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade

einddatum en wordt verlengd overeenkomstig de op het polisblad

trouw van de verzekeringnemer, betaalt de verzekeraar de reeds

vermelde termijn.

betaalde premie terug over de termijn waarin de verzekering

6.3

Opzegging door de verzekeringnemer aan de verzekeraar

Artikel 7

De verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk opzeggen:

Kennisgevingen door de verzekeraar worden geacht rechtsgeldig te

6.3.1 met ingang van de op het polisblad vermelde einddatum,

Adres

zijn gedaan aan de verzekeringnemer indien deze zijn gezonden aan

met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee

diens laatst bij de verzekeraar bekende adres of aan het adres van de

maanden;

tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. De

6.3.2 door de overeenkomstig artikel 5 gewijzigde premie en/of
voorwaarden te weigeren;

verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar zo spoedig mogelijk
schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn adreswijziging.

6.3.3 binnen twee maanden nadat de verzekeraar tegenover de

6.4

verzekeringnemer een beroep heeft gedaan op het niet nakomen

Artikel 8

Voorrangsbepaling

van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering. De

Indien in de bepalingen van de Algemene, Bijzondere en de eventueel

verzekering eindigt op de door de verzekeringnemer genoemde

op het polisblad vermelde Speciale voorwaarden tegenstrijdigheden

datum of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de

mochten bestaan, gelden de volgende voorrangsregels:

opzegging.

8.1

Bijzondere voorwaarden gaan voor de Algemene voorwaarden.

Opzegging door de verzekeraar aan de verzekeringnemer

8.2

Speciale voorwaarden gaan voor de Algemene en Bijzondere
voorwaarden.

De verzekeraar kan de verzekering schriftelijk opzeggen:
6.4.1 met ingang van de op het polisblad vermelde einddatum, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden;
6.4.2 indien de verzekeringnemer naar aanleiding van een gebeurtenis

Artikel 9
9.1

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;

Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Toepasselijk recht

9.2

Klachten

6.4.3 indien de verzekeringnemer de premie niet heeft betaald binnen

9.2.1 Klachten over de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van

3 maanden nadat deze verschuldigd werd overeenkomstig de in

deze verzekering dienen in eerste instantie schriftelijk te worden
voorgelegd aan de directie van de verzekeraar.

artikel 3 vermelde bepalingen. De verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief vermelde datum, waarbij de bepalingen over de

9.2.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid door de directie van de
verzekeraar is behandeld, kan de verzekeringnemer zich wenden

dekking zoals vermeld in artikel 3 ongewijzigd van kracht blijven;

tot de:

6.4.4 binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer
de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

nagekomen en:

Postbus 93257

- de verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet de

2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

verzekeraar te misleiden, en/of
- de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken de
verzekering niet zou hebben gesloten.

6.5

9.3

Geschillen
Alle geschillen die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst

De verzekering eindigt in dit geval op de in de opzeggingsbrief

zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in

genoemde datum.

Rotterdam of Amsterdam.

Zonder opzegging
De verzekering eindigt automatisch:

6.5.1 Na verkoop of eigendomsoverdracht

Artikel 10 Privacybescherming
De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens

zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang

worden door de verzekeraar geregistreerd en verwerkt. De verzekeraar

te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht

gebruikt deze gegevens voor de acceptatie en de uitvoering van deze

daarover verliezen. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen

overeenkomst, voor statistische analyses, voor het voorkomen en

moeten daarvan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen

bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

veertien dagen, aan de verzekeraar kennis geven.

Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de

6.5.2 Bij stalling in het buitenland

gedragscode “Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen”.

indien het motorrijtuig in de regel in het buitenland wordt

In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen

gestald. De verzekeringnemer moet daarvan zo spoedig

bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de

mogelijk, maar in elk geval binnen veertien dagen, aan de

gedragscode kan worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars,

verzekeraar kennis geven. De verzekering kan binnen het

Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

geldigheidsgebied van de verzekering worden voortgezet op nader
overeen te komen voorwaarden tot de eerstkomende jaarlijkse
(hoofd)premievervaldag.
6.5.3 Bij totaal verlies van het motorrijtuig
in geval van totaal verlies van het motorrijtuig, echter met
inachtneming van het in artikel 4 bepaalde ter zake van een tijdelijk
vervangend motorrijtuig.

Bijzondere voorwaarden

13.1 bij een geschil tussen de verzekeringnemer en een verzekerde
verleent NRS Rechtsbijstand alleen rechtsbijstand aan de

Artikel 11 Omschrijving van de dekking
Deze verzekering dekt:

verzekeringnemer;
13.2 bij een geschil tussen twee verzekerden verleent NRS

- de verlening van rechtsbijstand;

Rechtsbijstand alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door de

- de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand;

verzekeringnemer is aangewezen;

- het risico van onvermogen van een wettelijk aansprakelijke derde;

13.3 bij een geschil tussen een verzekerde en een partij die uit hoofde

- de vergoeding van de geldelijke zekerheid, de zogenaamde cautie,

van een andere verzekering ook aanspraak kan maken op rechtsbij-

mits de gebeurtenis plaatsvond binnen de verzekeringstermijn.

stand van NRS Rechtsbijstand, is de verzekerde bevoegd te verlangen dat aan hem op kosten van NRS Rechtsbijstand bijstand wordt

Artikel 12 Omvang van de dekking

verleend door een advocaat of een deskundige naar eigen keuze.

Deze verzekering verleent dekking voor de hierna vermelde vormen van

NRS Rechtsbijstand verstrekt de opdracht aan de advocaat of de

rechtsbijstand, voor zover dit uit het polisblad blijkt.

deskundige.

12.1

Verhaalsrechtsbijstand
Het verhalen van een door de verzekerde geleden schade

Artikel 14 Wachttermijn

ter zake van een verkeersongeval waarbij het motorrijtuig is

14.1 NRS Rechtsbijstand verleent geen rechtsbijstand als de gebeurtenis

betrokken of ter zake van een van buiten komend onheil waarbij
het motorrijtuig werd beschadigd.
Deze verhaalsrechtbijstand wordt ook verleend aan de
verzekerde die een beroep kan doen op een schadeverzekering
voor inzittenden en/of een ongevallenverzekering voor
inzittenden.
12.2

Strafrechtsbijstand

heeft plaatsgevonden binnen 3 maanden nadat de verzekering is
ingegaan. Deze wachttermijn is niet van toepassing indien:
14.1.1 de verzekerde kan aantonen dat de behoefte aan deze
rechtsbijstand bij het aangaan van de verzekering niet was te
voorzien;
14.1.2 deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering
waaraan de verzekerde dezelfde rechten had kunnen ontlenen.

Het voeren van verweer in een strafzaak, indien de verzekerde

12.3

is gedagvaard ter zake van een met het motorrijtuig begaan

Artikel 15 Aanmelding van de zaak

verkeersmisdrijf, mits strafvervolging door de betaling van een

15.1 Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis op grond

afkoopsom of transactievoorstel niet voorkomen kon of kan

waarvan hij aanspraak kan maken op rechtsbijstand, dient hij:

worden.

- alle van belang zijnde feiten ten spoedigste schriftelijk aan

Rechtsbijstand voor teruggave van het rijbewijs, het
kentekenbewijs en/of het motorrijtuig
Het indienen van een verzoek tot teruggave van een rijbewijs,
het kentekenbewijs, en/of van het motorrijtuig ingevorderd

12.4

NRS Rechtsbijstand te zenden;
- zijn volle medewerking aan NRS Rechtsbijstand of de door haar
ingeschakelde advocaat of andere deskundige te verlenen en

motorrijtuig.

alles na te laten wat de belangen van NRS Rechtsbijstand kan

Rechtsbijstand bij revindicatie

schaden.
- in geval van diefstal van, braak aan of poging daartoe, oplichting,

waarvan de verzekeringnemer eigenaar is of het voeren

verduistering van of joyriding met het verzekerde motorrijtuig,

van verweer, wanneer het motorrijtuig, waarvan de

daarvan tevens aangifte te doen bij de politie of justitie.

verzekeringnemer bezitter te goeder trouw is, door een ander

15.2 Indien bij een verkeersongeval buiten Nederland rechtsbijstand

wordt opgeëist.

direct noodzakelijk is, mag de verzekerde, na toestemming van NRS

Contractsrechtsbijstand

Rechtsbijstand, zelfstandig aan een advocaat opdracht geven hem

Het beslechten van geschillen met betrekking tot een

bijstand te verlenen.

overeenkomst ter zake van het motorrijtuig.
12.5.1

- alle ontvangen stukken ten spoedigste onbeantwoord aan

of in beslag genomen in verband met het gebruik van het

Het opeisen in de zin van artikel 5:2 BW van het motorrijtuig

12.5

NRS Rechtsbijstand mee te delen;

Indien het geschil een koopovereenkomst van een gebruikt

15.3 Door aanmelding van de zaak machtigt de verzekerde NRS
Rechtsbijstand tot het behartigen van zijn belangen.

motorrijtuig betreft, geldt deze dekking uitsluitend indien bij de

12.5.2

levering een garantiebewijs van BOVAG, FOCWA of een daaraan

Artikel 16 Verlening van rechtsbijstand

gelijkwaardig garantiebewijs is afgegeven.

16.1 Indien NRS Rechtsbijstand meent dat rechtsbijstand een redelijke

Deze dekking geldt niet voor geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst van rechtsbijstandsverzekering.

kans op het beoogde resultaat biedt, verleent zij aan de verzekerde
rechtsbijstand.
16.2 NRS Rechtsbijstand streeft in overleg met verzekerde een

Artikel 13 Belangenconflict
Als meerdere partijen in een geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand
van NRS Rechtsbijstand geldt het volgende:

regeling in der minne na.
16.3 NRS Rechtsbijstand mag een advocaat of andere deskundige naar
haar keuze inschakelen indien zij dat zinvol acht voor het bereiken
van het beoogde resultaat in der minne.

16.4

Indien het door NRS Rechtsbijstand en de verzekerde

Artikel 18 Kosten van rechtsbijstand

gezamenlijk beoogde resultaat in der minne niet wordt bereikt,

18.1

Onder kosten van rechtsbijstand wordt verstaan:

heeft de verzekerde recht op inschakeling van een advocaat

18.1.1

de kosten van de rechtsbijstandbehandelaar tot een onbeperkt
bedrag;

naar zijn keuze.
16.5

16.6

Als het beoogde resultaat in redelijkheid niet te verwachten is,

18.1.2

de honoraria en verschotten van de advocaat, procureur,

doet NRS Rechtsbijstand daarvan gemotiveerd mededeling aan

deurwaarder en andere door NRS Rechtsbijstand ingeschakelde

de verzekerde. In dat geval geldt de geschillenregeling.

deskundigen, voor zover de verzekerde geen vergoeding kan

NRS Rechtsbijstand mag het bedrag dat overeenkomt met

verlangen op grond van de artikelen 591, 591a en 592 van het

het belang van de zaak aan de verzekerde vergoeden. In dat

Wetboek van Strafvordering of daarmee overeenkomende
buitenlandse wettelijke bepalingen;

geval komen de uit deze verzekering voortvloeiende rechten te
vervallen.

18.1.3

de proces- en gerechtskosten, alsmede de kosten van arbitrage,
mediation en bindend advies, voor zover zij krachtens een

Artikel 17 Geschillenregeling

vonnis, beschikking, arbitrale uitspraak, mediation of een

17.1

Indien de verzekerde het niet eens is met het oordeel van NRS

bindend advies ten laste van de verzekerde komen. Hieronder

Rechtsbijstand dat de rechtsbijstand geen redelijke kans op het

worden niet begrepen afkoopsommen, boetes en andere bij
wijze van straf opgelegde maatregelen;

beoogde resultaat biedt, dient hij dit schriftelijk en gemotiveerd

17.1.1

aan NRS Rechtsbijstand mee te delen. Hij mag dan, na

18.1.4

de kosten van de getuigen;

voorafgaand overleg met en op kosten van NRS Rechtsbijstand,

18.1.5

de reis- en verblijfkosten van de verzekerde, wiens persoonlijke

advies inwinnen bij een door hemzelf aan te wijzen advocaat.

verschijning door een buitenlandse rechterlijke instantie wordt

NRS Rechtsbijstand zal de advocaat daartoe opdracht

gelast en wel:

verstrekken.

- voor reiskosten een retour per trein of boot dan wel, voor
zover niet duurder, per vliegtuig;

Deelt de advocaat de mening van de verzekerde, dan zet NRS

- de verblijfkosten tot ten hoogste ! 125,- per dag.

Rechtsbijstand de behandeling voort overeenkomstig het advies
van de advocaat. NRS Rechtsbijstand mag de behandeling ook

17.1.2

18.2

overdragen aan de advocaat. Indien een procedure nodig is, zal

voor, die voor vergoeding door anderen in aanmerking komen.

NRS Rechtsbijstand de advocaat daartoe opdracht verstrekken.

Voor zover de verzekerde ter zake van de voorgeschoten kosten

Deelt de advocaat het oordeel van NRS Rechtsbijstand, dan

vergoedingen van anderen ontvangt, moet hij deze binnen 14

kan de verzekerde de zaak tot zich trekken en op eigen kosten

dagen na ontvangst aan NRS Rechtsbijstand terugbetalen.

voortzetten. Bereikt de verzekerde het beoogde resultaat

18.3

kosten vergoeden. Indien hij het beoogde resultaat slechts

NRS Rechtsbijstand mag de kosten van rechtsbijstand
rechtstreeks aan de rechthebbende betalen.

alsnog, dan zal NRS Rechtsbijstand de door hem gemaakte

17.1.3

NRS Rechtsbijstand schiet zonodig de kosten van rechtsbijstand

18.4

Bij een groepsactie is NRS Rechtsbijstand slechts gehouden

gedeeltelijk bereikt, zal NRS Rechtsbijstand deze kosten in

tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in verhouding

verhouding tot het behaalde resultaat vergoeden.

van het aantal betrokken verzekerden tot het aantal betrokken

Is de advocaat van mening dat het door de verzekerde beoogde

actievoerenden, tot een maximum van ! 37.500,-.

resultaat slechts gedeeltelijk bereikt kan worden, dan heeft de
verzekerde de keuze:

Artikel 19 Onvermogendekking

- de behandeling van de zaak overeenkomstig het advies van

Indien de verhaalsactie strandt wegens onvermogen van de uit

de advocaat voort te laten zetten door NRS Rechtsbijstand,

onrechtmatige daad aansprakelijke derde en de schade niet op een

overeenkomstig het onder artikel 18.1.1 bepaalde, of

andere manier verhaalbaar is, vergoedt NRS Rechtsbijstand voor alle

- de zaak tot zich te trekken en op eigen kosten voort te zetten,

verzekerden tezamen ten hoogste ! 750,- per gebeurtenis.

overeenkomstig het onder artikel 18.1.2 bepaalde.
17.2

17.3

Indien de verzekerde een rechtsvordering tegen de verzekeraar

Artikel 20 Zekerheidstelling

of NRS Rechtsbijstand heeft ingesteld ter zake van een afwijkend

NRS Rechtsbijstand vergoedt voor alle verzekerden tezamen maximaal

standpunt inzake het verlenen van dekking, komen alle door hem

! 25.000,- per gebeurtenis de geldelijke zekerheid, de zogenaamde

redelijkerwijs gemaakte kosten voor rekening van NRS Rechts-

cautie, die een buitenlandse overheid van de verzekerde eist ter opheffing

bijstand indien hij door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

van een door hem opgelegde vrijheidsbeperking, een beslag op zijn

Deze geschillenregeling geldt niet indien het een geschil betreft

motorrijtuig of de teruggave van zijn rijbewijs of kentekenbewijs. De

over de door een deskundige vastgestelde hoogte van de

verzekerden dienen NRS Rechtsbijstand te machtigen over de zekerheid

materiële schade aan het motorrijtuig of de aanhanger.

te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te
verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

Artikel 21 Uitsluitingen

21.8 Verhuur, andere gebruiksdoeleinden e.d.

De verzekering verleent geen dekking, indien:

het motorrijtuig wordt gebruikt voor:

21.1 Alcohol e.d.

- verhuur,

de bestuurder van het voertuig ten tijde van het schadegeval

- vervoer van personen tegen betaling, tenzij het vervoer niet

onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig

beroeps - of bedrijfsmatig plaatsvindt en de betaling uitsluitend

bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat het besturen

een tegemoetkoming in de kosten betreft;

van het motorrijtuig hem door de wet of overheid is of zou zijn

- andere doeleinden dan op het polisblad of het

verboden. De verzekering geeft ook geen dekking als de bestuurder
zijn medewerking aan een adem- of urinetest of bloedproef heeft

aanvraagformulier is vermeld;
21.9 Wedstrijden e.d.

geweigerd.

met het motorrijtuig wordt deelgenomen aan:

Deze uitsluiting geldt niet voor verhaalsrechtsbijstand en

- een snelheidswedstrijd of -rit;

onverminderd het onder artikel 21.4 bepaalde;

- een behendigheid - of regelmatigheidwedstrijd of -rit, die niet

21.2 Opzet of roekeloosheid
een verzekerde of iemand die bij de uitkering belang heeft de
schade met opzet of door roekeloosheid veroorzaakt;
21.3 Niet nakomen van verplichtingen

geheel binnen Nederland plaatsvindt;
21.10 Molest
de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer

de verzekerde een voor hem uit de verzekering voortvloeiende

of muiterij. De begripsomschrijvingen van molest zijn door

verplichting niet is nagekomen, indien en voorzover hij daardoor de

het Verbond van Verzekeraars in Nederland ter griffie van de

belangen van NRS Rechtsbijstand heeft geschaad. De belangen van

Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage gedeponeerd;

NRS Rechtsbijstand worden in ieder geval geacht te zijn geschaad,

21.11 Atoomkernreacties

indien:

de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit

- de verzekerde de zaak zo laat heeft gemeld, dat deze daardoor

atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

niet meer buiten rechte kan worden geregeld;
- de verzekerde buiten NRS Rechtsbijstand om een advocaat of
andere belangenbehartiger heeft ingeschakeld;
- de verzekerde na aanmelding van de zaak zich buiten NRS
Rechtsbijstand, de ingeschakelde advocaat of belangen-

De uitsluitingen genoemd in de artikelen 21.2, 21.7, 21.8 en 21.9
gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de desbetreffende
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem redelijkerwijs niets valt te verwijten.

behartiger om tot de tegenpartij over de zaak heeft gewend;
- de verzekerde zijn verzoek meer dan een jaar na het ontstaan
van de gebeurtenis aanmeldt;
- de verzekerde zijn verplichtingen in geval van schade niet is
nagekomen met het opzet NRS Rechtsbijstand te misleiden.
21.4 Strafzaak
de verzekerde in een strafzaak opzet, roekeloosheid, het gebruik
van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend
middel, dan wel het weigeren van een adem - of urinetest of
bloedproef (mede) ten laste wordt gelegd.
De kosten van rechtsbijstand zullen alsnog worden vergoed, indien
uit het gewezen vonnis blijkt, dat de bestuurder niet is veroordeeld
wegens het in de vorige zin vermelde;
21.5 Aanspraken uit hoofde van andere verzekeringen
ten aanzien van het verlenen van rechtsbijstand, het vergoeden van
kosten of van een geldelijke zekerheid aanspraak bestaat uit hoofde
van een andere verzekering, of zou hebben bestaan, indien deze
rechtsbijstandsverzekering niet zou bestaan;
21.6 Minimumbelang
het belang van de zaak of het schadebedrag minder is dan ! 125,-;
21.7 Geen rijbevoegdheid
de bestuurder van het motorrijtuig:
- niet in het bezit is van een geldig en voor het motorrijtuig
wettelijk voorgeschreven rijbewijs, of
- op grond van een ontzegging of een vonnis niet tot het besturen
van het motorrijtuig bevoegd is;

Artikel 22 Vervaltermijn
Indien de verzekerde geen rechtsvordering instelt binnen 1 jaar voor
schade aan zaken, of 5 jaar voor schade aan personen, na de datum
waarop NRS Rechtsbijstand een afwijzend standpunt heeft ingenomen,
vervalt elk recht uit deze rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst.

