RECHTSHULP

UITGEBREIDE RECHTSHULPVERZEKERING
VOOR VERKEERSDEELNEMERS
RUBRIEK G
Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97

Voorwaarden modelnummer RH961G

E

Inhoudsopgave
Art. 1 Begripsomschrijvingen
A
Verzekerde
B
Verzekerde hoedanigheid
Art. 2 Omvang van de dekking
Art. 3 Onvermogen van de wederpartij
Art. 4 Zekerheidstelling
Art. 5 Geldigheidsgebied
Art. 6 Juridisch advies
Art. 7 Bijzondere uitsluitingen

Art. 1
A
1.
2.
3.

4.
5.
6.

B

Art. 2

A

B

C

D

Begripsomschrijvingen
Verzekerde
De verzekeringnemer;
de echtgenoot of echtgenote van verzekeringnemer, of de in
de polis genoemde partner;
de bij verzekeringnemer inwonende of uitsluitend wegens
dagstudie, dienstplicht of opneming in een verpleeginrichting
elders binnen Nederland wonende ongehuwde, niet
duurzaam samenwonende kinderen, pleeg- en stiefkinderen;
de bij verzekeringnemer inwonende ouders of schoonouders;
de bestuurder of passagier van een motorrijtuig of een
(lucht)vaartuig, waarvan een van bovengenoemde verzekerden eigenaar, bezitter of houder is;
de in artikel 6 : 108 Burgerlijk Wetboek genoemde
nabestaanden van de hierboven genoemde verzekerden,
voor zover het een actie betreft uit genoemd artikel en geen
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, in de
behoefte aan rechtshulp voorziet.
Verzekerde hoedanigheid
De onder A.1 t/m 4 genoemde verzekerden zijn verzekerd als
deelnemers aan het weg-, water- en luchtverkeer.
De onder A.5 en A 6 genoemde verzekerden zijn verzekerd
in de hoedanigheid die daar is omschreven en uitsluitend ter
zake van verhaalsrechtshulp.
Omvang van de dekking
Deze verzekering geeft verzekerde in zijn verzekerde hoedanigheid ter zake van een gebeurtenis, die plaatsvindt
tijdens de looptijd van de verzekering, recht op de navolgende rechtshulp.
Verhaalsrechtshulp
Rechtshulp in verband met het verhalen van een schade die
aan verzekerde is toegebracht en waarvoor een derde
wettelijk aansprakelijk is. Indien verzekerde de mogelijkheid
heeft zich in een strafproces civiele partij te stellen zonder
daardoor rechten prijs te geven, maar hij daaraan niet wil
meewerken, dan is de instelling ter zake niet tot verdere
rechtshulpverlening verplicht.
Strafrechtshulp
Rechtshulp bij een tegen verzekerde gerichte strafvordering
wegens een verkeersdelict, bij het daaraan verbonden
onderzoek en bij alle in verband daarmee genomen maatregelen.
Rijbewijsrechtshulp
Rechtshulp ter terugverkrijging van een ingevorderd rij- of
kentekenbewijs of van het motorrijtuig, indien dat door de
overheid in beslag is genomen, en rechtshulp voor
problemen in verband met het ongeldig verklaren van het
rijbewijs.
Revindicatie
Rechtshulp bij het opvorderen van een motorrijtuig uit
handen van een derde, als verzekerde het bezit van het
motorrijtuig door diefstal heeft verloren.
Rechtshulp bij een ter zake van het motorrijtuig tegen een
verzekerde gerichte opvorderingsactie door een derde.
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Contractsrechtshulp
1. Aan verzekerde wordt rechtshulp verleend ter zake van
geschillen samenhangend met:
a. een koopovereenkomst van een nieuw voertuig of een
gebruikt voertuig dat onder schriftelijke garantie is gekocht
bij een officiële dealer;
b. reparatie- en revisie-opdrachten aan een reparateur, die een
door een branche-organisatie, zoals BOVAG of FOCWA,
erkend herstelbedrijf uitoefent;
c. financierings- en lease-overeenkomsten ter zake van motorrijtuigen;
d. een huurovereenkomst ter zake van een vervangende personenauto, als de eigen auto in reparatie of revisie is;
e. verzekeringsovereenkomsten die een voertuig als verzekerd
object hebben;
f. vervoer- of sleepovereenkomsten ter zake van een voertuig.
2. De contractsrechtshulp geldt voor gebeurtenissen die
plaatsvinden na een wachttermijn van drie maanden vanaf
de ingangsdatum van deze verzekering. Er geldt geen
wachttijd:
a. indien de desbetreffende overeenkomst is gesloten voor de
ingangsdatum van deze verzekering;
b. indien deze verzekering is gesloten aansluitend op een
andere soortgelijke verzekering, waarin het desbetreffende
risico eveneens was gedekt.
3. Om voor contractsrechtshulp in aanmerking te komen, dient
verzekerde bij de zaak een financieel belang te hebben van
tenminste € 110,-

Art. 3

Onvermogen van de wederpartij
Indien de wederpartij uitsluitend aansprakelijk is op grond
van een onrechtmatige daad gepleegd in Nederland,
waardoor zaken van verzekerde zijn beschadigd en alleen
ten gevolge van financieel onvermogen van de aansprakelijke het niet mogelijk is de schade te verhalen, kan
verzekerde verlangen dat de instelling tegen finale kwijting
deze materiële schade vergoedt tot een maximum van
€ 750,-.

Art. 4

Zekerheidstelling
Indien door een overheid het stellen van zekerheid wordt
verlangd om opheffing van een beslag of de invrijheidstelling
van een verzekerde te verkrijgen, zal de instelling deze
zekerheid verstrekken tot een maximum van € 25.000,- per
gebeurtenis, mits vaststaat dat de verzekerde ter zake van
de gebeurtenis rechten uit hoofde van deze verzekering
heeft, deze zekerheidstelling niet door een andere verzekering wordt gedekt en verzekerde voldeed aan de eisen met
betrekking tot het hebben van een in het betreffende land
geldig verzekeringsbewijs.
Verzekerde is verplicht de instelling te machtigen over de
zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Hij zal alle medewerking moeten verlenen om de
terugbetaling te verkrijgen. Verzekerde is verplicht het door
de instelling betaalde bedrag aan haar terug te betalen zodra
vaststaat, dan wel redelijkerwijs is aan te nemen, dat geen
teruggave zal worden verkregen, maar in ieder geval uiterlijk
binnen twee jaar nadat de instelling heeft betaald.

Art. 5

Geldigheidsgebied
Deze verzekering geeft recht op rechtshulp binnen
Nederland, tegen een binnen Nederland gevestigde tegenpartij, voor zover Nederlands recht van toepassing is.
Voor verhaalsrechtshulp, strafrechtshulp en contractsrechtshulp ter zake van vervoer-, sleep- of reparatieovereenkomsten is het geldigheidsgebied Europa, met
uitzondering van de landen van de voormalige USSR en
Albanië, alsmede Aziatisch Turkije, Marokko en Tunesië.
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Juridisch advies
De instelling is slechts gehouden tot het verlenen van rechtshulp in de vorm van een juridisch advies bij het voeren van
verweer tegen aanspraken op grond van onrechtmatige
daad.
Recht op adviesrechtshulp bestaat voor verzekerde indien
hij zelf belang heeft bij het verkrijgen van een juridisch
advies. Adviesrechtshulp houdt in dat de instelling per
gebeurtenis een eenmalig juridisch advies verstrekt,
gebaseerd op de door verzekerde verstrekte gegevens. De
geschillenregeling zoals omschreven in artikel 9 lid A van de
Algemene voorwaarden is niet van toepassing op de adviesrechtshulp.
Bijzondere uitsluitingen
De instelling is niet verplicht tot het verlenen van rechtshulp
indien de gebeurtenis verband houdt met of indien het gaat
om:
fiscale kwesties, vaartuigen, vliegtuigen
fiscale kwesties zoals belastingheffingen, retributies en
accijnzen;
het in eigendom hebben, bezitten, houden of besturen van
vaartuigen met een nieuwwaarde van meer dan € 90.000,dan wel van vliegtuigen;
strafvervolging
als het strafbare feit waarvan verzekerde wordt verdacht een
(voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel verzekerde het feit
willens en wetens heeft gepleegd. De instelling vergoedt
achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak deze omstandigheden
afwezig lijken te zijn;
als geen schade is ontstaan en een schikkingsvoorstel is
ontvangen door verzekerde of door hem verkregen had
kunnen worden indien hij er tijdig om zou hebben gevraagd.
het plegen van een strafbaar feit, waarbij verzekerde in het
kader van een administratiefrechtelijke afhandeling een
sanctie krijgt opgelegd.
Een gebeurtenis waarbij van de zijde van verzekerde een
motorrijtuig of (lucht)vaartuig is betrokken:
indien dit werd bestuurd door iemand die niet in het bezit
was van een voor het motorrijtuig of (lucht)vaartuig geldig
rijbewijs, vaarbewijs of brevet of die tot het besturen niet
wettelijk bevoegd was;
indien dit door verzekerde was verhuurd of op een andere
wijze werd geëxploiteerd;
indien dit gebruikt werd voor een doel dat niet door de wet is
toegestaan.
De uitsluitingen hiervoor onder C genoemd gelden niet voor
verzekerde, die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
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