Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97

Inhoudsopgave
Art. 1 Begripsomschrijvingen
Art. 2 Rechtsbijstand
Aanspraak op rechtsbijstand
Omschrijving rechtsbijstand
Bestaand juridische problemen twijfelachtig
Verscheidene belanghebbenden
Art. 3 Omvang van de verzekering
Verhaalsrechtsbijstand
Strafrechtsbijstand
Contractsrechtsbijstand verhaalschaden
Art. 4 Verzekerde kosten van rechtsbijstand
Art. 5 Onvermogen van de wederpartij
Art. 6 Zekerheidstelling
Art. 7 Aanvullende uitsluitingen
Art. 8 De verplichtingen van de verzekerde
Art. 9 Behandeling van de zaak en verplichtingen van DAS
Art. 10 Afkoop
Art. 11 Geschillen

Voorwaarden modelnummer 1MR8-03

verhouding van het aantal verzekerden tot het aantal belanghebbenden.
Art. 3
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B
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Art. 1
A

B

Begripsomschrijvingen
DAS
D.A.S. Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringsmaatschappij N.V., aan wie Avéro Achmea de
uitvoering van de rechtshulp heeft overgedragen:
DAS Rechtsbijstand
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam
Tel. (020) 651 75 17
Avéro Achmea garandeert de nakoming door DAS van de in
deze rubriek genoemde verplichtingen.
Verzekerde
1. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van eigenaar,
bestuurder of passagier van het motorrijtuig;
2. de bestuurder of passagier van het motorrijtuig;
3. de in artikel 6:108 van het 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 rechtsbijstand voorziet.

Art. 2
A

B

C

D
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Rechtsbijstand
Aanspraak op rechtsbijstand
De verzekering geeft een verzekerde aanspraak op rechtsbijstand zoals hierna omschreven, indien zich tijdens de
verzekeringsduur een gebeurtenis voordoet die voor verzekerde zelf een juridisch probleem doet ontstaan.
Omschrijving rechtsbijstand
Rechtsbijstand houdt in:
de gebeurtenis die een verzekerde heeft aangemeld, voor
rekening van DAS op zijn juridische gevolgen onderzoeken
en ter zake adviseren, dan wel de nodige (rechts-)maatregelen nemen of doen nemen, tenzij in redelijkheid niet (meer)
het door verzekerde beoogde resultaat kan worden bereikt.
Bestaan juridische problemen twijfelachtig
Indien geen zekerheid bestaat omtrent de oorzaak, de
veroorzaker en/of (de omvang van) de feitelijke of geldelijk
gevolgen van de aangemelde gebeurtenis dient verzekerde
door middel van een rapport van een in overleg met DAS te
benoemen deskundige dienaangaande uitsluitsel te
verschaffen. Geeft het rapport voldoende grond voor een
juridische actie, waardoor het door verzekerde beoogde
resultaat kan worden bereikt, dan vergoedt DAS de kosten
van de rapportage.
Verscheidene belanghebbenden
Indien anderen dan verzekerde(n) met betrekking tot de
gebeurtenis die de behoefte aan rechtshulp heeft doen
ontstaan eveneens belang hebben, dan vergoedt DAS aan
verzekerde(n) slechts de kosten van rechtsbijstand in
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Omvang van de verzekering
Deze verzekering verleent aan verzekerde ter zake van een
gebeurtenis waarbij het motorrijtuig is betrokken de
navolgende rechtsbijstand.
Verhaalsrechtsbijstand
Rechtsbijstand tot het verhalen van de schade die aan verzekerde is toegebracht en waarvoor een derde wettelijke
aansprakelijk is. Indien verzekerde de mogelijkheid heeft zich
in een strafprocedure civiele partij te stellen zonder daardoor
rechten prijs te geven, maar hij daaraan niet wil meewerken,
dan is DAS ter zake niet tot verdere rechtsbijstandverlening
verplicht.
Strafrechtsbijstand
Rechtsbijstand bij een tegen verzekerde gerichte strafvervolging, bij het daaraan verbonden onderzoek en bij alle in
verband daarmee genomen maatregelen.
Contractsrechtsbijstand verhaalschaden
1. Aan verzekeringnemer wordt rechtsbijstand verleend bij
geschillen over vergoeding of reparatie van schade aan het
motorrijtuig indien DAS ter zake van die schade een
verhaalsactie voert.
2. De contractsrechtsbijstand wordt uitsluitend verleend indien
de wederpartij in Nederland is gevestigd.
3. Om voor contractsrechtsbijstand in aanmerking te komen
dient de verzekeringnemer bij de zaak een financieel belang
te hebben van minimaal € 100,-.

Art. 4 Verzekerde kosten van rechtsbijstand
A
Voor rekening van DAS komen:
1. de kosten van advies en behandeling door de eigen deskundigen van DAS;
2. de kosten van de in overleg met DAS ingeschakelde externe
deskundige(n) en van de in diens opdracht in overleg met
DAS genomen maatregelen;
3. de kosten van getuigen, voor zover door de rechter toegewezen;
4. de proceskosten van de verzekerde en van de tegenpartij,
voor zover die krachtens een onherroepelijk vonnis ten laste
van de verzekerde komen;
5. de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis
gedurende maximaal vijf jaar nadat dit vonnis onherroepelijk
is geworden;
6. de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde,
indien zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlands
gerecht door een rechter is bevolen of door verzekerdes
externe deskundige dringend wordt gewenst.
B
De interne kosten van DAS, zoals genoemd in A.1, zijn
onbeperkt verzekerd. DAS vergoedt de externe kosten, zoals
genoemd in A.2 t/m 6, tot ten hoogste
€ 45.500,- per gebeurtenis. Indien naar aanleiding van een
gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbijstand
bestaan, dan geldt het maximum van
€ 45.500,- voor alle aanspraken tezamen. Zodra te verwachten is dat de externe kosten het verzekerd bedrag te boven
zullen gaan, zal DAS verzekerde hiervan op de hoogte
stellen en in overleg met hem bezien hoe verder te handelen.
C
Indien het juridische probleem of geschil gedeeltelijk onder
de dekking van deze verzekering valt, worden de aan het
verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten door DAS
slechts pro rata vergoed.
D
Indien de tegenpartij tot vergoeding van kosten, waaronder
begrepen buitengerechtelijke kosten, kan worden gehouden,
komt het bedrag van deze kosten ten gunste van DAS.
E
Niet onder de verzekering vallen:
1. BTW-bedragen voor zover de verzekerde deze kan verrekenen met door hem verschuldigde BTW-afdrachten;
2. kosten die verzekerde van een ander dan de bij deze verzekering betrokken partijen vergoed kan krijgen. Mocht
vergoeding worden geweigerd dan neemt DAS alle kosten
van (buiten-)gerechtelijke invordering voor haar rekening. Tot

het tijdstip dat deze kosten worden vergoed kan DAS deze
voorschieten aan verzekerde, die zich verplicht deze kosten
terug te betalen op het moment dat deze kosten zijn vergoed;
3. kosten bestaande uit aan verzekerde opgelegde geldstraffen,
boetes, dwangsommen of door verzekerde te betalen rente;
4. kosten die het gevolg zijn van verzuim, nalatigheden of fouten
van de verzekerde met betrekking tot de behandeling van de
zaak;
5. kosten voor zover die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen.
Art. 5

Art. 6

Onvermogen van de wederpartij
Indien de wederpartij uitsluitend aansprakelijk is op grond van
een onrechtmatige daad 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 DAS tegen
finale kwijting deze materiële schade vergoedt tot een
maximum van € 750,-.
Zekerheidstelling
Indien door de overheid het stellen van zekerheid wordt
verlangd om opheffing van een beslag of de invrijheidstelling
van een verzekerde te verkrijgen, zal DAS 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 DAS 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 DAS 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
DAS heeft betaald.

Art. 9
A

B

C
D

E

Art. 7

A
B

C
D
E

Aanvullende uitsluitingen
De uitsluitingen genoemd in artikel 4 van de Algemene
voorwaarden zijn ook voor het verlenen van rechtsbijstand van
kracht. Tevens is DAS niet verplicht tot het verlenen van
rechtsbijstand indien de gebeurtenis verband houdt met of
indien het betreft:
fiscale kwesties zoals belastingheffingen, retributies, accijnzen;
strafvervolging of administratiefrechtelijke beschikking wegens
verdenking van:
1. het opzettelijk plegen van een strafbaar feit of het plegen van
een economisch delict of een opzetdelict. Indien definitief komt
vast te staan dat geen veroordeling wegens opzet of economisch delict volgt, dan worden alsnog de kosten van
rechtsbijstand vergoed;
2. het plegen van een strafbaar feit, waarbij 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;
3. het plegen van een strafbaar feit, waarbij verzekerde in het
kader van een administratiefrechtelijke afhandeling een sanctie
krijgt opgelegd;
een gebeurtenis waarvoor verzekerde aanspraak kan maken
op behartiging van zijn belangen krachtens een aansprakelijkheidsverzekering;
een onderling geschil tussen verzekerden op dezelfde polis.
Bestaan tegenstrijdige belangen tussen verzekerden dan wordt
uitsluitend aan verzekeringnemer rechtsbijstand verleend;
een geschil over de personenautoverzekering rechtsbijstand
(Avéro Achmea vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte
kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt).

B

Art. 8
A
1.
2.
3.
4.
5.

De verplichtingen van de verzekerde
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor DAS kan leiden tot een verplichting om rechtsbijstand te
verlenen, is hij verplicht:
zo spoedig mogelijk die gebeurtenis bij DAS te melden;
zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te verstrekken;
zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van DAS zou kunnen benadelen;
zich op verzoek van DAS in een strafzaak civiele partij te
stellen;
alle door DAS verlangde medewerking te verlenen bij het
verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand.

F
G
H

Door de gebeurtenis aan te melden machtigt de verzekerde
DAS onder uitsluiting van ieder ander tot het - zowel in als
buiten rechte - behartigen van zijn belangen.
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde één
van de in A genoemde verplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van DAS heeft geschaad, dan wel indien
verzekerde een ander met de behartiging van zijn belangen
heeft belast. Anders dan in de Algemene voorwaarden staat
opgenomen, vervalt het recht op rechtsbijstand ter zake, indien
de aanmelding plaatsvindt na één jaar na het moment waarop
de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de
gebeurtenis, die voor DAS tot een verplichting kan leiden.
Behandeling van de zaak en verplichtingen
van DAS
De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in dienst
van DAS of door externe deskundigen, indien DAS dit wenselijk
en/of noodzakelijk acht. Met externe deskundigen worden
bedoeld advocaten en andere ter zake kundigen, die krachtens
toepasselijke regels inzake procesbevoegdheid in de
(eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de
noodzakelijke rechtsbijstand mogen verlenen. Ingeval een
externe deskundige voor het verlenen van rechtsbijstand wordt
ingeschakeld, heeft verzekerde het recht deze zelf te kiezen.
Heeft de verzekerde geen voorkeur, dan kiest DAS.
Het recht om voor het verlenen van rechtsbijstand een externe
deskundige te kiezen, heeft verzekerde eveneens, indien zowel
verzekerde als diens wederpartij jegens Avéro Achmea aanspraak op rechtsbijstand hebben voor de behandeling van een
tussen hen beiden gerezen en bij DAS aangemeld verschil.
De opdracht aan externe deskundigen wordt uitsluitend
namens verzekerde door DAS gegeven.
Gaat het om een zaak waarin een Nederlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven en aldaar
kantoor houden.
Gaat het om een zaak waarin een buitenlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die bij het betreffende buitenlandse gerecht staan
ingeschreven.
DAS is nimmer verplicht voor het verlenen of voortzetten van
rechtsbijstand tegelijkertijd of achtereenvolgens voor haar
rekening meer dan één externe deskundige in te schakelen.
DAS is niet gebonden aan betalingsafspraken die door verzekerde met een externe deskundige gemaakt zijn.
DAS is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door of
verband houdt met de behandeling van een zaak door een
ingeschakelde derde.

Art. 10 Afkoop
A
Indien DAS van mening is dat het financieel belang van de
verzekerde de te maken kosten niet rechtvaardigt, is zij
gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te verlenen
verzekerde een bedrag aan te bieden ter grootte van het financieel belang.
B
De rechten die ter zake deze gebeurtenis voor de verzekerde
voortvloeien uit de verzekering komen na betaling van het
bedrag te vervallen.
Art. 11 Geschillen
A
Indien verzekerde en DAS van mening verschillen over de te
volgen gedragslijn bij de behandeling van het juridisch
probleem waardoor de verzekerde aanspraak heeft op rechtsbijstand, zal dit meningsverschil op kosten van DAS ter
beslissing worden voorgelegd aan een door verzekerde te
kiezen in Nederland gevestigde advocaat. DAS zendt de aan
partijen bekende stukken aan de advocaat, die op basis
daarvan zijn standpunt bepaalt en dit gemotiveerd schriftelijk
aan verzekerde en DAS toelicht. Indien de advocaat het met
verzekerde eens is, wordt de zaak met inachtneming van dit
oordeel voortgezet. Indien de advocaat het met verzekerde niet
eens is, kan verzekerde de zaak aan zich trekken. Bereikt hij
het door hem beoogde resultaat alsnog, dan vergoedt DAS de
door verzekerde gemaakte kosten van rechtsbijstand voor
zover die voor zijn rekening zijn gekomen.
B
Is het verlenen van rechtsbijstand buiten het in A genoemde
geval opgedragen aan een externe deskundige en de verzekerde verschilt met deze deskundige van mening over de te
volgen gedragslijn bij de behandeling van het juridisch
probleem waarvoor de verzekerde aanspraak heeft op rechtsbijstand, dan kan de verzekerde de zaak aan zich trekken.
Bereikt hij het door hem beoogde resultaat alsnog, dan
vergoedt DAS de gemaakte kosten van rechtsbijstand voor
zover die voor zijn rekening zijn gekomen.

