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RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN PLUSPAKKET ZRBPP09

Bijzondere voorwaarden

	 Deze	voorwaarden	vormen	een	onlosmakelijk	geheel	met	de	Algemene	
voorwaarden	Zakelijke	Schadeverzekeringen	en	zijn	alleen	van	toepassing	
indien	dit	op	het	polisblad	vermeld	staat.

 In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in de Bijzondere 
voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren wordt het 
navolgende bepaald.

1 UITBREIDING RECHTSBIJSTANDGEBIED
 Artikel 10 van de Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand voor 

Particulieren wordt vervangen door de volgende bepaling:
1.1	 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 met 

betrekking tot een voertuig van verzekerde;
d geschillen uit vervoersovereenkomsten;
e geschillen uit overeenkomsten door verzekerde aangegaan in 

rechtstreeks verband met een (vakantie)reis.
1.2	 In arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele 

geschillen wordt rechtsbijstand alleen verleend in de Europese 
Unie, mits de rechter van één van de daartoe behorende landen 
bevoegd is en het recht van één van de daartoe behorende landen 
van toepassing is.

1.3	 In geval rechtsbijstand wordt verleend overeenkomstig het 
bepaalde van lid 1 naar aanleiding van een gebeurtenis buiten 
Europa of de landen rond de Middellandse Zee, dan wel 
overeenkomstig het vorige lid, geldt in afwijking van artikel 3.4 
van de Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren 
een franchise van e 450,00.

 Voorts worden de externe kosten in afwijking van het bepaalde 
inzake het kostenmaximum vergoed tot ten hoogste e 5.000,00 
per geschil.

1.4	 In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in 
Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het 
Nederlandse recht van toepassing is.

2 VERHOGEN ONVERMOGENDEKKING
 Het in artikel 3.5 van de Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand 

voor Particulieren genoemde maximaal uit te keren bedrag wegens 
onvermogen wordt gesteld op e 12.500,00. Deze bepaling geldt 
niet voor aanspraken op rechtsbijstand op grond van artikel 5 van 
dit pluspakket.

3  EIGEN RISICO
 Als uit het polisblad blijkt dat een eigen risico is verschuldigd, 

moet de verzekerde dit betalen zodra DAS daarom verzoekt, 
uiterlijk op de laatste dag van de termijn die in de nota wordt 
genoemd. Als niet binnen de genoemde termijn is betaald, is de 
verzekerde vanaf de eerste dag na deze termijn wettelijke rente en 
incassokosten verschuldigd. Bovendien is DAS dan bevoegd geen 
verdere rechtsbijstand te verlenen naar aanleiding van het 
betreffende verzoek om rechtsbijstand.

4 VERWEER TEGEN VORDERINGEN 
O.G.V. ONRECHTMATIGE DAAD

4.1	 Het bepaalde in artikel 7.13 van de Bijzondere voorwaarden 
Rechtsbijstand voor Particulieren vervalt.

4.2	 DAS verleent in zaken waarin verzekerde zich wenst te verweren 
tegen een vordering gebaseerd op onrechtmatige daad alleen 
bijstand indien en voorzover de vordering niet bestaat uit een 
vordering tot vergoeding van schade aan personen of aan zaken, 
zoals bedoeld in verzekerdes aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren.

5 VERVAL VAN EIGEN RISICO
 Het eigen risico zoals bedoeld in artikel 6.10 van de Bijzondere 

voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren vervalt.

6 VERMOGENSBEHEER
6.1	 Artikel 7.12 van de Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand voor 

Particulieren wordt vervangen door de volgende bepaling: in 
geschillen over verhuur of exploitatie van goederen of zaken door 
een verzekerde;

6.2	 De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen 
over vermogensbeheer met in Nederland toegelaten instellingen. 
Onder vermogensbeheer wordt verstaan: beheren, beleggen, 
kopen, verkopen van effecten en adviseren terzake.

7 FISCAAL RECHT
7.1	 Artikel 7.7 van de Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand voor 

Particulieren wordt vervangen door de volgende bepaling: in 
fiscale en fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids)instanties, 
tenzij deze betrekking hebben op een belasting of heffing die van 
verzekerde bij de uitoefening van zijn particuliere activiteiten 
wordt geheven en voorzover deze geen verband houden met de 
uitoefening van een beroep of de verwerving van inkomsten buiten 
regelmatige loondienst.

7.2	 Voorts gelden in fiscale en fiscaalrechtelijke zaken de volgende 
bijzondere bepalingen:
a als gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Bijzondere 

voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren wordt hier 
aangemerkt de beslissing van de belastingautoriteit waartegen 
verzekerde beroep wenst aan te tekenen;

b in afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 van de Bijzondere 
voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren is DAS bevoegd 
de rechtsbijstand te doen verlenen door een externe deskundige 
in haar opdracht;

c rechtsbijstand wordt alleen verleend als de beslissing van de 
belastingautoriteit waartegen beroep wordt aangetekend 
alsmede de periode waarop die beslissing betrekking heeft, 
geheel binnen de looptijd van de dekking liggen;

d DAS verleent uitsluitend rechtsbijstand in een gerechtelijke 
procedure voor de Nederlandse belastingrechter, mits het 
Nederlandse recht van toepassing is.

8 PERSOONSGEGEVENS
 De bij een verzoek om rechtsbijstand verstrekte persoonsgegevens 

worden door DAS verwerkt voor het uitvoeren van de rechts- 
bijstand en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. 
Hieronder vallen ook het voorkomen en bestrijden van fraude 
alsmede activiteiten gericht op de vergroting van het klanten- 
bestand. 

9 ECHTSCHEIDINGSMEDIATION
9.1	 Hierna wordt verstaan onder:

n  echtscheidingsmediation: de bemiddeling door een mediator 
aan de verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e) die 
gezamenlijk trachten hun onderlinge geschillen op te lossen, 
voortvloeiend uit hun voorgenomen beëindiging van het 
huwelijk, gericht op het indienen van het gemeenschappelijke 
verzoekschrift tot echtscheiding door een advocaat;

n huwelijk: het naar Nederlands recht gesloten huwelijk of het in 
Nederland geregistreerde partnerschap tussen verzekering- 
nemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e), respectievelijk 
geregistreerde partner;

n  beëindiging van het huwelijk: de beëindiging op 
gemeenschappelijk verzoek van een huwelijk tussen 
verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)t(e), respectievelijk 
geregistreerde partner.
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9.2	 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.14 van de Bijzondere 
voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren is verzekerd het 
risico dat een verzekerde behoefte heeft aan echtscheidings- 
mediation in verband met de beëindiging van het huwelijk, mits 
het huwelijk tenminste drie jaar heeft geduurd sinds het afsluiten 
van het Pluspakket voor Particulieren.

9.3	 Als verzekerden het huwelijk wensen te beëindigen, kunnen zij 
gezamenlijk aanspraak maken op echtscheidingsmediation, mits 
het verzoek daartoe door hen beiden tegelijk wordt gedaan.

9.4	 Verzekerden richten een door hen beiden ondertekend schriftelijk 
en gemotiveerd verzoek tot echtscheidingsmediation aan DAS. In 
dit verzoek kan volstaan worden met een opgave en overlegging 
van:
n de namen van de verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)

t(e) respectievelijk geregistreerde partner;
n een kopie van het trouwboekje of een uittreksel uit de registers 

van de burgerlijke stand, waaruit de datum van de huwelijks- 
sluiting blijkt;

n de wens om door een gemeenschappelijk verzoek het huwelijk 
te doen beëindigen;

n het toepasselijke polisnummer.

9.5	 De echtscheidingsmediation wordt verleend aan de 
verzekeringnemer en de medeverzekerde gezamenlijk door een 
mediator die is ingeschreven in het Nederlands Mediation 
Instituut. Verzekerden kunnen een gezamenlijke keuze maken 
voor een mediator uit de lijst met mediators, die DAS hen voorlegt.

9.6	 DAS geeft namens de verzekerden de opdracht tot mediation, 
waarbij de mediator wordt verplicht DAS desgevraagd te 
informeren over de voortgang en de afloop van de mediation. 
Verzekerden machtigen hem daartoe uitdrukkelijk. DAS 
respecteert overigens de vertrouwelijkheid die de mediator 
gehouden is te bewaren over de tijdens de echtscheidings- 
mediation verkregen gegevens.

9.7	 De kosten van de mediator worden vergoed tot ten hoogste 
e 2.000,00. DAS vergoedt slechts de kosten van één mediator.

9.8	 DAS verleent geen echtscheidingsmediation indien ter zake van 
hetzelfde huwelijk een eerder verzoek tot mediation is gedaan, 
welke echtscheidingsmediation niet heeft geleid tot een 
gezamenlijke vaststellingsovereenkomst.
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