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Begripsomschrijvingen
Verzekerde
De verzekeringsnemer;
de echtgenoot of echtgenote van verzekeringsnemer, of de
in de polis genoemde partner;
de bij verzekeringsnemer 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 verzekeringsnemer 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
particulieren. Derhalve zijn zij niet verzekerd indien de
gebeurtenis verband houdt met het feit dat verzekerde een
(neven)bedrijf of zelfstandig (neven)beroep uitoefent of heeft
uitgeoefend. Tevens zijn zij niet verzekerd indien de
gebeurtenis verband houdt met handelingen van verzekerde
die naar aard of omvang geacht kunnen worden een
bedrijfs- of beroepsmatig karakter te hebben.
De onder A5 en A6 genoemde verzekerden zijn verzekerd in
de hoedanigheid die daar is omschreven.
Omvang van de dekking
Deze verzekering geeft verzekerde in zijn verzekerde hoedanigheid recht op rechtshulp voor gebeurtenissen, die
plaatsvinden tijdens de looptijd van deze verzekering, doch
na een periode van 3 maanden vanaf de ingangsdatum van
deze verzekering.
Deze wachttijd van 3 maanden geldt niet:
voor rechtshulp tot verhaal van schade op een wettelijk
aansprakelijk derde;
voor rechtshulp in straf- en tuchtzaken;
voor rechtshulp in contractuele zaken indien de overeenkomst na de ingangsdatum van deze verzekering is
gesloten;
voor gedekte gebeurtenissen verband houdende met de
eigendom of het bezit van onroerende zaken indien deze
verzekering gesloten is uiterlijk op het moment van het
passeren van de transportakte of in geval van nieuw
gebouwde onroerende zaken de datum van (op)levering
daarvan en aansluitend op een rechtshulpverzekering bij
Avéro Achmea waarin het huurdersrisico was verzekerd;
indien deze verzekering is gesloten aansluitend op een
andere soortgelijke verzekering, waarin het desbetreffende
risico eveneens was gedekt.
De gebeurtenis wordt geacht te hebben plaatsgevonden in
geval van een juridisch probleem of geschil:
op administratiefrechtelijk gebied, indien het een door
verzekerde aangevraagde beschikking betreft, uiterlijk op het
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moment dat verzekerde de beschikking bij de overheid
aanvraagt. In andere administratiefrechtelijke zaken het
moment dat verzekerde redelijkerwijs kon vermoeden dat de
overheid de beschikking of het besluit zou gaan nemen,
doch uiterlijk de datum van dagtekening daarvan;
2. op erfrechtelijk gebied uiterlijk op het moment waarop de
erflater is overleden.
Art. 3

Onvermogen van de wederpartij
Indien de wederpartij uitsluitend aansprakelijk is op grond
van een onrechtmatige daad gepleegd in Nederland,
waardoor goederen 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 Stichting tegen finale
kwijting deze materiële schade vergoedt tot een maximum
van f 1.500,- (€ 680,67) per gebeurtenis.

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 Stichting deze
zekerheid verstrekken tot een maximum van f 50.000,(€ 22.689,01) 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 Stichting 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 Stichting 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 Stichting 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 gebeurtenissen op het terrein van het burenrecht,
erfdienstbaarheden, arbeidsrecht en sociale verzekeringen
geldt de Benelux en Duitsland als geldigheidsgebied. Voor
verhaal van schade op een wettelijk aansprakelijke derde en
voor rechtshulp in een strafzaak geldt als geldigheidsgebied
Europa, met uitzondering van de landen van de voormalige
USSR en Albanië, alsmede Aziatisch Turkije, Marokko en
Tunesië.

Art. 6

Franchise
Om voor rechtshulp in aanmerking te komen dient verzekerde bij de zaak een financieel belang van minimaal
f 250,- (€ 113,45) te hebben.

Art. 7
A

Juridisch advies
De Stichting 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;
geschillen over het huwelijksvermogensrecht, echtscheiding,
beëindiging van samenleving buiten huwelijk en verplichtingen
tot levensonderhoud of daarvoor in de plaats komende
vorderingen;
administratiefrechtelijke problemen die niet uitsluitend de
persoon van verzekerde of niet rechtstreeks onroerende
zaken van verzekeringsnemer betreffen;
kwesties op het gebied van burenrecht of erfdienstbaarheden indien de met het recht strijdige toestand reeds
bestond toen verzekerde de onroerende zaak kocht of
huurde;
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5. kwesties waarbij geen wederpartij is betrokken en het gaat
om het verkrijgen van rechtelijke voorzieningen zoals bij
adoptie, onder curatele stelling, naamswijziging, het maken
van huwelijkse voorwaarden staande het huwelijk, handlichting, benoeming van een voogd etc.
Recht op adviesrechtshulp bestaat voor verzekerde indien
hij zelf belang heeft bij het verkrijgen van een juridisch
advies. Adviesrechtshulp houdt in dat de Stichting 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.
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Bijzondere uitsluitingen
De Stichting is niet verplicht tot het verlenen van rechtshulp
indien de gebeurtenis verband houdt met of indien het gaat
om:
eigendom, bezit of aan- of verkoop van effecten en andere
beleggingen;
borgtocht, hoofdelijk schuldenaarschap, schuldvernieuwing,
cessie of subrogatie;
fiscale kwesties zoals belastingheffingen, retributies,
accijnzen, daaronder begrepen de fiscale aspecten verbonden aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst;
het in eigendom hebben, bezitten, houden of besturen van
(lucht)vaartuigen met een nieuwwaarde van meer dan
f 200.000,- (€ 90.756,04) dan wel van vliegtuigen;
faillissement, surséance van betaling en schuldsanering van
verzekerde;
een (arbeidsrechtelijk) geschil waarin de verzekerde is
betrokken in zijn hoedanigheid van statutair directeur van
een vennootschap;
koop- en verkoopovereenkomsten, huur- en verhuurovereenkomsten ter zake van een onroerende zaak, met dien
verstande dat wel dekking bestaat indien de gebeurtenis
verband houdt met:
de door verzekeringsnemer bewoonde, laatstelijk bewoonde
en de voor directe eigen bewoning aangekochte, aanbestede, of gehuurde woning, met de daarbij behorende
grond of de grond die gekocht is met het oog op de bouw
van een door hem te bewonen woning;
de gehuurde kamer of woning voor zover bestemd voor
bewoning door studerende of dienstplicht vervullende
kinderen van de verzekeringsnemer;
één bij hem in gebruik zijnde vakantiewoning, met de daarbij
behorende grond;
de vaste caravanstaanplaats en volkstuin van verzekeringsnemer;
strafvervolging:
als het strafbare feit waarvan verzekerde wordt verdacht een
(voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel verzekerde het feit
willens en wetens heeft gepleegd. Avéro Achmea vergoedt
achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtshulp
als bij het einde van de zaak deze omstandigheden afwezig
blijken 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;
aankoop van een gebruikt motorrijtuig, indien verzekerde dit
heeft gekocht zonder BOVAG-garantie of een andere schriftelijke garantie waar een dealerorganisatie of importeur
achter staat, alsmede reparatie- en revisie-opdrachten aan
een bedrijf dat niet is aangesloten bij de BOVAG- of
FOCWA-organisatie;
een gebeurtenis waarbij van de zijde van verzekerde een
motorrijtuig is betrokken:
indien het motorrijtuig werd bestuurd door iemand die niet in
het bezit was van een voor het motorrijtuig geldig rijbewijs,
of die tot het besturen daarvan niet wettelijk bevoegd was;
indien het motorrijtuig door verzekerde was verhuurd of
gebruikt werd voor een doel dat niet door de wet is toegestaan.
De uitsluitingen hiervoor onder 10 sub a en b 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.

