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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 € 25.000,- per
gebeurtenis, mits vaststaat dat de verzekerde te 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 geldt voor gebeurtenissen binnen Europa,
met uitzondering van de landen van de voormalige USSR en
Albanië, alsmede binnen 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 € 125,te hebben.
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Art. 1
A
1.
2.

B

Begripsomschrijvingen
Verzekerde
De verzekeringnemer;
de echtgenoot of echtgenote van verzekeringnemer, of de in
de polis genoemde partner;
3. 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;
4. de bij de verzekeringnemer inwonende ouders of schoonouders;
5. 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
dien naar aard of omvang geacht kunnen worden een
bedrijfs- of beroepsmatig karakter te hebben.
De onder A5 genoemde verzekerden zijn verzekerd in de
hoedanigheid die daar is omschreven.

Art. 2

A
B

Omvang van de dekking
Deze verzekering verleent aan verzekerde in zijn verzekerde
hoedanigheid ter zake van een gebeurtenis rechtshulp tot
verhaal op een wettelijk aansprakelijke derde van de schade
als gevolg van:
lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid, al dan
niet de dood ten gevolge hebbend;
beschadiging of tenietgaan van stoffelijke zaken, uitsluitend
bestemd voor eigen particulier gebruik.

Art. 3
A

B

Nadere bepalingen omtrent dekking en kosten
Geen rechtshulp wordt verleend indien de wederpartij niet
alleen wettelijk maar ook contractueel aansprakelijk is.
Deze beperking geldt niet indien:
1. de schade een gevolg is van een verkeersongeval;
2. er sprake is van schade als bedoeld in artikel 2 sub A.
Indien het voor de verhaalsactie van belang is dat verzekerde
in een strafzaak wordt bijgestaan, zal de Stichting de kosten
van de advocaat vergoeden.

RECHTSHULP

VERHAALSDEKKING
RUBRIEK E

Art. 7
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B

C

D
E

Bijzondere uitsluitingen
De Stichting is niet verplicht tot het verlenen van rechtshulp
indien:
verzekerde (mede) verdacht wordt van overtreding van
artikel 26, 30 of 33a Wegenverkeerswet (respectievelijk:
rijden onder invloed, doorrijden na ongeval of weigeren zich
aan de bloedproef te onderwerpen), dan wel dienovereenkomstige buitenlandse bepalingen;
het een strafvervolging betreft waarbij 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
gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de
zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn;
de gebeurtenis verband houdt met het in eigendom hebben,
bezitten, houden of besturen van (lucht)vaartuigen met een
nieuwwaarde van meer dan € 90.000,- dan wel van vliegtuigen;
het verhaalszaken betreft tussen (ex-)echtgenoten en
(ex-)partners, tenzij de schade een gevolg is van een
verkeersongeval;
het een gebeurtenis betreft, waarbij van de zijde van
verzekerde een motorrijtuig is betrokken;
1. 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;
2. indien het motorrijtuig door verzekerde was verhuurd of
gebruikt werd voor een doel dat niet door de wet is toegestaan.
De uitsluitingen hiervoor onder E1 en 2 genoemd gelden niet
voor de 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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