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N.B.

- Nederlands recht van toepassing
- Klachtenbehandeling
- Verwerking persoonsgegevens

Per risico vormen de Algemene Polisvoorwaarden
samen met de van toepassing zijnde Aanvullende
voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere
voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid gaan de
Bijzondere voorwaarden voor de Aanvullende
voorwaarden en de Algemene Polisvoorwaarden. De
Aanvullende voorwaarden gaan voor de Algemene
Polisvoorwaarden.

Artikel 1 Verzekerden
De verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer; bij de uitoefening van
zijn bedrijf of beroep in Nederland
overeenkomstig de op het polisblad
omschreven hoedanigheid;
b. de werknemers, de huisgenoten en
familieleden en de bestuurders van de
verzekeringnemer tijdens de werkzaamheden
die zij, binnen de op het polisblad omschreven
hoedanigheid, voor hem verrichten;
c. de (eventueel) in de polis genoemde
verzekerden uitsluitend in de op het polisblad
omschreven hoedanigheid;
d. de nagelaten betrekkingen van de
verzekerden, indien en voor zover zij een
vordering kunnen instellen tot voorziening in de
kosten van levensonderhoud naar aanleiding
van een gebeurtenis waarbij de verzekerde is
betrokken en waarvoor krachtens de
verzekering aanspraak op rechtsbijstand
bestaat.
De onder a. tot en met c. genoemde
verzekerden
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Artikel 3 Omschrijving van de dekking
3.1 Juridische adviezen
Het SRK verstrekt verzekeringnemer
desgevraagd juridische adviezen voor
juridische geschillen, waaronder begrepen
dreigende geschillen, die de verzekeringnemer
zelf betreffen.
Een juridisch advies betreft het beoordelen van
de juridische positie van de verzekeringnemer
en de mogelijke oplossing van het geschil op
basis van de door hem schriftelijk verstrekte
gegevens.
Voor hetzelfde geschil wordt niet meer dan
eenmaal een advies uitgebracht.
3.2 Wachttermijn
Voor het verlenen van rechtsbijstand of het
geven van juridische adviezen geldt een
wachttermijn van drie maanden.
Deze wachttermijn geldt niet, indien het betreft:
- het verhalen van de schade op degenen die
daarvoor uitsluitend wettelijk aansprakelijk zijn;
- straf- of tuchtzaken;
- een juridisch geschil over een schriftelijke
overeenkomst welke eerst na het tot stand
komen van de verzekering is gesloten.
In geval van een arbeidsrechtelijk geschil met
een statutair directeur, onteigening of de
optiedekking onroerende zaken geldt een
wachttermijn van 12 maanden.
3.3 Omvang van de dekkingssom
Alle kosten van rechtsbijstand, zoals
opgenomen in de Aanvullende Voorwaarden
Rechtsbijstandverzekering Bedrijven Algemeen,
en van advies en behandeling door het SRK
zijn tot een onbeperkt bedrag gedekt. Hierop
zijn uitgezonderd de kosten van rechtsbijstand
terzake van een arbeidsrechtelijk geschil met
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een statutair directeur, waarvoor ter zake van te
maken externe kosten een dekkingssom geldt
van maximaal EUR 25.000,- per gebeurtenis.
3.4 cautie/waarborgsom
a. Indien een buitenlandse overheid van een
verzekerde in verband met een gedekte
strafzaak cautie (te stellen zekerheid) eist ter
opheffing van een aan verzekerde opgelegde
vrijheidsbeperking, schiet het SRK die cautie
voor tot een bedrag van EUR 25.000,- per
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen;
b. Door het aanvaarden van het voorschot,
machtigt de verzekerde het SRK onherroepelijk
daarover te beschikken zodra het weer wordt
vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting zijn
volle medewerking te verlenen tot onverwijlde
restitutie aan het SRK;
c. Indien als gevolg van een strafrechtelijke
veroordeling de gestelde cautie niet of slechts
ten dele wordt vrijgegeven, is de verzekerde
verplicht het niet vrijgegeven bedrag onverwijld
aan het SRK terug te betalen.

rechtsbijstand verleend en worden geen
juridische adviezen verstrekt.
4.4. Procedures voor enig internationaal of
supra-nationaal rechtscollege komen niet voor
dekking in aanmerking.

Artikel 5 Schriftelijke
arbeidsovereenkomsten
Ter zake van arbeidsgeschillen, of daarmee te
vergelijken geschillen wordt alleen dekking
gegeven voorzover een schriftelijke
overeenkomst daaraan ten grondslag ligt.

Artikel 6 Franchise
6.1. De verzekerde kan geen rechten aan deze
verzekering ontlenen indien het financiële
belang van de verzekerde minder dan EUR
450,- bedraagt.
6.2. Deze bepaling geldt niet voor
strafrechtsbijstand en juridische adviezen.

Artikel 7 Dekking incassorechtsbijstand
Artikel 4 Verzekeringsgebied
4.1.
a. In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand
verleend in Europa en de niet Europese landen
grenzend aan de Middellandse Zee en dient de
rechter van één van deze landen bevoegd te
zijn en het recht van één van deze landen van
toepassing te zijn:
- verhalen van schade op een wettelijk
aansprakelijke derde ontstaan door een
beschadiging van eigen lijf of goed;
- strafzaken;
b.Ter zake contractuele geschillen, incl. de
inkomende en uitgaande goederen- en
dienstenstroom is het verzekeringsgebied
België, Luxemburg en Duitsland en dient het
recht van één deze landen van toepassing te
zijn. Dit geldt niet voor contractuele geschillen
betreffende onroerende zaken en
adviesrechtsbijstand waarvoor het bepaalde
hieronder in sub c. van dit lid van toepassing is.
c. In alle andere gevallen, alsmede voor het
verstrekken van juridische adviezen, is het
verzekeringsgebied Nederland, is de
Nederlandse
rechter bevoegd en dient het Nederlandse,
Belgische, Luxemburgse of Duitse recht van
toepassing te zijn.
4.2. Rechtsbijstand wordt verleend binnen het
verzekeringsgebied indien en voor zover de
wederpartij binnen het verzekeringsgebied
woonachtig of gevestigd is en een eventueel
vonnis in een land binnen het betreffende
verzekeringsgebied ten uitvoer wordt gelegd.
4.3. Buiten de hiervoor genoemde
verzekeringsgebieden wordt geen
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(uitsluitend zuivere incasso)
Deze dekking houdt in het verlenen van
rechtsbijstand voor incasso van
geldvorderingen uit overeenkomst op de
schuldenaar/de afnemer die ten doel hebben
de levering van handelsgoederen of diensten.
Deze dekking wordt eerst verleend indien
u/verzekeringnemer de schuldenaar/de
afnemer ten minste tweemaal schriftelijk tot
betaling heeft aangemaand en aan het
uitblijven van betaling ligt geen verweer van de
schuldenaar ten grondslag.
Verzekeringsgebied: Nederland
Wachttermijn: 3 maanden
Alle overige voorwaarden [Aanvullende en
Bijzondere], voorzover in dit artikel niet anders
bepaald, zijn op deze dekking onverkort van
toepassing.
Bij deze dekking wordt in het bijzonder
gewezen op de volgende verplichtingen:
- u/verzekeringnemer dient de zaak tijdig bij
SRK te melden en wel in ieder geval binnen
een jaar na toesturen van de eerste nota.
- u/verzekeringnemer moet indien na melding
van de incassozaak bij SRK de tegenpartij toch
nog contact met u/verzekeringnemer zoekt
steeds doorverwijzen naar SRK of de door SRK
ingeschakelde derde.
Afspraken over de zaak mag
u/verzekeringnemer na melding niet meer met
tegenpartij maken.
Overtreding van deze bepalingen leidt tot
verlies van dekking.
Kosten van rechtsbijstand:
de kosten van interne behandeling door SRK
en/of
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de kosten verbonden aan behandeling door
een SRK-advocaat [een advocaat/procureur in
dienstbetrekking van SRK] zijn onbeperkt
gedekt.
Het SRK is gerechtigd om de zaak uit te
besteden aan een door het SRK aan te wijzen
incassobureau. indien in verband met de te
voeren incassoprocedure krachtens wettelijk
voorschrift inschakeling van een
advocaat/procureur noodzakelijk is, waarbij
verzekeringnemer gebruik maakt van zijn recht
van vrije advocatenkeuze [met uitzondering van
een advocaat/procureur in dienstbetrekking van
SRK] conform de Algemene voorwaarden
Rechtsbijstand, worden diens kosten tot een
maximum van EUR 1.500,- [inclusief BTW]
vergoed.
Bij een eventuele veroordeling van
verzekeringnemer in de proceskosten van
tegenpartij komen deze kosten in afwijking van
de Aanvullende Voorwaarden
Rechtsbijstandverzekering Bedrijven Algemeen
niet voor vergoeding op deze
rechtsbijstandverzekering in aanmerking.

Artikel 8 Uitsluitingen
8.1. Geen rechten aan deze verzekering
kunnen worden ontleend bij juridische
problemen/geschillen die betrekking hebben
op, voortvloeien uit of verband houden met:
a. financieel onvermogen, schuldsanering,
surséance van betaling of (aanvrage van)
faillissement van verzekerde;
b. borgtocht, het instaan voor of overnemen
van vorderingen van anderen door cessie,
subrogatie of schuldvernieuwing;
c. subsidies of in het algemeen geldelijke
overheidsbijdragen en fiscale
aangelegenheden, waaronder mede begrepen
successierechten, heffingen, retributies,
bijdragen, leges, invoerrechten, accijnzen en
heffingvrije hoeveelheden (bijv. mesten
melkquote), alsmede de kosten verbonden aan
de inschakeling van fiscaal deskundigen;
d. vermogensbeheer, waaronder mede
begrepen eigendom, bezit, beheer, aankoop en
verkoop met betrekking tot de effectenhandel
(aandelen, obligaties, pandbrieven), optiebeurs,
termijnhandel, valutahandel en dergelijke;
e. industriële of intellectuele eigendom zoals
octrooi-, merken-, kwekers-, auteurs- of
portretrecht, met uitzondering van geschillen
over de handelsnaam;
f. het bestrijden van algemeen verbindende
rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder
niet begrepen, die een overheidsorgaan heeft
vastgesteld of wil vaststellen;
g. voor het voeren van een formele procedure
zonder tegenspraak;
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h. een arbeidsrechtelijk, een erfrechtelijk of
familierechtelijk geschil waarin mede in het
geding is dat verzekerde enige financiële
deelneming in het verzekerde bedrijf/beroep
heeft of heeft gehad;
i. juridisch problemen/geschillen tussen
(ex)maten, (ex) firmanten, (ex)vennoten
onderling en verder tussen al diegenen die
buiten arbeidsovereenkomst in het bedrijf/de
beroepsuitoefening van verzekeringnemer
(samen)werken.
8.2. Geen rechten aan deze verzekering
kunnen worden ontleend:
a. indien in een strafzaak nog niet tot
dagvaarding is overgegaan, dan wel door
betaling van een geldsom strafvervolging
kon/kan worden voorkomen. Dekking over de
periode van voor de dagvaarding wordt ook niet
achteraf verleend;
b. bij een juridisch geschil over onderhavige
rechtsbijstandverzekering.
8.3. Uitsluiting met betrekking tot
arbeidsrecht
Geen rechten aan deze verzekering kunnen
worden ontleend ter zake van juridische
problemen/geschillen die betreffen,
voortvloeien uit of verband houden met het niet
naleven van de c.a.o. of daarmee verband
houdende bepalingen.
8.4. Uitsluitingen met betrekking tot
onroerende zaken
Geen rechten aan deze verzekering kunnen
worden ontleend:
a. voor juridische problemen/geschillen met
betrekking tot andere dan in de polis genoemde
onroerende zaken waar verzekeringnemer zijn
bedrijf/beroep uitoefent;
b. voor niet in Nederland gelegen onroerende
zaken;
c. bij verhuur of exploitatie van onroerende
zaken.
8.5. Uitsluiting met betrekking tot
motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen
worden ontleend als het een gebeurtenis betreft
waarbij een motorrijtuig, vaartuig of
luchtvaartuig is betrokken, waarvan de
verzekerde eigenaar, houder of bestuurder is of
ter zake van het verkrijgen, de (ver)koop, de
(ver)huur, het (uit)lenen en dergelijke van
motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen.
8.6. Uitsluiting met betrekking tot het
oprichten en instandhouden van het
bedrijf/beroep
Geen rechten aan deze verzekering kunnen
worden ontleend bij juridische
problemen/geschillen die voortvloeien uit of
verband houden met het oprichten,
instandhouden, aan- of verkopen, fuseren,
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samengaan, overname (ook van een onderdeel
of gedeelte) of beëindiging (als zodanig) van
een/het bedrijf, beroep of instelling, waaronder
begrepen beleggingen, bedrijfsfinancieringen
en bedrijfskredieten.
8.7. Uitsluiting met betrekking tot
bedrijfsrechtsbijstand in combinatie met
gezinsrechtsbijstand
Geen rechten aan deze verzekering kunnen
worden ontleend als zich een geschil voordoet
tussen een verzekerde krachtens deze
bedrijfsrechtsbijstandverzekering enerzijds en
een verzekerde krachtens de gezins- of
(bedrijfs)motorrijtuigenrechtsbijstand op
dezelfde polis anderzijds, of als er tussen deze
verzekerden, al dan niet op dezelfde
voorwaarden, tegenstrijdige belangen bestaan.
8.8. Uitsluiting behoudens juridisch advies
Geen rechten aan deze verzekering,
behoudens juridisch advies, kunnen worden
ontleend voor het voeren van verweer tegen
vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor
in de plaats komende regresacties.

- wijziging van de verzekerde hoedanigheid
en/of
- wijziging van de rechtsvorm van het verzekerd
bedrijf/beroep en/of
- uitbreiding van het bedrijf bijv. door fusie met,
samengaan met of overname van een
(onderdeel/gedeelte van een) ander bedrijf
en/of
- bedrijfsuitoefening op een ander (risico-)adres
dan in de polis genoemd, en/of
-wijziging van eigenaar van het verzekerd
bedrijf, en/of
- verkoop van (een onderdeel/gedeelte van) het
bedrijf/beroep.

Artikel 11 Indexering van de premie
De maatschappij is bevoegd jaarlijks de
verschuldigde premie aan te passen
overeenkomstig de stijging van de prijsindex
van de gezinsconsumpties van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.

Artikel 9 Optiedekking onroerende
zaken
In afwijking van artikel 8.4.a kan
verzekeringnemer ook terzake van andere dan
in de polis genoemde onroerende zaken,
waarvan hij bij het aangaan van de
verzekering/bij wijziging van de polis nog geen
eigenaar, bezitter of houder was, rechten aan
de verzekering ontlenen -met inachtneming van
de overige bepalingen uit deze verzekering,
mits deze onroerende zaken voor de eigen
bedrijfs-/beroepsuitoefening zijn bestemd en
terstond na de ingebruikneming bij de
maatschappij opgegeven worden en de
daarvoor te berekenen extra premie wordt
betaald.
Voorzover het betreft een gebeurtenis verband
houdend met of voortvloeiend uit een
overeenkomst tot aanneming van werk terzake
van nieuwbouw en/of verbouw is deze dekking
van toepassing indien de aanneemsom
maximaal EUR 100.000,- (incl. BTW) bedraagt,
mits de overeenkomst schriftelijk is aangegaan
en daarop een arbitraal beding van toepassing
is.

Artikel 10 Risicowijziging
Indien het risico verbonden aan de verzekerde
hoedanigheid zich in de loop van een
verzekeringsjaar wijzigt is de verzekering voor
een met het risico verband houdende
gebeurtenis pas van kracht nadat daarover een
aanvullende overeenkomst is gesloten.
Van risicowijziging is in ieder geval sprake bij:
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