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N.B.

- Nederlands recht van toepassing
- Klachtenbehandeling
- Verwerking persoonsgegevens

Artikel 2. Motorrijtuig, vervangend
motorrijtuig en aanhangwagen
Onder het verzekerde motorrijtuig wordt verstaan:
2.1. de in de polis omschreven motorrijtuigen;
2.2. het niet aan verzekeringnemer toebehorende
motorrijtuig dat hij ten behoeve van het verzekerde
bedrijf heeft geleast;
2.3. het niet aan verzekeringnemer toebehorende
gelijksoortige motorrijtuig, dat een onder 2.1.
genoemd motorrijtuig vervangt, indien dit motorrijtuig
door een gebrek of in verband met enigerlei
behandeling, zoals onderhoudsbeurt, tijdelijk buiten
gebruik is;
2.4. de aanhangwagen of oplegger, die aan het
onder 2.1., 2.2. of 2.3. bedoelde motorrijtuig is
gekoppeld of daarvan is losgeraakt, met dien
verstande, dat bij andere motorrijtuigen, dan
waarvoor het rijbewijs A, B, dan wel B-E is
toegestaan, opgave aan de maatschappij van die
aanhangwagen of oplegger vereist is.

Artikel 3. Omvang van de dekking

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Aanvullende Voorwaarden
Rechtsbijstandverzekering Bedrijven Algemeen en
de Algemene voorwaarden of de
Pakketvoorwaarden.
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.

Het SRK verleent overeenkomstig de Aanvullende
Voorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven Algemeen
voor gebeurtenissen die binnen de in de polis
genoemde hoedanigheid en binnen de geldigheid
van de verzekering vallen rechtsbijstand voor:
3.1. Algemeen
a. deelname aan het wegverkeer met het verzekerde
motorrijtuig;
b. het voor handen hebben, onderhouden en
vervangen van het verzekerde motorrijtuig.
3.2. Lease auto’s
Lease-auto’s, uitsluitend voorzover de onder 3.1.
bedoelde dekking de persoonlijke schade (aan
goederen of aan de persoon) van verzekerde betreft,
alsmede wanneer verzekerde een rechtstreeks
belang bij de zaak heeft.

Artikel 1. Verzekerden

Artikel 4. Omschrijving van de dekking

De verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer;
b. de door deze gemachtigde bestuurder en de
personen die vervoerd worden met het motorrijtuig
bedoeld onder artikel 2;
c. 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. en b. genoemde verzekerden moeten
hun woonplaats in Nederland hebben.

4.1. Wachttermijn
Voor het verlenen van rechtsbijstand geldt voor
contractuele geschillen een wachttermijn van drie
maanden.
Deze wachttermijn is niet van toepassing bij een
juridisch probleem over een schriftelijke
overeenkomst welke eerst na het tot stand komen
van de verzekering is gesloten.
4.2. Onbeperkte dekkingssom
Alle kosten van rechtsbijstand, zoals opgenomen in
de Aanvullende Voorwaarden Rechtsbijstand
Bedrijven Algemeen, en van behandeling door het
SRK zijn tot een onbeperkt bedrag gedekt.

Artikel 5. Cautie/waarborgsom
5.1. Cautiestelling
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Indien een buitenlandse overheid van een
verzekerde in verband met een gedekte strafzaak
cautie (te stellen zekerheid) wordt geëist ter
opheffing van een hem opgelegde vrijheidsbeperking
of van een beslag op zijn motorrijtuig, schiet het SRK
die cautie voor tot een bedrag van EUR 25.000,- per
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.
5.2. Vrijgave cautie
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.
5.3. Geen vrijgave cautie
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.

Artikel 6. Verzekeringsgebied
6.1.
a. In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand
verleend in Europa en de niet Europese landen
grenzend aan de Middellandse Zee:
- verhalen van schade op een wettelijk
aansprakelijke derde ontstaan door beschadiging
van eigen lijf of goed;
- strafzaken;
- juridische geschillen terzake van sleep- en
reparatie-overeenkomst;
b. In geval van overige contractuele geschillen met
betrekking tot het verzekerde motorrijtuig wordt het
verzekeringsgebied gevormd door de Europese
Unie;
c. In alle andere gevallen is het verzekerings gebied
Nederland en dient het Nederlandse recht van
toepassing te zijn.
6.2.
Rechtsbijstand wordt verleend binnen het
verzekeringsgebied indien en voor zover de
wederpartij binnen het verzekeringsgebied
woonachtig of gevestigd is, de rechter van een
binnen het verzekeringsgebied gelegen land
bevoegd is, het recht van dat land van toepassing is
en een eventueel vonnis in dat land ten uitvoer wordt
gelegd.
6.3.
Buiten de hiervoor genoemde verzekeringsgebieden
wordt geen rechtsbijstand verleend.
6.4.
Procedures voor enig internationaal of supranationaal rechtscollege komen niet voor dekking in
aanmerking.

Artikel 7. Franchise
7.1. De verzekerde kan geen rechten aan deze
verzekering ontlenen indien het financiële belang van
de verzekerde minder dan EUR 75,- bedraagt.
7.2. Deze bepaling geldt niet voor strafrechtsbijstand.
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Artikel 8. Onvermogen
8.1. Het SRK betaalt de materiële schade - tot een
maximum van EUR 1.000, 00 per gebeurtenis indien aan alle volgende vereisten is voldaan:
a. er is bewezen, of het is aannemelijk, dat een
derde aansprakelijk is uitsluitend op grond van een
door deze derde gepleegde onrechtmatige daad in
de zin van het Burgerlijk Wetboek;
b. er is geen verhaal op die derde mogelijk
uitsluitend wegens diens onvermogen;
c. een geheel of gedeeltelijk verhaal of vergoeding
van de schade is niet mogelijk geweest;
d. de onvermogende derde woonde ten tijde van de
gebeurtenis in Nederland.
8.2. Bij aanvaarding van de in 8.1 bedoelde uitkering
draagt de verzekerde alle rechten, die verband
houden met de te verhalen schade, aan het SRK
over.
8.3. Deze dekking is niet van toepassing voor
motorrijtuigen die worden verhuurd of worden
gebruikt als taxi of voor lesdoeleinden.

Artikel 9. Uitsluitingen
9.1. Algemeen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend bij juridische problemen /geschillen die
voortvloeien uit of verband houden met:
a. fiscaal recht, waaronder mede begrepen
successierechten, heffingen, retributies, bijdragen,
leges, invoerrechten, accijnzen en tevens de kosten
verbonden aan de inschakeling van fiscaal
deskundigen;
b. de exploitatie van het verzekerde motorrijtuig
(verhuur, vervoer, examens, les en dergelijke);
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend:
c. voor het voeren van verweer tegen vorderingen uit
onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats
komende regresacties;
d. indien in een strafzaak door betaling van een
geldsom strafvervolging kon/kan worden voorkomen,
dan wel bij de handhaving van een
verkeersvoorschrift een administratiefrechtelijke
sanctie wordt opgelegd in de vorm van een boete;
e. bij sociaal verzekeringsrechtelijke kwesties die niet
van belang zijn voor het vaststellen van de door
verzekerde geleden schade;
f. bij contractuele geschillen met de eigen
autoverzekeraar voor zover het geschil niet de
personenschade van de verzekerde betreft;
g. bij een juridisch geschil over onderhavige
rechtsbijstandverzekering.
9.2. Uitsluitingen met betrekking tot
motorrijtuigen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend:
a. indien de gebeurtenis verband houdt met het
besturen van een motorrijtuig terwijl de bestuurder
niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen. Deze
uitsluiting wordt niet ingeroepen als:
- in een strafzaak de vervolging geen betrekking
heeft op het onbevoegd besturen van het verzekerde
motorrijtuig;
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- de verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand
doet, niet wist of redelijkerwijs niet kon weten dat de
bestuurder onbevoegd was;
b. indien sprake is van een snelheidsovertreding
en/of een uit het proces-verbaal blijkend
alcoholpromillage van minimaal 0,5. Deze uitsluiting
wordt niet ingeroepen als de rechtsbijstand bij de
snelheidsovertreding of het alcoholgebruik van
minimaal 0,5 promille deel uitmaakt van de
rechtshulpverlening in het kader van het verhalen
van schade op een wettelijk aansprakelijke derde ten
gevolge van een verkeersongeval;
c. indien bij inbeslagname van het motorrijtuig deze
inbeslagname het gevolg is van de wijze van gebruik
van het motorrijtuig door verzekerde of de
gemachtigd bestuurder;
d. indien er met het verzekerde motorrijtuig werd
deelgenomen aan of geoefend voor een snelheids-,
regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd;
e. indien het verzekerde motorrijtuig voor andere
doeleinden dan de gebruikelijke werd gebruikt;
f. indien de gebeurtenis verband houdt met de
eigendom, de aankoop of garantie van een
tweedehands motorrijtuig, voorzover de verzekerde
dit heeft gekocht zonder BOVAG-garantie of
gelijkwaardige schriftelijke andere garantie, alsmede
voor (nieuwe) motorrijtuigen die niet in Nederland
zijn gekocht.

Artikel 10. 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.
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