Bijzondere polisvoorwaarden (04/03)
DAS rechtsbijstand verzekering
voor tucht- en strafrecht (Wet BIG)

Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van
toepassing, die op verzoek verkrijgbaar zijn.
1
Begripsomschrijvingen
1.1
DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
1.2
verzekeringnemer: degene die de verzekering met DAS is aangegaan en als zodanig in de polis
wordt genoemd.
1.3
verzekerde: de personeelsleden van de verzekeringnemer, voor zover zij vallen onder de werking
van de Wet BIG en voor zover zij zijn geaccepteerd door DAS.
1.4
gebeurtenis: het feit of feitencomplex dat redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak
van de behoefte aan rechtsbijstand.
2
Omvang van de dekking
2.1
De verzekerden zijn verzekerd in hun hoedanigheid van medisch beroepsbeoefenaar.
2.2
In afwijking van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is verzekerd het risico dat een
verzekerde in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een
gebeurtenis, mits:
2.2.1 de gebeurtenis zich voordoet gedurende de looptijd van de verzekering;
2.2.2 de uit de gebeurtenis voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoet gedurende de
looptijd van de verzekering of ten hoogste binnen één jaar na beëindiging van de verzekering;
2.2.3 de behoefte aan rechtsbijstand bij aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet
voorzien kon worden.
2.3
Verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand bij een tegen verzekerde ingediende klacht op
grond van de Wet BIG of op grond van verenigingstuchtrecht in verband met handelingen tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden.
Verzekerde heeft tevens aanspraak op rechtsbijstand bij een tegen verzekerde ingestelde strafvervolging
in verband met verondersteld strafrechtelijk handelen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden.
3
De uitsluitingen
Naast de uitsluitingen als vermeld in de Algemene Voorwaarden verleent DAS voorts geen rechtsbijstand:
3.1
voor zover de verzekerde aanspraak kan maken op behartiging van zijn belangen krachtens een
aansprakelijkheidsverzekering;
3.2
als de verzekerde zijn verzoek meer dan één jaar na het ontstaan van de gebeurtenis en de
daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand aanmeldt;
3.3
als de verzekerde zijn verzoek om rechtsbijstand één jaar nadat de verzekering is beëindigd,
aanmeldt.
4
Het verlenen van rechtsbijstand
De rechtsbijstand wordt door DAS verleend overeenkomstig de op deze verzekering van toepassing
zijnde Algemene Voorwaarden en de hierna volgende bepalingen:
4.1
DAS garandeert daartoe de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigheid,
ongeacht de daarmee gemoeide kosten;
4.2
DAS vergoedt de daaruit voortvloeiende externe kosten tot ten hoogste € 12.500,- per aanspraak
op rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor alle aanspraken tezamen, die voortvloeien uit een feit of
een feitencomplex;
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4.3
DAS behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast de verzekerde ook andere
belanghebbenden actie (willen) voeren. Als DAS geen rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan
verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.
5
Het rechtsbijstandgebied
Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse
recht van toepassing is.
6
Risicowijziging
6.1
De verzekering geeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen, die voortvloeien uit het risico
zoals dit door DAS is geaccepteerd en omschreven en waarvoor premie is berekend.
6.2
DAS vraagt de verzekeringnemer periodiek om een opgave omtrent het risico. Op grond hiervan
beslist DAS of de dekking, de omschrijving van het risico en de premie aan eventuele wijzigingen worden
aangepast.
6.3
De navolgende wijzigingen kunnen niet wachten tot de eerstvolgende periodieke opgave, maar
moeten door de verzekeringnemer direct worden opgegeven:
- de wijziging van de verzekerde hoedanigheid dan wel de doelstelling;
- de wijziging van de rechtsvorm of wijzigingen ten gevolge van een fusie, samengaan, splitsing of
overname.
6.4
Een verzoek om bijstand voortvloeiend uit een gewijzigd risico neemt DAS alleen in behandeling
als:
- de verzekeringnemer de wijziging opgeeft uiterlijk bij de eerstkomende periodieke opgave;
- de verzekeringnemer de verschuldigde premie terzake vanaf de wijzigingsdatum betaalt.

DAS Rechtsbijstand
Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam
Telefoon 020 - 6 517 517, Fax 020 - 6 960 423
www.das.nl
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