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rechtsmid-
delen meer openstaan.
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rechter  geen 
rechtsbijstand  alsnog vergoed indien tegen
het vonnis van de  

worden  de kosten van
rechter  dat er geen veroordeling wegens
opzet volgt, dan  

Blijkt uit het vonnis van de
(mede)  ten laste

wordt gelegd.  

opzet-
delict, dan wel opzet  

(voorwaardelijk-)  

administratiefrechtelrjke  sanctie
wordt opgelegd in de vorm van een boete,

b sprake is van een  

schrift  een 
verkeersvoor-bij de handhaving van een  

worden  voorkomen dan wel
strafvervol-

ging konlkan  

rechtsbijstand  wordt verleend indien:
a door betaling van een geldsom  

Wachttermijn:  geen.
Geen 
- 

landen van het dekkingsgebied.
recht van een van

de 
recht:  het  Toepasselijk  - 

Motorrijtuigenverze-
kering.

- Dekkingsgebied: de verzekering geldt voor
het geldigheidsgebied dat is vermeld in de
Algemene voorwaarden  

motorriituig  was
betrokken, is gedagvaard.

waarbij  het 

verze-
kerde verdacht van een verkeersovertreding of
verkeersmisdrijf 

brj’ strafzaken nadat een  Rechtsbijstend  

- Wachttermrjn: geen.
2 Strafrechtsbijstand

landen  van het dekkingsgebied.
recht  van een van

de 
recht:  het  Toepasselijk  - 

Motorriituigenverze-
kering.

geldt voor
het geldigheidsgebied dat is vermeld in de
Algemene voorwaarden  

- Dekkingsgebied: de verzekering  
- Optreden: alleen eisend.

motorrtjtuig
was betrokken en werd beschadigd.

waarbij  het 

schade  die is ontstaan
door een verkeersongeval of een ander van
buitenkomend onheil  

geleden  
bij verhalen van een door de

verzekerde 

Verhaalsrechtsbrjstand
Rechtsbijstand 
1 

redelijkerwjjs  te voorzien
is geweest.

bij het tot stand komen van de verzekering
te verwachten of  

worden ontleend indien de
verzekerde een gebeurtenis aanmeldt die

aan
de verzekering  

wachttermrjn,  voorzover die van
toepassing is. Er kunnen geen rechten 

IooptJid  van de verzekering en
buiten de  

ge-
durende de 

aansprakelijke  derde, zoals omschreven
in artikel 12,

d cautie of waarborgsom, zoals omschreven
in lid 3. De omschreven dekking is van
kracht indien de gebeurtenis plaatsvindt  

lrjk 
wette-

rechtsbij-
stand, zoals omschreven in artikel 11,

c het risico van onvermogen van een  

t/m 6,
b het vergoeden van kosten van  

1 
om-

schreven in dit artikel, lid  
rechtsbijstand,  zoals 

OmschrBving  van de
dekking

Deze verzekering dekt:
a het verlenen van  

aan  de maatschappij van
die aanhangwagen of oplegger vereist is.

rr)bew@ A, B dan wel B-E is
toegestaan, opgave  

den
waarvoor het  

bij andere motorrijtuigen,  
losgeraakt,  met dien

verstande, dat  
daarvan  is 

motorrijtuig  is
gekoppeld of  

1 of 2 bedoelde  
her

onder sub  
aan  

om-
schreven in artikel 2 sub 2 van de Algemene
voorwaarden;

3 de aanhangwagen of oplegger, die  

motorrotuig  zoals 

motorrij
tuig;
2 het vervangende  

1 het op het polisblad omschreven  
motorrrjtuig wordt verstaan:

ver-
zekerde krachtens deze verzekering.

Motorrijtuig

4

Onder 

brj’ de verzekeringnemer of een andere  
belang  aanwezig

is 
strijdig  

verzeke-
ring ontlenen indien binnen de grenzen van
de verzekering geen  

aan  de 
verzekeringne-

mer, kan uitsluitend rechten  
zunde  de 

respectievelijk  de aanhanger of
oplegger toegebracht.

3 de verzekerde, niet  

motorrijuig  
aan  ditschade  

opleg-
ger is; voor verhaal van  

verze-
kerde houder van deze aanhanger of  

aan-
hangwagen of oplegger, zolang de  

duur  van de hierna bedoelde
vervanging,

b de eigenaar van de hierna genoemde  

motorrij-
tuig voor de  

zaak een
rapport uitbrengt.

a de eigenaar van het vervangende  

gebie-
den, die ter ondersteuning van een  
sche,  technische expertise en andere  

medi-bouw-, 
bij-

voorbeeld agrarische-, auto-,  

rechtsbijstand  mag verlenen.
5 Expert
Erkende deskundige op het gebied van  

noodzakelijke  
rechtelijke  of administratieve procedure de

ge-
toepasselrjke

regels intake procesbevoegdheid in de  

verzeke-
ring.
4 Rechtens bevoegde deskundige
een deskundige, die krachtens 

artikel 4 nader omschreven en
geldt vanaf de ingangsdatum van de  
termrjn is in 

worden ontleend; deze
aan de

verzekering kunnen 
term@ waerbinnen geen rechten 

aange-

3 Wachttermijn
De 

a/s verzekerden  worden Eeyky 
staat.

3

2 

be-rechtsbijstand  
ver-

zekering aanspraak op 

waarbij  de verzekerde
is betrokken en waarvoor krachtens de  

near  aanleiding
van een gebeurtenis 

kos-
ten van levensonderhoud  

21) een vordering
kunnen instellen tot voorziening in de  

verzeker-
den, indien en voor zover  

worden met het
motorrijtuig bedoeld onder artikel 3,

c de nagelaten betrekkingen van de  

personen  die vervoerd  

zijn:
a de verzekeringnemer,
b de door deze gemachtigde bestuurder en

de 

I De verzekerden 

gebeurte-
nis.

Venekerden

tqdstip  van de 

tqdstip  van het
eerste voorval in die reeks bepalend voor de
vaststelling van het  

verband
houdende voorvallen, is het  

lndien
sprake is van een reeks met elkaar  

wearbij verzekerde is betrokken.  
juridisch  probleem

en 

verband  houdende vootvallen, die leiden tot
een concreet te definieren  

elkaerfeiteluke  voorval of de reeks met  
Gebeurtenis

2

Het 

(079) 427990,
telex 3 1282 Esser  NL.
2 

postbus  3020, 2700 LA Zoetermeer,
telefoon (079) 448181, telefax 

1, Zoetermeer,15  
Rechtsb@tandsverzekeringl,
bezoekadres Europa weg 

1 De maatschappij  heeft voor de uitvoering
van de dekking aengewezen:
SRK Rechtsbijstand verder te noemen:
SRK (Stichting Schaderegelingskantoor voor

Begripsomschrijving



wijzen. de advocaat of endere rechtens bevoegde
Heeft verzekerde geen voorkeur, dan geeft het deskundige te verstrekken.

aan te naar eigen keuze  deze 
aan

recht 
namens  de verzekerde de opdracht  worden,  heeft de verzekerde het

2 Uitsluitend het SRK heeft de bevoegdheid
om 

ziin keuze.

keld moet  
ingescha-

rechtens bevoegde deskundige van an-
dere rechtens bevoegde deskundige 

aan  een advocaat of andere
kundigen de mening van het SRK een advocaat of 

des- 1 lndien ingevolge de voorwaarden of naar SRK opdracht  

bijstand  verlenen.

9

lnschakeling van 

self  de hjk 
moge-worden,  zal het SRK voor zover  

rechte gevoerd
moet 

worden  nagestreefd.
4 lndien een procedure in  

tQde  zal, voor zover
mogelijk, in eerste instantie een regeling in
der minne 

allen zelf. Te principe  

aan  de verzekerde.

3 Het SRK behandelt de aangemelde zaken in

gemoti-
veerd meedelen 

redelijkheid
niet te verwachten is zal het SRK dit  

succes  in taat  te bereiken. lndien  
resul-redelijke  kans bestaat het beoogde  

verle-
nen voor zover naar de mening van het SRK
een 

(bliiven)  rechtsbijstand  
disch probleem oplevert.
2 Het SRK zal  

juri-defini&en 
1 Rechtsbijstand wordt verleend indien een

stand gebeurtenis een concreet te 
rechtsbij-

zijn belangen.

Verlenen van 

- behattigen  van rechte 
a/s buiten- zowel in  ander,  tot het  

SRK.  onder uitsluiting
van ieder  

mach-
tigt de verzekerde het  

melden aan  te 
partd te stellen.

2 Door de gebeurtenis  

straf-
zaak Civiele 

b:j een zich  op verzoek van het SRK 

kun-
nen schaden,

e 

zou maatschappij  SRKlde  
belang-

en van het  
alles wat de  zich  te onthouden van  

bij
de uitvoering van de polis,

d 

voile medewerking te verlenen  

bluven  houden

8

van nieuwe feiten en ontwikkelingen in de
zaak en 

terugvor-
dering van kosten,

c het SRK op de hoogte te  

gaat om als het 
alle door het SRK verlangde medewerking
te verlenen, ook  

omstandighe-
den die tot de gebeurtenis hebben geleid,

b 

al/e alle feiten en  
al/e

gegevens, 
bij het SRK onder vermelding van  

mel-
den 

mogelijk  te 
wil ontlenen, is hij verplicht:
a de gebeurtenis zo spoedig 

aan deze verzekering
verzekerde

waarbij
en verplichtingen van de de verzekerde rechten 

z& 1 lndien een gebeurtenis plaatsvindt  de van  Aanmelding  

juridisch  probleem,
c meer dan 6 maenden na bebindiging van

de verzekering.

her ontstaan van
het 

ne 

voor-
zien is geweest,

b meer dan 12 maanden 

redelijkenvijs  te 
verzeke-

ring te verwachten of  
bij het tot stand komen van  de 

rechtsbijstand.

a die 

straf-bepaling  geldt niet voor  
75,-

bedraegt. Deze  
6 

garantiebewijs.

lang van de verzekerde minder dan  

gelijkwaerdig)  aan 
daar-motorrotuigen  zonder BOVAG (of 

ge-
kochte 
sche problemen omtrent tweedehands  

juridi-rechtsbijstand  wordt verleend bij  
- Wachttermijn: drie maanden.
Geen 

Belgisch,  Luxemburgs of het recht van
Duitsland.

- Toepasselijk recht: Nederlands,

Belgi&
Luxemburg en Duitsland.

- Dekkingsgebied: Nederland,  
- Optreden: eisend en verwerend.

motorr#uig.
re-

paratie of revisie van het  

bij juridische problemen van
de verzekerde inzake aankoop, onderhoud, 

Contractsrechtsbijstend  motorrijtuigen
Rechtsbijstand 

be-

6 

vrijwaringsprocedure  is of wordt  to;;in 
garantiebewijs,

b 
gelijkweardig)  

rechtsbijstand  wordt verleend indien het
een motorrijtuig betreft dat:
a tweedehends is gekocht zonder BOVAG (of

daaraan 

Wachtttermijn:  drie maanden.
Geen 
- 

landen van Europa.
toepasselijk  recht: het recht van een van
de 

- 
- Dekkingsgebied: Europa.

e/s bezitter te goeder trouw.
verwe-

rend, 
eigenaar,  als - Optreden: eisend,  

worden ontleend indien de verzekerde een
gebeurtenis aanmeldt:

7

aan  de verzekering

wachttermijn  voorzover die van
toepassing is.
2 Er kunnen geen rechten 

looptijd  van de verzekering en
buiten de  

ge-
durende de 

artikel  4 omschreven dekking is van
dekking kracht indien de gebeurtenis plaatsvindt  

van  de 1 De in Geldigheidsduur  

be-

6

financi&le  
aan  deze

verzekering ontlenen indien het  

Wet-
boek.

Franchise De verzekerde kan geen rechten 

Burgerliik  
bij het terugvorderen van het

motorrijtuig, in de zin van het  

Revindicatie

5

Rechtsbijstand 

- Wachttermijn: geen.
5 

landen van Europa.
Toepasselijk  recht: het recht van een van
de 

- 
- Dekkingsgebied: Europa.
torrijtuig  van de verzekerde.

mo-beslag genomen  
motorrutuig  van de verzekerde,

c een ingevorderd of in  

kentekenbewijs  van
een 

beslag genomen  
rgbewds,

b een in 
beslag  genomen  

aan een overheidsinstantie, ter zake
van:
a een in 

bQ verzoeken tot teruggave,
gericht 

motorr#tuig
Rechtsbijstand 

beslag genomenrfjbewijs of in 
elle verzekerden tezamen.

4 Teruggave 

25.000,-  per gebeurtenis
voor 

e bedrag  van 
beta&t  het SRK die cautie

tot een  
motorriituig,  z&in  

beslag op
opge-

legde vrijheidsbeperking of van een 
geCiist  ter opheffing van een  hem 

strafzaak  cautie (te stellen zekerheid)
wordt 

verband  met
een 

Cautie of waarborgsom
lndien van een verzekerde in  
3 
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bij dez@ 
totaal

slechts voor een deel betrokken  
verzekerdeln)  tot het eerie nemen of langhebbende zu in het geheel geen  acht  of 

be-onge- rechtsbijstand in de verhouding van de  belang hebben, bij groepsectie verzekerden eveneens 
actie van een of meer gebeurtenis, vergoedt het SRK de kosten vanbij een 

IJk geweest,
13
Vergoeding van kosten lndien andere 

moge-schade  is niet 
gedeeltelijk  verhaal of taxi of voor lesdoeleinden.

vergoeding van de  

als
c een geheel of  

worden gebruikt  worden verhuurd of  
zii

uitsluitend wegens diens onvermogen, niet 
alle voorzover  aanhangwagens,  

‘s en de
eventuele 
rijwielen,  bromfietsen, personenauto  

mogelijk

motor-

b er is geen verhael op die derde  

geldt  uitsluitend voor  gerluk  Wetboek, 3. Deze dekking  Bur-
aan  het SRK over.

onrechtmatige daad in de zin van het  

scha-
grond van een door deze derde gepleegde de, 

verband  houden met de te verhalen  
alle rechten,

die 
dreagt  de verzekerde 

aansprakelijk  is uitsluitend op
uitkering 

1 bedoelde

een derde  

Bq aanvaarding van de in lid  
aannemeltjk,  dat

2 alle volgende vereisten is voldaan:
van de gebeurtenis in Nederland.

a er is bewezen, of het is  
aan  

-
indien 

500,-  per gebeurtenis  8 
- tot d de onvermogende derde woonde ten tijde

een maximum van  
schede  materitile betaalt de 

te-
rugvragen of verhalen van die kosten.

Onvermogen 1 Her SRK  

her bij bijstand  verlenen 
voorge-

schoten kosten,  
compensatie  van de door het SRK  

verrekerde,  terzal de 

krugen,  komen die kosten niet in
aenmerking voor vergoeding krachtens deze
verzekering. Het SRK  

goed  kan 
ver-gedeeltelijk  

bepaling  de kosten
van rechtsbijstand geheel of  
wetteluke  of contractuele  

BNV-toeslag niet voor
vergoeding in aanmerking.
5 lndien de verzekerde op grond van een

BTW-
afdrachten, komt die  

verreke-
nen met de door hem verschuldigde  

zun,  ten gunste van het SRK.
4 lndien de verzekerde de BTW kan  

zg voor rekening
van het SRK 

bedrag
van die kosten, voor zover  

tegenparto  tot vergoeding in de
kosten wordt veroordeeld, komt het  
advies  de 

bindendproces,  arbitrage of  bij een 
betalen.

3 lndien  

belanghebben-
den te  

aan 

125,-  per
dag.

2 Het SRK heeft het recht de kosten van
rechtsbijstand rechtstreeks  

8 
verbliflkosten  geldt

een maximum vergoeding van  
verblijfkosten.  Voor de  

kos-
ten van de trein- of bootreis inclusief de

zijn dan de  - niet  hoger verblijfkosten  

- inclusief

- per
trein of per boot, dan wel op de kosten
van een vliegreis, voor zover die  

- le klas 

ge-
last. het maximum van de vergoeding is
gebaseerd op de reiskosten  

rechterlijke  instantie wordt  
persoonlijk  verschijnen door een

buitenlandse 
zijn 

verblijfkosten  van de verzekerde
indien 

laste  van
de verzekerde komen,
de reis- en 

advies  ten bindend  traal vonnis of  
arbi-rechterlijke  uitspraak, 

zd
krachtens een 

tegenpartij,  voorzover  

gerechtelijke
en administratieve procedure,
de kosten van de 

wiize van
straf opgelegde maatregelen,
de kosten van getuigen in een  

bij 
afkoop-

sommen, boetes en andere  

ad-
vies; hieronder zijn niet begrepen  

bindend  
proces-  en gerechtskosten, de kosten

van arbitrage of de kosten van  

deutwaarder,
andere rechtens bevoegde deskundige en
expert,
de 

procureur,  
inge-

schakelde advocaat,  

worden:
de honoraria en de voorschoten van de
overeenkomstig de artikelen 9 en 10  

1

a

b

12

Vergoed 

sprakelijk  voor vorderingen die zouden kunnen
voortvloeien uit de keuze van de expert of de
door hem verrichte diensten.

Vergoeding van kosten  

aen-Net SRK is jegens de verzekerde niet 

ver-
zekerde terugbetalen.

2. 

aan de zon dat rapport verbonden  aan 
zal het de kosten diezaak betrekken, dan 

Mocht  her SRK het tweede rapport in de

sprakelijk  voor vorderingen die zouden kunnen
voortvloeien uit de keuze van een advocaat of
endere rechtens bevoegde deskundige of de
door deze verrichte diensten.

b 

aan-

ver-
strekken voor het verlenen van rechtsbijstand.
9 Het SRK is jegens de verzekerde niet 

&n andere
rechtens bevoegde deskundige opdracht 

aan &n advocaet of aan 

richten dient de edvocaat of andere rechtens
bevoegde deskundige toestemming te hebben
van het SRK.
8 Het SRK zal per aangemelde gebeurtenis
slechts 

ver-
te gean of werkzaamheden buiten

de door het SRK verstrekte opdracht te 

rechtsmid-
delen over 

te houden van de voortgang.
7 Alvorens tot het aanwenden van 

- het SRK op de
hoogte 

z@ deskundige 
z@

advocaat of  
- al dan niet via 

ver-
zekerde verplicht  

be-
voegde deskundige is ingeschakeld, is de 

plaats  te

6 lndien een advocaat of andere rechtens  

&ydfent  vooroverleg met het SRK  

laten opmeken;

vnj’
voor eigen rekening een tweede rapport
door een andere expert te 

staat  het hem 

II

a lndien de verzekerde het niet eens is met
het expertise-rapport 

op-
dracht verstrekken.

zorgdra-
gen en hem namens de verzekerde de 

zal het
SRK voor inschakeling van de expert 

worden uitgebracht, den  
expet-tise-

rapport moet  
1 lndien het SRK meent dat een 

genoem-

lnschakeling van experts  

inschake-
ling van anderen dan in de SRK-gids 

SRK. Bij  overleg  met het  maken  na  
zelf meg pas afspraken over het honorarium
heen  de SRK-gids genoemd). De verzekerde

(voor-Organisatie”  “Buitenlandse  Juridische  

te schakelen
die is genoemd in het SRK-informatieblad

overleg  met het SRK een advocaet of andere
rechtens bevoegde deskundige in 

voor-
noodzakelijk

is, heeft de verzekerde het recht zonder  

bij een verkeersongeval buiten
Nederland rechtsbijstand direct  

gel&en.

10

5 lndien 

toe-zun 
ge-

recht staan ingeschreven of rechtens  
bij het desbetreffende buitenlandse  

rech-
tens bevoegde deskundigen in aanmerking
die 

hou-
den.
4 lndien een buitenlandse rechter bevoegd is,
komen uitsluitend advocaten en andere  

zGn toegelaten en in Nederland kantoor  
zun ingeschreven of rechtens

rech-
tens bevoegde deskundigen in aanmerking
die in Nederland 

3 lndien de Nederlandse rechter bevoegd is,
komen uitsluitend advocaten en andere  



%r-
tikel 11 van deze voorwaarden, vergoeden.

redelijker-
wijs gemaakte kosten, zoals genoemd in 

zal het SRK de  gelijk  stelt,  
rechter  de verzekeringnemer in

het 

aan
deze verzekering te ontlenen.
lndien de 

gebeurte-
nis geen aanleiding geeft om rechten  

instel-
len indien het SRK meent dat de  

maatschappij  SRKlde  
rechtsvorde-

ring tegen het  
km een 

dekkmg.
De verzekeringnemer  

bij verschil van mening over
het wel of niet verlenen van  

Gedragslijn  

in-
geschakeld voor de behandeling van de
zaak.

advowat  of
andere rechtens bevoegde deskundige is  

overleg met verze-
kerde door het SRK reeds een  

als na 
op de

geschillenregeling 
doen  

result%&  vergoeden.
De verzekerde kan geen beroep  
ha&de  

be-
zal het SRK deze kosten

in verhouding tot het in de procedure  
telrjk werd bereikt,  

gedeel-resultaat  slechts 
ln-

dien het beoogde  
voorwearden,  vergoeden.  11 van deze  

zal het SRK alsnog de
gemaakte kosten, zoals genoemd in artikel

resultaat
geheel werd bereikt,  

blijkt  dat het beoogde  - zenden  
aan het SRK

te 

maand
nadat de uitspraak is gedaan  

-
die verzekerde verplicht binnen een  

ln-
dien uit de definitieve uitslag van de zaak  
trekken  en op eigen kosten voortzetten.  

zich

schriftelrjk  goedkeuring.
f Deelt de advocaet de mening van het SRK,

dan kan de verzekerde de zaak tot  

daar-
toe 

verzeker-
de, dan kan het SRK de advocaat opdracht
geven de behandeling van de zaak voort te
zetten. het SRK verstrekt de advocaat  

advies.

e Deelt de advocaat de mening van  

beta&t  de kosten van dit juridisch
advies  uit te brengen.

d Het SRK 
disch  

juri-
aan  de gekozen advocaat,

teneinde hem in staat te stellen het  

advies  uit te brengen.
c Het SRK draagt zorg voor het toezenden

van het dossier 

worden het juridischvocaat  gevraagd zal  
ad-

over-
legt het SRK met de verzekerde welke  

vrue advocatenkeuze. lndien de verzekerde
geen advocaat van eigen keuze heeft,  

hierbrj  het recht van
als de verzekerde.

b De verzekerde heeft  

hierbQ  de standpunten van zowel
het SRK 

den  niet de juiste is. De advocaat
betrekt 

dan  wel of de juridische aanpak van de
zaak al  

kens
heeft het beoogde resultaat te bereiken,

redelijke  
be-

handeling van de zaak een  

advies  uit te
brengen over de vraag of een verdere  

inge-
schreven advocaat juridisch  

geschillenrege-
ling omvat het volgende:
a Het SRK verzoekt een in nederland  

hrj’ het
niet eens is met het SRK. De 

aan  het SRK op
basis van voor het SRK bekende feiten en
omstandigheden te motiveren waarom  

sche  aanpak van de zaak. De verzekerde dient
in dat geval in een brief  

juridi-wrjze van hij het niet eens is met de  
alsresult%&  te bereiken of  

aanwe-
zig is het beoogde  

redelrjke  kans 
SRK dat ingevolge artikel 8 lid 2 van

deze voorwaarden geen  

hij het niet eens is met de mededeling
van het  
als 
doen  op de onderstaande geschillenregeling

km een beroepgedaan.  De verzekerde 
verzeke-

ring is 
deze 

bij verschil van mening tussen
SRK en verzekerde over de regeling van het
geschil waarvoor een beroep op  

Gedragslijn  

bij, of voortvloeit uit een natuurramp.

Geschillenregeling 1 

opgetre-
den 

schade  is veroorzaakt door, is  

aansprakelijk-
heidsverzekeraar;
5 De 

verzeker-
de, anders dan de verzekeringnemer, op een
andere verzekerde of op diens  

rechtsbrjstand;
4 het een vordering betreft van een  

betalen  van cautie of het vergoeden van
kosten van 

schade,  het verlenen van rechtsbijstand,
het 

oude
re datum, die voorziet in het vergoeden van
de 

aan
een andere verzekering, al den niet van  

be-
hendeling van de zaak of de belangen van
het SRK zou scheden;
3 de verzekerde rechten ken ontlenen  

begrijpen  dat dit de  moeten  kerwijs  had  
redelij-hij 

onjuiste  of onvolledige voorstelling
van zaken heeft gegeven, waarvan  

bij een beroep op de verze-
kering een  

be-
voegde deskundige vooraf te raadplegen;

2 de verzekerde 

inge-
schakelde advocaat of andere rechtens 

SRK de 
tegenpartij  benadert over

de gebeurtenis zonder het  

overleg  met het SRK een advocaat, andere
rechtens bevoegde deskundige of een ex-
pert inschakelt,

e de verzekerde de  

an-
dere rechtens bevoegde deskundige of de
expert,

d de verzekerde zonder toestemming van of

17

SRK de advocaat, de  wrjzingen van het  
aan-aan de zich niet houdt  

aan  het SRK (heeft) verstrekt
c de verzekerde  

zijnde
informatie 

beleng  alle van 
doen,

b de verzekerde niet  

alleen met extra kosten kan
- geen regeling meer kan treffen in der

minne, of dat  

staet is zelf de rechtsbijstand te
verlenen,

- niet in 
goeden,

ver-moeten  rechtsbrjstand  zou 
kos-

ten van  
- onnodige proceskosten enlof andere  

last wordt aangemeld
dat het SRK:

dusdanig  

maatschappij  schaadt.
Daervan is in ieder geval sprake indien:
a de zaak  

SRKlde

ge-
noemd in de polisvoorwaarden niet nakomt
en daardoor de belangen van het  

zrjn verplichtingen zoals  I de verzekerde  

volgen-
de.
De verzekering biedt geen dekking indien:

Neat de reeds in de Algemene voorwaarden
vermelde uitsluitingen geldt nog het  

be-
hartigen.

Algemene beperkingen
en uitsluitingen

vrrje  keuze, zoals geregeld in
artikel 9 van deze voorwaarden, te laten  

zrjn belangen door
een advocaat of andere rechtens bevoegde
deskundige van  

aan beide verzekerden In dat geval

heeft verzekerde het recht  

doen  
zal het SRK hierven mededeling

maken  op het verlenen van
rechtsbijstand 

wenden en beiden
aanspraek kunnen  

a/s
verzekerde tot het SRK  

zich partrjen  strijdende  blrjkt dat beide  

vervelIen.

Belengenconflict

16

Als 

bedrag
te belang.
kering, komen na de betaling van het  aan  te bieden ter grootte van het

financieel 
bedrag  

(verde- 2 De rechten die ter zake deze gebeurtenis
re) rechtsbijstand te verlenen, de verzekerde voor de verzekerde voortvloeien uit de verze-
een 

plaats van 1 Het SRK is gerechtigd in 

14

A fkoop

15



Rechtsbij-

310

bj’b;t  directiesecretariaat van SRK 
inzage

ormuller
van aanmelding ligt voor een ieder ter  

juli 1990. Een afschrift van het  1 pedaanop 
bij de Registratiekamer is

privacy-regle-

ment van toepassing. Aanmelding van deze
registratie 

bij het SRK een 

worden opgenomen in de door het
SRK gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is  

even-
tueel nader over te leggen persoonsgegevens
kunnen 

bij het
SRK verstrekte persoonsgegevens en de 

bij de aanmelding van een zaak Persoonsregistratie De 

bij het SRK bekend is.
dragen  dat zijn juiste

adres steeds bij het SRK
dient verzekerde zorg te  

bij de melding of

22

Adres
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Na aanmelding van een zaak 

bijstand  krachtens deze verzekering heeft
verleend, dan wel heeft geweigerd,

c indien de verzekerde  

rechts-

zrjn belangen.

b binnen 30 dagen nadat het SRK de  

- behartigen van  rechte  
als buiten- zowel in 

SRK onder uitsluiting
van ieder ander, tot het  

mach-
tigt de verzekerde het  

melden aan te 
partij te stellen.

2 Door de gebeuttenis  

straf-
zaak civiele 

bij een zich op verzoek van het SRK 

kun-
nen schaden,

e 

zou  SRKlde  maatschappij  
belang-

en van het  
alles wat de zich te onthouden van  

acht
nemen.

d 

14  dagen in  gingstermrjn  van tenminste  
opzeg-

opzeggingsbrief  genoemde datum. De
maatschappij zal in deze gevallen een  

op de in
de 

daarven.  De verzekering eindigt in
de onder sub 1 genoemde gevallen  

bij het faillissement, de verkoop of de
opheffing 

be-
treft, 

overlijden  van de
verzekeringnemer. lndien het een bedrijf  

werkekjk
in Nederland woont of gevestigd is;
3 door het faillissement of  

geko-
men,

2 zodra verzekeringnemer niet meer  

maatschappijlhet  SRK ter kennis is 
plichting  uit deze verzekering kan leiden, de

ver-maatschappijl.SRK  tot een  
nadat  een gebeurtenis,

die voor de  

schappij:
a binnen 30 dagen 

maet-schriftelrjke  opzegging door de  I door  

lekering mene voorwaarden geldt dat de verzekering opzet een onjuiste voorstelling van zaken
eindigt: heeft gegeven;

Alge- tijdens de behandeling van de zaak met11 van de  Neast het vermelde in artikel  van de ver-Be6indiging  

te-
rugvordering van kosten,

21

als het gaat om  
medewer-

king te verlenen, ook  
her SRK verlangende  alle door 

omstandighe-
den die tot de gebeurtenis hebben geleid,

b 

alle alle feiten en 
alle

gegevens, 
bij het SRK onder vermelding van  

mel-
den 

mogelijk  te 
hij verplicht:

a de gebeurtenis zo spoedig  

bij
de uitvoering van deze verzekering,

wil ontlenen, is  

te-verlenen  voile medewerking  
aan  deze verzekerins

zaak en  waarbtj’
de verzekerde rechten 
1 lndien een gebeurtenis plaatsvindt  

reek mene voorwaarden aeldt: van nieuwe feiten ontwikkelingen in de
blrjven houden

de 
Alge- c het SRK op de hoogte te artikel  5 van de Naasr  het vermelde in  

onvermin-
derd hetgeen overigens in de voorwaerden is
bepaald.

Melding en regeling ven  

zrjn machtiging tot behandeling
van de aangemelde zaak intrekt, 

voort-
vloeit uit de verzekeringsovereenkomst niet

20

nakomt of  

hij een verplichting die  
SRKIde maatschappij

ontstaat als  
goeden  die voor het 

ver-
te kosten

schade  te Dnverschuldigd gemeek-  De verzekerde is verplicht de  

jaar, te rekenen vanaf de dag, waarop de
verzekerde van de weigering kennis kreeg.

ne

en 

maken, vervallen te geldend wenst 
rechtsbijstand  tegen het

SRK 

Alle vorderingen, die een verzekerde wegens
het niet verlenen van  

Vervaltermijn
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