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maatschappij  of het SRK vergoedt geen
BTW die in rekening is gebracht, indien de
verzekerde de BTW kan verrekenen met
BTW-afdrachten die hij verschuldigd is.

317 

ztjn.
4 De 
maatschappij  of het SRK 

bedrag
van deze kosten ten gunste van de
maatschappij of het SRK voor zover deze
kosten tenminste voor rekening van de

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

bindendproces,  arbitrage of  brj’ een 
betalen.

3 lndien  

aan
de belanghebbende te  

rechtsbijstand  rechtstreeks 
recht

de kosten van 
maatschappij  of het SRK heeft het  

125,-
per dag.

2 De 

6 verblijfskosten  tot ten hoogste  - de  

retour  eerste klas per
trein of boot danwel, voor zover niet
duurder, per vliegtuig;

- voor reiskosten een  
wel:

maatschappij  of het SRK.

en 

aan dezon rechten overdraagt  
gelijktijdg  door deze

handeling 
terwijl verzekerde 

belang van de zaak
ten aanzien waarvan dekking bestaat
krachtens deze verzekering. Daardoor
vervallen de rechten die terzake voor de
verzekerde voortvloeien uit de verzekering,

bedrag  te vergoeden
dat overeenkomt met het  

aan verzekerde het  recht 
maatschappij  of het SRK heeft het

worden  gemaakt na
goedkeuring door het SRK;
4.7 de 

tenake  mogen slechts  

verzekerings-
gebied. Afspraken over het honorarium

bij een verkeersongeval of een
ander van buiten komend onheil, buiten
Nederland, maar binnen het  

noodzakelijk  is 
bijstand  direktals deze bijstand  te verlenen  

SRK), rechtstreeks opdracht geven hem
(uitga  ve

recht,  mag de verzekerde een
advocaat, genoemd in de Gids van de
Buitenlandse Juridische Organisa tie 

afwrjking  van het onder 3 sub 4.5
gestelde 

worden
aangesteld;
4.6 in 

overleg met het SRK moet  

bijgestaan
door een advocaat van eigen keuze die in

worden  zal de verzekerde 
bijstand  kan

verlenen, 
als het SRK niet zelf 

btjstand  verlenen;
4.5 

(zelf)  de - mogelijk  zover 
- voorhierbd  zal het SRK worden gegeven;  

handen  van het SRK
schade  te verhalen, zal

de zaak in ieder geval in  
worden  om de 

rechte  gevoerd
moet 

worden
nagestreefd;
4.4 indien een procedure in  

bijstand  wordt verleend, zal eerst
een regeling in der minne  

zijn aanwezigheid ter plaatse gelast

4.3 indien  

verzeker-
de, indien een buitenlandse rechterlijke
instantie 

verbliifkosten  van de 
advies;

1.5 de reis- en  
bindend  

rechterldke  uitspraak, een arbitraal
vonnis of een  

krach-
tens een 
zrj ten laste van de verzekerde komen 

tegenpartij,  voor zover

worden  opgelegd;
1.3 de kosten van de getuigen;
1.4 de kosten van de 

wrjze van straf  
bij

afkoopsom-
men, boetes en andere maatregelen die  

worden  niet begrepen  
advies.

liieronder 
bindend  

proces-  en gerechtskosten alsmede de
kosten van arbitrage en  

maatschappij  of het SRK
heeft ingeschakeld;
1.2 de 

procureur,  deurwaarder en andere
deskundigen die de  

voor:
1.1 de honoraria en de verschotten van de
advocaat, 

zrjnnoodzakelijk  
maatschappij  of het SRK vergoedt de

kosten die voor het verhaal  

zal verzekerde daarvan
gemotiveerd mededeling ontvangen;

Vergoeding van kosten 1 De 

succes  in redelijkheid niet
te verwachten is, 

daarbij  

schade
ondervindt;

4

4.2 indien  

schuld  zon  gedeeltelijk  buiten  

Begrip bijstand
4.1 de onder sub 1 omschreven dekking
wordt verleend indien verzekerde geheel of

motorrrjtuig (of in de kabine) bevinden
en behoren tot de particuliere huishouding
van verzekerde.
4 

zich op of
in het  
(dus geen diefstal) van zaken die  

schade  door vernieling of beschadiging

huur  van een
vervangend motorrijtuig:
3.3 

de’redelrjke  kosten voor 

als gevolg van deze

3.2 

ev?v;zeeel  optreedt  

motorrrjtuig  inclusief de
waardevermindering van het motorrijtuig die

aan  het schade  
schade  wordt verstaan:

3.1 

schade
Onder 

Begrip 

Postbus  3020, 2700 LA Zoetermeer
Telefoon (079) 448 181
verder te noemen het SRK.
3 

Rechtsbijstand
aanwdzen:

SRK 

maatschappij  kan voor de uitvoering van
de onder 3.1 omschreven dekking 

rijtuig  was betrokken en werd beschadigd.
2 SRK Rechtsbijstand
De 

motor-waarbrj’  het 

ont-
staan door een verkeersongeval of een ander
van buiten komend onheil  

schade  die is bij het verhalen van  
brj-

stand 

dekking 1 Verhaalsbijstand
Deze verzekering dekt het verlenen van 

Omvang van de 

1 of 2 bedoelde verzekerde eigenaar of
houder daarvan is.
1 sub 

motorr#uig  (mits dit een
personenauto is) is gekoppeld of daarvan is
losgeraakt en nog niet buiten het verkeer tot
stilstand is gekomen, zolang een in artikel

aan het onder
2.1 of 2.2 bedoelde  

motorrijtuigen-
verzekering;

2.3 de aanhangwagen, die  

zoals
omschreven in artikel 2 sub 2 van de
Algemene voorwaarden  

motorrvtuig  

artikel2.3  genoemde
aanhangwagen zolang de verzekerde houder
is van de aanhangwagen.

Motorrijtuig Onder motorrijtuig wordt verstaan:
2.1 het op het polisblad omschreven
motorrijtuig;

3

2.2 het vervangende  

artikel2  sub 2 van de Algemene
voorwaarden;
5 de eigenaar van de in 

duur  van de vervanging
genoemd in  
motorr&ig  voor de 

lover  hun belangen in1 en 2 indien en voor  
personen  bedoeld onder

motorrutuig;
3 de erven van de 

herworden met  personen  die vervoerd  
deze gemachtigde bestuurder en

de 

rtjn;
1 de verzekeringnemer; 4 de eigenaar van het vervangende

2

2 de door 

worden aangemerkt: het geding  personen  Als  verzekerde  personen  vanzekerde  De 



her  gelijk stelt.
rechter

de verzekerde in  
als de 

redelijkerwijze  maakt voor
rekening van de maatschappij,  

hij alle kosten die  

afwijzend  standpunt
inzake het verlenen van dekking, dan komen

Als de verzekerde een rechtsvordering
tegen de maatschappij enjof het SRK heeft
ingesteld terzake van een  

zaak.
5 

overleg
met verzekerde een advocaat is ingeschakeld
voor de behandeling van de  

op
de geschillenregeling als reeds na  

doen  
zrjn gedekt.
4 Een verzekerde kan geen beroep  

zij onder deze polis

tiin mening, dan  zal het
SRK de door hem gemaakte kosten alsnog
vergoeden, voor zover  

voortzetten.
Bevestigd de uitslag  
trekken  en op eigen kosten  

zichsucces,  kan de verzekerde de zaak tot  
redelijke  kans biedt

op 
bijstand  een (juridische)  

overeenkom-
stig artikel 3 sub 4.5.
3 lndien deze advocaat met de verzekerde
van mening verschilt over de vraag of

bij te staan, juridisch  

overleg  met het SRK. Deelt deze advocaat
de mening van de verzekerde, dan verstrekt
het SRK de advocaat alsnog opdracht de

verzekerde 

self kiezen,
na 

hij 
advies  in te winnen van een

advocaat. Deze advocaat kan 

HI] is dan gerechtigd op kosten van
het SRK het  

SRK 
aan

het 
schriftelgk  motiveren  hij dit 

zal
bieden overeenkomstig artikel3 sub 4.1 en
4.2, dan moet  

succes  redeliike  kans op bijstand  geen 
(juridische)

her niet eens is met het
oordeel van her SRK, dat de  

Als de verzekerde  
zal mededelen.

2 
aan verzekerde 

zal beoordelen en het resultaat daarvan
gemotiveerd 

her SRK de zaak
nader 

zenden,  waarna aan  het SRK 
zal dan het volledige dossiermaatschapprj’  

aan  de maatschappij mededelen.
De 

schriftelijk  en
gemotiveerd 

hrj’ dit zal 
artikel3  sub

4.1 en 4.2 bepaalde,  

succes  zal bieden
overeenkomstig het hiervoor in  

redelijke  kans op 
bijstand

geen 

Als  de verzekerde het niet eens is met het
oordeel van de maatschappij, dat de  
1 

(revindicatie).

Geschillen

bijstand  enlof vergoeding  van kosten;
6 terzake het terugvorderen van het gestolen
motorrijtuig 

rechts-

op
een andere verzekering,  al dan niet van
oudere datum, voor het verlenen van  

maken  als de verzekerde aanspraak kan  

zaak  buiten de maatschappij of het SRK
of de ingeschakelde advocaat om;
5 

tegenpartq  heeft gewend over
deze 

zich na aanmelding van
de zaak tot de 

a/s  de verzekerde  

strod  met het
bepaalde in artikel 3 sub 4.5;
4 

a/s  de verzekerde buiten het SRK om een

advocaat heeft ingeschakeld, in  

worden geregeld;
3 

ken  rechte  

zo laat
heeft gemeld dat deze daardoor niet meer
buiten 

- 
str$d  met

het vermelde in artikel 5 sub 1.1  
- in a/s  de verzekerde de zaak  

maat-
schappij of het SRK heeft geschaad;
2 

nageko-
men en daardoor de belangen van de  

a/s  een verzekerde een verplichting die voor
hem uit de polis voortvloeide, niet is  
I 

9

Naast de in de Algemene voorwaarden
vermelde uitsluitingen wordt geen dekking
verleend:

geldigheids-
gebied dat is vermeld in de Algemene
voorwaarden motorrijtuigenverzekering

8
Bijzondere uitsluitingen

zrjn belangen te behartigen.

7

Begrenzing van de
dekking naar pleats

De verzekering geldt voor het  

aanmel-
ding van de gebeurtenis de maatschappij of
het SRK om  

inge-
schakeld;
1.4 de verzekerd machtigt door de  

SRK de advocaat en/of
andere deskundigen die het SRK heeft  

aanwijtngen van
de maatschappij, het  

aan de rich te houden 
zenden;
1.3 

tgdens  de geldigheidsduur van de
verzekering.

schade  is
veroorzaakt 

maatschapptj’  te

Begrenzing van de
dekking naar tijd

De verzekering geldt voor zover de  

aan de mogelijk  
alle  gegevens en stukken steeds zo

6
spoedig 

melden  onder vermelding
van de omstandigheden en de aard van de
zaak;
1.2 

aan
de maatschappij te  

mogelijk  
hij verplicht:

1.1 die gebeurtenis zo spoedig  

uit deze
verzekering wil ontlenen, dan is  

zaak  I lndien er een gebeurtenis plaatsvindt
waaraan de verzekerde rechten 

Aanmeldfng  van da 

5


