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C L A U S U L E B L A D

Clausule aanvullende  Verhaalsrechtsbijstand op de DSM motorrijtuigenverzekering
In aanvulling op de motorrijtuigenverzekering is er eveneens aanspraak op rechtsbijstand overeenkomstig:
de hieronder vermelde condities, alsmede de van toepassing zijnde door verzekeraar voor particuliere
rechtsbijstandverzekeringen gehanteerde Algemene Voorwaarden (RB 07 19). De verzekeraar en uitvoerder van
deze aanvullende rechtsbijstandsdekking is DAS Rechtsbijstand.

Artikel 1 - Verzekeringnemer en verzekerden
1.1. Verzekeringnemer is degene die de verzekering is aangegaan en als zodanig op het polisblad staat vermeld;
1.2. Verzekerden zijn:

a.  verzekeringnemer;
b.  de gemachtigde bestuurder of passagier;
c.  de nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en voor zover zij een vordering kunnen instellen

tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor
krachtens de verzekering aanspaak op rechtsbijstand bestaat.

Artikel 2 - Verzekerde activiteiten
Verzekerde heeft voor gebeurtenissen ontstaan tijdens de deelname aan het wegverkeer met het verzekerde
motorrijtuig, waaronder mede begrepen de hieraan gekoppelde caravan of aanhanger, aanspraak op:
2.1. adviesservice,

zijnde het eenmalig verlenen van een telefonisch juridisch advies aan de hand van de informatie die
verzekerde telefonisch verstrekt:

2.2.  rechtsbijstand:
a.  bij het verhalen van schade op een wettelijke aansprakelijke derde;
b. bij geschillen over de vergoeding of reparatie van de schade ter zake waarvan DAS een verhaalsactie

voert;
c. bij strafzaken, als DAS bijstand noodzakelijk acht in verband met de verhaalsactie.

Artikel 3 - Verlening van rechtsbijstand en verzekerde kosten
3.1. DAS verleent rechtsbijstand overeenkomstig de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden;
3.2. DAS vergoedt de externe kosten onbeperkt.
.
Artikel 4 - Het verzekeringsgebied.
Rechtsbijstand wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één van
die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is.

Artikel 5 - Specifieke bepalingen
DAS verleent, naast de in de algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen, geen rechtsbijstand en adviesservice:
5.1     in geschillen over de exploitatie van het verzekerde motorrijtuig (verhuur, vervoer, examens, les, etc);
5.2     bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende

    regresacties.


