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Voorwaardenblad 378-02

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor particulieren
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Artikel 1 Verzekerden
De verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer;
b. de met hem/haar in gezinsverband samenwonende

echtgeno(o)t(e)/partner;
alsmede
c. hun ongehuwde kinderen, waaronder adoptief-, pleeg-

en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor dagstudie
uitwonend zijn;

d. hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde
bloed- en aanverwanten die met hen een huishouden
vormen;

e. de echtgeno(o)t(e) en ongehuwde kinderen, waaronder
adoptief-, pleeg- en stiefkinderen, die in een door de
overheid erkende verpleeginrichting verblijven;

f. de au-pair gedurende de periode dat deze woont bij
verzekeringnemer;

g. de gemachtigde bestuurder of passagier van een voer-
of (lucht)vaartuig dat aan een verzekerde toebehoort,
uitsluitend voor verhaal van schade ten gevolge van een
verkeersongeval;

h. het huispersoneel in dienst van verzekeringnemer en de
- vanuit Nederland in het persoonlijke reisgezelschap
van verzekeringnemer op een (vakantie)reis
meereizende - reisgenoot, gedurende deze reis. Voor
beiden geldt de dekking uitsluitend voor het verhalen
van schade ontstaan door beschadiging van eigen lijf of
goed (niet zijnde voer- of [lucht]vaartuigen);

i. de nagelaten betrekkingen van de verzekerden, indien
en voorzover 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. tot en met h. genoemde verzekerden moeten
ten tijde van de gebeurtenis hun woonplaats in Nederland
hebben.

Artikel 2 Verzekerde hoedanigheid
Deze verzekering biedt dekking voor verzekerden, maar
uitsluitend als particulier. Derhalve is er geen dekking in de
beroepsbeoefening zelf, als beoefenaar van een vrij
beroep, als eigenaar/exploitant van een bedrijf of bij de
verwerving van inkomsten buiten regelmatige loondienst
tenzij het betreft het verhalen van door een verzekerde
geleden schade wegens dood of letsel ten gevolge van een
verkeersongeval.

Artikel 3 Omschrijving van de dekking
3.1 Omvang van de dekking
Het SRK verleent verzekerden rechtsbijstand en geeft
juridische adviezen overeenkomstig de Algemene
Voorwaarden voor gebeurtenissen die binnen de
geldigheidsduur en buiten de wachttermijn van de
verzekering vallen.

3.2 Juridische adviezen
Het SRK verstrekt verzekerden desgevraagd juridische
adviezen voor juridische geschillen, waaronder begrepen
dreigende geschillen, die de verzekerde persoonlijk
betreffen.
Een juridisch advies betreft het beoordelen van de
juridische positie van de verzekerde en de mogelijke
oplossing van het geschil op basis van de door hem
schriftelijk verstrekte gegevens. 
Voor hetzelfde geschil wordt niet meer dan eenmaal een
advies uitgebracht.

3.3 Wachttermijn
Voor het verlenen van rechtsbijstand of het geven van
juridische adviezen geldt een wachttermijn van drie
maanden.
Deze wachttermijn geldt niet, indien het betreft:
– het verhalen van de schade op degenen die daarvoor

uitsluitend wettelijk aansprakelijk zijn;
– straf- of tuchtzaken;
– een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst

welke eerst na het tot stand komen van de verzekering
is gesloten.

3.4 Omvang van de dekkingssom
Alle kosten van rechtsbijstand, zoals opgenomen in de
Algemene Voorwaarden, en van advies en behandeling
door het SRK zijn tot een onbeperkt bedrag gedekt. Hierop
zijn uitgezonderd de kosten van rechtsbijstand ter zake van
juridische geschillen met betrekking tot:
a. de werelddekking bij verhalen van schade op een

wettelijk aansprakelijke derde ontstaan door een
beschadiging van eigen lijf of goed, strafzaken en
juridische geschillen ter zake van overeenkomsten die in
rechtstreeks verband met een (vakantie)reis zijn
gesloten geldt voor deze dekking buiten Europa en de
niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse
Zee een dekkingssom van maximaal A5.000,– per
gebeurtenis. Deze kosten van rechtsbijstand worden als
kostendekking aan verzekerde betaald, dus achteraf na
overlegging van de declaratie(s) aan het SRK;

b. personen- en familierechtzaken, erfrechtzaken en
geschillen die betrekking hebben op of verband houden
met een burenruzie. Voor deze zaken geldt voor de
kosten van een advocaat die niet in dienstbetrekking
staat tot het SRK een dekkingssom van maximaal
A5.000,– per gebeurtenis;

c. de eigen woning. Hiervoor geldt voor de kosten van een
advocaat die niet in dienstbetrekking staat tot het SRK een
dekkingssom van maximaal A5.000,– per gebeurtenis.

3.5 Cautie/waarborgsom
a. Indien een buitenlandse overheid van een verzekerde in

verband met een gedekte strafzaak cautie (te stellen
zekerheid) eist ter opheffing van een aan verzekerde
opgelegde vrijheidsbeperking of van een beslag op het
aan verzekerde toebehorend motorrijtuig, schiet het
SRK die cautie voor tot een bedrag van A25.000,– per
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen;
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b. 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;

c. 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 4 Verzekeringsgebied
4.1.a In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand
verleend in de gehele wereld:
– verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke

derde ontstaan door een beschadiging van eigen lijf of
goed;

– strafzaken;
– juridische geschillen ter zake van overeenkomsten die in

rechtstreeks verband met een (vakantie)reis zijn
gesloten.

4.1.b In geval van arbeidsrechtelijke,
sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele geschillen
die de particuliere huishouding betreffen, wordt het
verzekeringsgebied gevormd door de landen van de
Europese Unie.
4.1.c In alle andere gevallen, alsmede voor het
verstrekken van juridische adviezen, is het
verzekeringsgebied Nederland en dient het Nederlands
recht van toepassing te zijn.
4.2 Rechtsbijstand wordt verleend binnen het
verzekeringsgebied indien en voorzover 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.
4.3 Buiten de hiervoor genoemde verzekeringsgebieden
wordt geen rechtsbijstand verleend en worden geen
juridische adviezen verstrekt.
4.4 Procedures voor enig internationaal of supra-nationaal
rechtscollege komen niet voor dekking in aanmerking.

Artikel 5 Franchise
5.1 De verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering
ontlenen indien het financiële belang van de verzekerde
minder dan A225,– bedraagt of minder dan A75,– indien
het belang verband houdt met het houden en/of besturen
van motorrijtuigen.
5.2 Deze bepaling geldt niet voor strafrechtsbijstand en
juridische adviezen.

Artikel 6 Onvermogen
6.1 Het SRK betaalt de materiële schade - tot een
maximum van A1.500,– 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.

6.2 Bij aanvaarding van de in 6.1 bedoelde uitkering draagt
de verzekerde alle rechten, die verband houden met de te
verhalen schade, aan het SRK over.

Artikel 7 Uitsluitingen
7.1 Algemene uitsluitingen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend bij juridische problemen/geschillen die
voortvloeien uit of verband houden met:
a. financieel onvermogen, schuldsanering, surséance van

betaling of faillissement van verzekerde;
b. borgtocht, subrogatie, overgang van vorderingen

(cessie) of schuldvernieuwing;
c. fiscaal recht, waaronder mede begrepen

successierechten, heffingen, retributies, bijdragen,
leges, invoerrechten, accijnzen en tevens de kosten
verbonden aan de inschakeling van fiscaal deskundigen;

d. vermogensbeheer, waaronder mede begrepen
eigendom, bezit, beheer, aankoop en verkoop met
betrekking tot de effectenhandel (aandelen, obligaties,
pandbrieven), optiebeurs, termijnhandel, valutahandel
en dergelijke;

e. verhuur of exploitatie van goederen door een
verzekerde;

f. geldleningen tussen particulieren onderling en in alle
andere gevallen indien er geen schriftelijke
overeenkomst aan ten grondslag ligt;

g. industriële en intellectuele eigendommen, zoals auteurs-
en portretrechten;

h. vreemdelingenrecht, inclusief statusproblemen.

Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend:
i. voor het voeren van een formele procedure zonder

tegenspraak;
j. in erfrechtelijke geschillen als de erflater vóór de

ingangsdatum van de verzekering is overleden;
k. 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; 

l. bij een juridisch geschil over het in eigendom hebben,
bezitten, houden of (ver)kopen van luchtvaartuigen en
(plezier)vaartuigen met een huidige nieuwwaarde van
meer dan A100.000,–;

m. bij een juridisch geschil over onderhavige
rechtsbijstandverzekering.

7.2 Uitsluitingen met betrekking tot motorrijtuigen en
(lucht)vaartuigen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend:
a. indien het juridisch geschil 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 een motorrijtuig;

– 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
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alcoholgebruik van minimaal 0,5‰ 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 het motorrijtuig al dan niet met chauffeur is
verhuurd, gebruikt wordt als taxi of lesauto of voor
andere doeleinden dan de gebruikelijke is gebruikt of
indien het lucht- of (plezier)vaartuig is verhuurd;

d. indien het juridisch geschil verband houdt met de
eigendom, de aankoop of garantie van een
tweedehands voer-, lucht- of (plezier)vaartuig, voorzover
de verzekerde deze heeft gekocht zonder schriftelijke
garantie van een officiële dealer of zonder BOVAG-
garantie;

e. indien het juridisch geschil verband houdt met de
verkoop van een motorrijtuig voorzover geen
vrijwaringsbewijs aanwezig is.

7.3 Uitsluitingen met betrekking tot onroerende zaken
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend voor:
a. juridische geschillen met betrekking tot andere

onroerende zaken dan de door een verzekerde zelf
bewoonde, laatstelijk bewoonde of te bewonen eigen
woning, de onbebouwde grond waarop een door
verzekerde zelf te bewonen woning wordt gebouwd, de
voor eigen gebruik bestemde tweede woning, volkstuin,
caravan of woonboot met vaste stand- of ligplaats met
de daarbijbehorende grond, alle voorzover in Nederland
gelegen;

b. juridische geschillen met betrekking tot verhuur of
exploitatie van onroerende zaken door een verzekerde,
met uitzondering van verhuur van een kamer of van een
gedeelte van de woning die verzekeringnemer zelf
duurzaam bewoont (geen kamerverhuurbedrijf);

c. ontruiming, huur- en burenrechtelijke geschillen,
alsmede geschillen ter zake van erfdienstbaarheden,
indien de betreffende onroerende zaak bij de aankoop
door de verzekerde of bij de aanvang van diens huur
was gekraakt of verhuurd respectievelijk de met het
burenrecht/erfdienstbaarheid strijdige situatie reeds
bestond;

d. de kosten van taxatie ter vaststelling van de waarde van
de onroerende zaak bij onteigening.

7.4 Uitsluiting met betrekking tot arbeidsrechtelijke
geschillen [statutair directeuren/bestuurders van een
vennootschap]
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend indien:
a. sprake is van een juridisch geschil dat voortvloeit uit of

verband houdt met het (geweest) zijn van statutair
directeur of bestuurder van een vennootschap en/of
waarbij bepalingen in een overeenkomst met mede-
aandeelhouders (mede) een rol spelen;

b. in een arbeidsrechtelijk geschil uitsluitend de
Arrondissementsrechtbank in eerste instantie bevoegd
is, dan wel indien een andere rechtsgang is
overeengekomen buiten de bevoegdheid van de
Kantonrechter.

7.5 Uitsluiting behoudens juridisch advies
Geen rechten aan deze verzekering, behoudens juridisch
advies, kunnen worden ontleend voor:
a. het voeren van verweer tegen vorderingen uit

onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende
regresacties, tenzij verzekerde in het bezit is van een
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Er

wordt op deze uitsluiting geen beroep gedaan indien
deze laatste verzekering geen dekking biedt anders dan
op grond van de opzetuitsluiting of de uitsluiting omtrent
seksuele gedragingen;

b. juridische geschillen met betrekking tot, voortvloeiend uit
of verbandhoudend met het huwelijksvermogensrecht,
echtscheidingsrecht, beëindiging van een samenleving
buiten huwelijk en verplichtingen tot levensonderhoud.

Artikel 8 Indexering van de premie
De maatschappij is bevoegd jaarlijks de verschuldigde
premie aan te passen overeenkomstig de stijging van de
consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.


