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Verhaalbijstand
Verhaalsrechtsbijstandverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de algemene voorwaarden rechten worden
ontleend mits “Verhaalsrechtsbijstandverzekering” is vermeld op het polisblad.
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
a.
b.
c.
d.

DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
Verzekerde: de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever.
Verhaalsbijstand: rechtsbijstand bij het verhalen van schade op een derde.
Derde: een ieder die jegens verzekerde op grond van een onrechtmatige daad tot
schadevergoeding is gehouden.

Artikel 2. Omvang van de dekking
a. De verzekerde heeft aanspraak op verhaalsbijstand bij het verhalen van een door hem geleden
schade, bestaande uit het verlies van inkomen door ziekte, op grond van een onrechtmatige daad
gepleegd tegen die werknemer, in welke schadevordering de werkgever wettelijk is gesubrogeerd
krachtens de door hem aan zijn werknemer gedane uitkering.
b. De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand in geschillen met zijn werknemer over diens
aanspraak op doorbetaling van loon bij ziekte, voorzover het geschil is gebaseerd op de wettelijke
bepalingen over deze doorbetalingsplicht. Als het geschil tussen verzekeringnemer en werknemer
zich niet beperkt tot de wettelijke doorbetalingsplicht heeft verzekerde uitsluitend recht op een
eenmalig juridisch advies.
c. DAS verleent geen rechtsbijstand voorzover de verzekerde aanspraak kan maken op behartiging
van zijn belangen krachtens een andere verzekering, al dan niet van oudere datum.
Artikel 3. Het verlenen van rechtsbijstand
a. DAS verleent rechtsbijstand indien zij een redelijk kans op succes aanwezig acht bij de behandeling
van de door verzekerde gemelde zaak. Indien DAS geen redelijke kans op succes aanwezig acht,
heeft verzekerde het recht eenmalig op kosten van DAS advies over de redelijke kans in te winnen bij
een in overleg met DAS aan te wijzen advocaat of andere deskundige. Luidt het ingewonnen advies
ten gunste van verzekerde, dan zal DAS alsnog tot (verdere) rechtsbijstandverlening overgaan.
Wordt het oordeel van DAS daarentegen door het advies bevestigd, dan is DAS niet tot (verdere)
rechtsbijstand verlening verplicht. Wanneer verzekerde in dat geval besluit naar eigen inzicht door te
gaan met de behandeling van de zaak zal DAS de daarbij gemaakte kosten alsnog vergoeden mits
de door verzekerde ingestelde actie het beoogde succes heeft gehad. Als voorwaarde voor een
dergelijke vergoeding geldt, dat verzekerde zijn (rechts)actie is begonnen binnen één jaar na de
definitieve beslissing inzake de redelijke kans.
b. De behandeling van de zaak geschiedt door deskundigen in loondienst van DAS, ongeacht de
daarmee gemoeide kosten. DAS is echter gemachtigd om namens verzekerde opdracht tot
behartiging van zijn belangen te geven aan een advocaat, een schade-expert of andere
deskundigen. Wordt de behandeling van een zaak aan een advocaat toevertrouwd, dan heeft
verzekerde het recht deze zelf te kiezen. DAS is niet aansprakelijk voor vorderingen die zouden
kunnen voortvloeien uit de keuze van een advocaat of diens behandeling van de zaak.
Artikel 4. De kosten van rechtsbijstand
a. DAS vergoedt terzake van de verleende rechtsbijstand tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis, die
tot schade heeft geleid, de volgende kosten:
b. de honoraria en verschotten, voor zover die in het algemeen als gebruikelijk worden beschouwd,
van de externe deskundigen, die door DAS worden ingeschakeld;
c. de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen;
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d. de proceskosten die ten laste van verzekerde blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is
veroordeeld;
e. de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken, reis- en verblijfkosten als zijn persoonlijk verschijnen
voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde
advocaat;
f. de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis binnen vijf jaar nadat dit
vonnis onherroepelijk is geworden.
Artikel 5. De franchise
De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek tenminste
€ 250,- beloopt.
Artikel 6. Het rechtsbijstandgebied
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 7. Verplichtingen van de verzekerde
Een verzekerde die een beroep op rechtsbijstand wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het
ontstaan van de gebeurtenis, die tot de schade heeft geleid, aan bij DAS, waarbij verzekerde alle
gegevens die op de toedracht en de omvang van zijn schade betrekking hebben, dient te overleggen.
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