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Aanvullende voorwaarden

Deze Aanvullende voorwaarden vormen één geheel met de 
Algemene Polisvoorwaarden en de Bijzondere voorwaarden 
Rechtsbijstand. Als de Algemene Polisvoorwaarden of de 
Bijzondere voorwaarden strijdig zijn met deze Aanvullende 
voorwaarden, dan gaan deze Aanvullende voorwaarden voor.

Artikel 1. Maatschappij

In afwijking van de op het Polisblad vermelde Maatschappij 
geldt dat TVM volmachten B.V. voor deze dekking ondertekent 
namens D.A.S. Rechtsschutz van ERGO Versicherung AG. 40477 
Düsseldorf, hierna te noemen ERGO.

Artikel 2. Verzekerd risico

De verzekering geldt voor verkeersovertredingen die naar 
Duits recht een strafbaar feit vormen, waarvoor een boete kan 
worden opgelegd, of verkeersovertredingen die met een 
dergelijk strafbaar feit te vergelijken zijn. Als vereiste geldt dat 
de overtreding is begaan of vermoedelijk is begaan bij gebruik 
van het verzekerde motorrijtuig. De dekking van de verzekering 
omvat de eigenaren, bezitters, huurders, leners, bevoegde 
bestuurders en inzittende van het verzekerde motorrijtuig. 
De verzekering dekt ook rechtsbijstand bij overtredingen ter 
verdediging tegen de tenlastelegging van een overtreding die 
verband houdt met het gebruik van een motorrijtuig, inclusief 
eerste juridisch advies per telefoon en desgewenst 
aanbevelingen van een advocaat. 

Artikel 3. Uitvoeringsinstantie

De uitvoeringsinstanties zijn TVM Rechtshulp B.V. gevestigd te 
Hoogeveen en ERGO Versicherung AG. gevestigd in Düsseldorf 
evenals in geval van schade D.A.S. Leistungs-GmbH gevestigd 
te München.

Artikel 4. Aanspraak op rechtsbijstand

•  Er wordt rechtsbijstand verleend als de overtreding is 
begaan gedurende de looptijd van de verzekering. Als het 
door de rechtsbijstandverzekering gedekte voorval zich 
over een periode uitstrekt en het begaan van de overtreding 
wordt vastgesteld gedurende de looptijd van de verzekering, 
is de aanvang van de overtreding bepalend. Hierbij geldt dat 
een overtreding die voor de ingangsdatum van de 
verzekering is begonnen is uitgesloten van de dekking.

•  Als het door de rechtsbijstandverzekering gedekte voorval 
bestaat uit meerdere door de rechtsbijstandverzekering 
gedekte overtredingen, dan zijn de overtredingen die voor 
de ingangsdatum van de verzekering zijn begaan 
uitsgesloten van de dekking. 

Artikel 5. Verzekeringsgebied

Er wordt rechtsbijstand verleend, als de overtreding in 
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België of Spanje plaatsvindt en 
een gerecht of een instantie in dit land wettelijk bevoegd is.
 

Artikel 6. Uitsluitingen

In aanvulling op de uitsluitingen in de Algemene Polis-
voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden Rechsbijstand 
bestaat er geen aanspraak op:
•  rechtsbijstand tegen ERGO en D.A.S. Leistungs-GmbH, 

81728 München, dat in opdracht van ERGO de zaak 
afhandelt;

• rechtsbijstand in een strafzaak;
•  rechtsbijstand in processen op grond van overtredingen van 

stop- en parkeerverboden als maatregelen van openbare 
orde of bestuur;

•  rechtsbijstand in processen waarbij de hoogste rechterlijke 
instantie van het betreffende verzekeringsgebied bevoegd 
is;

•  rechtsbijstand in processen voor internationale of 
supranationale gerechtshoven;

•  rechtsbijstand als later dan drie jaar na de beëindiging van 
de dekking voor het betreffende motorrijtuig een aanspraak 
wordt gemaakt op deze dekking;

•  vergoeding van kosten die de verzekeringnemer zonder 
wettelijke verplichting aanvaard heeft;

•  vergoeding van kosten die bij een gedeeltelijke veroordeling 
het niet gedekte deel betreffen. Als verschillende 
vorderingen samenvallen waarvoor deels dekking bestaat 
en deels niet, dan draagt D.A.S. uitsluitend dat deel van de 
gemaakte kosten dat overeenkomt met de verhouding van 
de waarde van het gedekte deel tot het totale geldelijke 
belang. 

  Bij rechtsbijstand bij overtredingen wordt het door D.A.S. te 
dragen deel van de kosten bepaald door de ernst en het 
belang van de afzonderlijke tenlasteleggingen in de globale 
samenhang.

Artikel 7. Omvang van de rechtsbijstand

D.A.S. Rechtschutz van ERGO:
•  vergoedt bij een door de rechtsbijstandverzekering gedekt 

voorval dat zich in Duitsland heeft voorgedaan, de kosten 
van een voor de verzekerde optredende advocaat met als 
maximum de wettelijke vergoeding van een op de plaats 
van het bevoegde gerecht gevestigde advocaat;

•  vergoedt bij een door de rechtsbijstandverzekering gedekt 
voorval dat zich in Frankrijk, Spanje, België of Oostenrijk 
heeft voorgedaan, de kosten van een voor de verzekerde 
optredende, op de plaats van het bevoegde gerecht 
gevestigde, advocaat; 

•  vergoedt de kosten van de reizen van verzekerde naar een 
gerecht in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België of Spanje, 
als zijn verschijnen als verdachte of als partij voorgeschreven 
is en nodig is om juridische nadelen te voorkomen. De 
kosten worden gedragen met als maximumbedrag de voor 
zakenreizen van Duitse advocaten geldende tarieven;

•  vergoedt de gerechtskosten inclusief de vergoeding van 
getuigen en experts die door het gerecht worden 
opgeroepen;
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•  vergoedt de kosten van een arbitrage- of 
bemiddelingsprocedure met als maximum het bedrag 
van de kosten die, als de zaak voor een bevoegd gerecht 
van de staat werd gebracht, in eerste aanleg zouden 
ontstaan;

•  vergoedt de kosten in processen voor administratieve 
instanties inclusief de vergoeding van getuigen en 
experts die door de administratieve instantie worden 
opgeroepen evenals de kosten van de administratieve 
afhandeling;

•  vergoedt de gebruikelijke vergoeding van een door de 
overheid aangestelde technisch expert of een rechts-
bevoegde technische expertorganisatie in geval van 
verdediging in verkeersrechtelijke strafprocessen en 
verkeersovertredingen;

•  vergoedt de externe kosten tot maximaal EUR 50.000 per 
aanspraak op rechtsbijstand. 

  Dit kostenmaximum geldt voor alle verzekerden tezamen, 
die voortvloeien uit één feit of feitencomplex.

•  zorgt voor de vertaling van de schriftelijke documenten 
die noodzakelijk zijn voor de behartiging van de juridische 
belangen van de verzekerde in Frankrijk of Spanje;

•  zorgt voor de betaling, in de vorm van een renteloze 
lening, van het bedrag dat de verzekerde op het moment 
van het vaststellen van de overtreding direct moet 
voldoen ter voorkoming van onmiddellijke straf- 
vervolging.

De verzekeringnemer kan van D.A.S. eisen dat deze de door 
hem te dragen kosten op zich neemt, zodra de 
verzekeringnemer bewijst dat hij tot de betaling ervan 
verplicht is of deze verplichting al is nagekomen.

Artikel 8. Eigen risico

Er geldt een eigen risico van EUR 250 per aanspraak op 
rechtsbijstand. Dit eigen risico is niet van toepassing als de 
rechtsbijstand uitsluitend bestaat uit een eerste advies-
gesprek over de haalbaarheid van de zaak.

Artikel 9. Behandeling door externe 
deskundigen

D.A.S. Leistungs-GmbH kiest de advocaat als:
• de verzekerde dit vraagt;
•  de verzekerde geen advocaat aanstelt en D.A.S. Leistungs-

GmbH de directe aanstelling van een advocaat nood-
zakelijk acht.

Artikel 10. Verplichtingen van verzekerde

De bestuurder moet op het moment dat het voorval 
plaatsvindt waarop deze rechtsbijstandverzekering 
betrekking heeft, beschikken over het juiste rijbewijs en 
bevoegd zijn om het motorrijtuig te besturen. Bovendien 
moet hij een geldig kentekenbewijs voor het motorrijtuig 
hebben. In geval van schending van deze verplichting wordt 
alleen rechtsbijstand verleent aan verzekerde personen 
zonder aanwijsbare schuld, of bij eenvoudige nalatigheid ten 
aanzien van de betreffende schending van de verplichtingen. 

Bij onwetendheid als gevolg van grove nalatigheid ten 
aanzien van deze verplichtingen, is het aan de verzekeraar 
toegestaan de uitkering te verminderen naar rato van de 
mate waarin de verzekerde persoon in gebreke is gebleven. 
Als de verzeker-de persoon kan aantonen dat zijn 
onwetendheid niet het gevolg van grove nalatigheid is, blijft 
de dekking van de verzekering gehandhaafd.

De dekking van de verzekering blijft ook gehandhaafd als de 
verzekerde persoon of de bestuurder kunnen aantonen dat 
de schending van de verplichtingen niet de oorzaak was van 
de totstandkoming of vaststelling van de aanspraak op de 
verzekeringsdekking, noch de oorzaak voor de vaststelling 
en omvang van de uitkeringen door de verzekeraar.
 
De verzekeringnemer/verzekerde dient:
•  de met de behartiging van zijn belangen belaste advocaat 

volledig en waarheidsgetrouw te informeren. Deze 
advocaat op de hoogte te brengen van de bewijsmiddelen, 
alle inlichtingen te geven en van alle documenten te 
voorzien;

•  D.A.S. Leistungs-GmbH op verzoek informatie te geven 
over de stand van zaken;

•  D.A.S. te ondersteunen bij de aanspraken op vergoeding 
die aan D.A.S. zijn overgedragen.
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