Bijzondere polisvoorwaarden 10202 (12-2019)

DAS voor Bedrijfsvaartuigen
Rechtsbijstandverzekering
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Dit zijn de bijzondere
polisvoorwaarden van uw
rechtsbijstandverzekering
De polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering bestaan uit twee delen:
• algemene polisvoorwaarden die gelden voor alle
onderdelen van uw rechtsbijstandverzekering;
• bijzondere polisvoorwaarden die alleen gelden
voor een specifiek onderdeel dat u hebt afgesloten.
Dit zijn de bijzondere polisvoorwaarden. In deze
bijzondere polisvoorwaarden staan de spelregels
van uw rechtsbijstandverzekering ‘DAS voor
Bedrijfsvaartuigen’. Ook in de algemene polisvoorwaarden staan spelregels die voor deze
verzekering gelden.
Spelregels
Deze spelregels samen zijn de afspraken tussen u
en DAS. U zelf, als degene die de verzekering heeft
afgesloten, en DAS als verzekeraar. Het is belangrijk dat u deze polisvoorwaarden goed leest, zodat u
weet:
• waarvoor u wel bent verzekerd en waarvoor niet;
• waar DAS zich aan moet houden en waar u zich
aan moet houden.
Wat gebeurt er als tussen u en DAS een discussie
ontstaat? Dan bieden deze polisvoorwaarden bijna
altijd duidelijkheid. Is het niet duidelijk wat deze
polisvoorwaarden bepalen? Dan moeten u en DAS
samen proberen tot een oplossing te komen. Die
oplossing moet voor allebei redelijk zijn.
Uw polis
DAS heeft voor deze verzekering een polis opgemaakt en die aan u toegestuurd. De polis is een
schriftelijk of digitaal bewijs dat u bent verzekerd. De
polis bestaat in ieder geval uit uw polisblad en de
polisvoorwaarden. Op uw polisblad leest u onder
andere welke algemene en bijzondere polisvoorwaarden van toepassing zijn. Uw polisblad en
de polisvoorwaarden zijn altijd samen van toepassing.
Verandert er iets in uw gegevens?
Uw verzekering is gebaseerd op de gegevens die u
DAS hebt gegeven toen u deze verzekering afsloot.
Kloppen die gegevens niet meer? Geef de veranderingen dan zo snel mogelijk aan DAS door. Anders
kloppen de afspraken tussen u en DAS misschien
niet meer.

1. Wie zijn verzekerd?
1.1 U zelf
U staat op de polis als verzekeringnemer vermeld.
De verzekeringnemer is degene die het verzekeringscontract heeft afgesloten en die de premie
betaalt.
U bent verzekerd als eigenaar en als gebruiker van
een op uw polis vermeld bedrijfsvaartuig.
Vervangt u een verzekerd bedrijfsvaartuig? Dan kan
het zijn dat u dat aan ons moet doorgeven. In artikel
8, ‘Welke wijzigingen moet u doorgeven?’ leest u
hier meer over.
Is het verzekerde bedrijfsvaartuig in reparatie en
hebt u tijdelijk een ander soortgelijk bedrijfsvaartuig
ter beschikking? Dan is het vervangende bedrijfsvaartuig gedurende de tijd van de reparatie ook
verzekerd.

1.2 Opvarenden
Verzekerd zijn ook alle opvarenden van een op uw
polis verzekerd bedrijfsvaartuig. En ook degene die
een op uw polis verzekerd bedrijfsvaartuig bestuurt.
Maar alleen als deze persoon toestemming van u
heeft en ook bevoegd is om dit bedrijfsvaartuig te
besturen.
De opvarenden en de bestuurder krijgen alleen
juridische hulp:
• als zij strafrechtelijk worden vervolgd, behalve als
hen verweten wordt dat zij bewust de wet hebben
overtreden of opzettelijk een misdrijf hebben
gepleegd.
Let op! Komt achteraf vast te staan dat zij niet
bewust de wet hebben overtreden of niet
opzettelijk een misdrijf hebben gepleegd? Dan
vergoedt DAS de kosten van een strafzaak wel.
Maar alleen de kosten van een advocaat die nodig
waren voor de verdediging in de strafzaak. En
alleen als die strafzaak volgens deze voorwaarden
verzekerd is.
• bij het verhalen van letsel of schade aan
persoonlijke eigendommen die zij hebben
opgelopen bij een gebeurtenis die op deze
verzekering is verzekerd.

1.3 Nabestaanden
Daarnaast zijn ook verzekerd de nabestaanden voor
wie een verzekerde een erkende zorg- of
onderhoudsplicht heeft. Zij krijgen juridische hulp als
het overlijden van die verzekerde te maken heeft
met een gebeurtenis die via deze verzekering
verzekerd is. Deze hulp heeft betrekking op het
vorderen van een financiële vergoeding voor de
kosten van levensonderhoud
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1.4 Goed om te weten
• Iedereen die gebruik kan maken van de verzekerde juridische hulp, noemen wij in deze polisvoorwaarden verder ‘u’.
• De personen die zijn meeverzekerd hebben voor
deze rechtsbijstandverzekering dezelfde rechten
en verplichtingen als uzelf. Let op: bij een conflict
tussen de verzekeringnemer en een andere verzekerde, of tussen twee verzekerden onderling,
geldt wat in de algemene polisvoorwaarden staat
in artikel 7, ‘Wat gebeurt er als uw tegenpartij ook
juridische hulp krijgt van DAS?’

2. Wanneer kunt u hulp van DAS
krijgen?
2.1 Alleen als privépersoon
U kunt gebruikmaken van deze verzekering, als u
juridische hulp nodig hebt bij conflicten die te maken
hebben met:
a. het deelnemen aan het waterverkeer met het
verzekerde bedrijfsvaartuig. Bijvoorbeeld het
verhalen van schade en letsel na een aanvaring.
Let op: diefstal valt niet onder schade.
b. overeenkomsten die betrekking hebben op het
verzekerde bedrijfsvaartuig. Zoals een koop- of
verkoopovereenkomst, een overeenkomst voor
een reparatie of onderhoud, een sleep- of
stallingsovereenkomst of de verzekering van het
bedrijfsvaartuig.

2.2 Minimum belang
U krijgt alleen juridische hulp als uw belang bij het
conflict minstens 110 euro is. Het belang is het
bedrag waarover het conflict gaat.
Voor het verhalen van schade of bij een strafzaak
geldt geen minimum belang.

3. Geldt er een wachttijd en hoelang is
die?
Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Wel
moeten de feiten die direct tot het conflict hebben
geleid, hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd
van deze verzekering.
U krijgt alleen juridische hulp als u nog niet wist (of
kon weten) dat u juridische hulp nodig zou hebben,
toen u de verzekering afsloot of de dekking
uitbreidde.

4. Welke kosten betaalt DAS?
4.1 Algemene polisvoorwaarden
In de algemene polisvoorwaarden leest u hoe DAS
de juridische hulp verleent. U leest daarin ook wat
wij bedoelen met interne en externe kosten. En
welke soorten externe kosten wij vergoeden.

4.2 Kostenmaximum

Voor alle andere conflicten betaalt DAS aan externe
kosten nooit meer dan 25.000 euro. Dit noemen we
het externe kostenmaximum.
Let op!
• Moet er een gerechtelijke of administratieve
procedure worden gevoerd, maar is het daarbij
volgens de wet- en regelgeving niet verplicht om
een advocaat in te schakelen? Dan geldt wat staat
in artikel 4 in de algemene polisvoorwaarden bij
‘Als een advocaat niet verplicht is’.
• Is er sprake van een conflict waarbij meerdere
belanghebbenden zijn betrokken? Dan betaalt
DAS maximaal de kosten zoals staat in de
algemene polisvoorwaarden in artikel 3 bij ‘Zijn er
meer belanghebbenden betrokken?’

4.3 Waarborgsom
Is er een waarborgsom nodig voor uw vrijlating in
een strafzaak in het buitenland? Of om een buitenlandse overheid uw eigendommen te laten teruggeven? Dan kan DAS een waarborgsom van
maximaal 25.000 euro voorschieten. De strafzaak
moet dan wel verzekerd zijn op deze rechtsbijstandverzekering.
Terugbetalen
Geeft de buitenlandse overheid het geld aan u
terug? Dan moet u de waarborgsom meteen aan
DAS terugbetalen.
Krijgt u het geld niet van de buitenlandse overheid
terug? Ook dan moet u de waarborgsom aan DAS
terugbetalen, maar dan binnen één jaar nadat DAS
het bedrag heeft voorgeschoten.

4.4 Uw tegenpartij kan uw schade niet
betalen
Heeft een ander u schade toegebracht door een
onrechtmatige daad? En heeft die schade niet te
maken met een tussen u gesloten overeenkomst?
En is het waarschijnlijk dat hij of zij minimaal drie
jaar niet in staat is om u deze schade te vergoeden?
Dan betaalt DAS deze schade aan u. DAS vergoedt
u in zo’n geval maximaal 1.250 euro. Het moet dan
wel vaststaan dat u recht hebt op deze vergoeding.
Ook moet vaststaan dat u de schade niet op een
andere manier vergoed kunt krijgen.

5. Wanneer moet u een eigen risico
betalen?
Moet er een gerechtelijke of administratieve procedure worden gevoerd, en is het daarbij volgens de
wet- en regelgeving niet verplicht om een advocaat
in te schakelen? Maar kiest u wel voor een externe
rechtshulpverlener? Dan moet u per procedure een
eigen risico betalen van 500 euro.
DAS geeft pas de opdracht aan de externe rechtshulpverlener die u hebt aangewezen, als u dit eigen
risico betaald hebt.

Bij het verhalen van schade of bij een strafzaak
betaalt DAS de externe kosten onbeperkt.
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6. Waar bent u verzekerd?
In Europa en de niet-Europese landen rond de
Middellandse Zee (inclusief de territoriale wateren
die bij die landen horen) krijgt u juridische hulp bij:
• het verhalen van schade die een ander aan u heeft
toegebracht;
• een conflict over een sleep- en
reparatieovereenkomst;
• een strafzaak.
Het recht van dat land of gebied moet wel van
toepassing zijn op het conflict. Ook moet de rechter
van dat land over het conflict mogen oordelen.
In alle andere gevallen krijgt u juridische hulp in
Nederland, maar alleen als het Nederlands recht
van toepassing is en een Nederlandse rechter over
het conflict mag oordelen.

7. In welke gevallen krijgt u geen
juridische hulp (meer) van DAS?
7.1 Algemene polisvoorwaarden

8. Welke wijzigingen moet u doorgeven?
Vervanging
Vervangt u een verzekerd bedrijfsvaartuig door een
gelijksoortig bedrijfsvaartuig en is het gebruik hetzelfde? En hebt u als ondernemer meerdere van dit
soort bedrijfsvaartuigen uw bezit, die niet allemaal
op deze polis verzekerd zijn? Dan moet u de
vervanging binnen acht dagen aan DAS doorgeven.
Vlootopgave
DAS vraagt jaarlijks naar gegevens over uw vloot
die van invloed kunnen zijn op uw verzekering. Dit
noemen wij de ‘vlootopgave’. Op basis van deze
vlootopgave beslissen wij of wij de verzekering en/of
de premie moeten aanpassen. Stuurt u de vlootopgave niet naar ons? Dan zijn alleen de bedrijfsvaartuigen verzekerd die u op de laatste opgave
hebt vermeld. U blijft verplicht een juiste opgave te
doen. Doet u dit niet, dan kan DAS de verzekering
beëindigen. Zie daarvoor ook de algemene
polisvoorwaarden.

In de algemene polisvoorwaarden staat wanneer u
in ieder geval niet bent verzekerd. Leest u die polisvoorwaarden dus goed.

7.2 Andere uitsluitingen
Voor deze verzekering geldt dat u ook in de
volgende gevallen geen juridische hulp van DAS
(meer) krijgt:
a. Gekocht zonder garantie
Bij conflicten over de aankoop van een tweedehands bedrijfsvaartuig dat u hebt gekocht zonder
schriftelijke garantie van een werf of een officiële
dealer.
b. Bijzonder gebruik
Als u uw bedrijfsvaartuig voor bijzondere doeleinden gebruikt, zoals verhuur, les, examens,
bezorgdiensten of transport voor derden, en u dat
niet bij ons heeft opgegeven.
c. Schadevergoeding
Als iemand een vergoeding eist voor schade die
u zou hebben toegebracht.
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Handig om te weten als klant van DAS
Onze ervaren specialisten staan voor u klaar om
juridische conflicten te voorkomen of op te lossen.
Hebt u hulp nodig? Neem dan zo snel mogelijk
contact met DAS op.

Spoed?
Is er sprake van spoed? Neemt u dan altijd eerst
telefonisch contact op met de Juridische Adviesdesk
van DAS:

Wilt u juridisch advies?
Op www.das.nl/ondernemer vindt u praktische
juridische informatie en tips waarmee u zelf aan de
slag kunt.
Vindt u niet de informatie die u zoekt of wilt u
advies? Bel dan met de Juridische Adviesdesk van
DAS:
020 651 88 15 (ma t/m do 08:00 tot 20:00 uur
en vr 08:00 tot 17:30 uur).

020 651 88 15 (ma t/m do 08:00 tot 20:00 uur
en vr 08:00 tot 17:30 uur).

Een wijziging doorgeven
Bent u verhuisd of heeft u een ander bankrekeningnummer? Of is uw gezinssituatie veranderd? Geef
uw wijziging door aan ons of uw verzekeringsadviseur.
Ga naar www.das.nl/klantenservice
Mail naar acceptatie@das.nl

Hebt u juridische hulp nodig?
Bel uw verzekeringsadviseur
Hebt u juridische hulp nodig en wilt u uw zaak direct
melden? Dat kan op twee manieren:
• online via www.das.nl/zaakmelden
• per post naar:
DAS
Team Intake Juridisch
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam

12.19

Let op! Stuurt u alstublieft direct een kopie mee
van de documenten die over het conflict gaan.
Als u uw zaak via de website aanmeldt, scan
dan de documenten en stuur ze als bijlage mee.
En vermeld altijd uw polisnummer.
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