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1. Wie zijn verzekerd?
U staat op het polisblad als verzekeringnemer vermeld. 
De verzekeringnemer is degene die het verzekerings-
contract heeft afgesloten en die de premie betaalt.

De verzekerden zijn uw personeelsleden. Met perso-
neelsleden bedoelen wij iedereen die bij u in loondienst 
is of die bij u een aanstelling als ambtenaar heeft. 
Behalve bestuurders, commissarissen, toezichthouders 
en andere functionarissen. Deze personen beschouwen 
wij niet als personeelslid. Het maakt hiervoor niet uit of 
zij wel of niet bij u in loondienst zijn of als ambtenaar 
zijn aangesteld. Zij zijn dus ook niet verzekerd.

2. Wanneer kan een verzekerde hulp van DAS 
krijgen?
Een verzekerde kan gebruikmaken van deze verzeke-
ring als hij juridische hulp nodig heeft:
• als hij strafrechtelijk wordt vervolgd; of
• bij een tuchtzaak over een klacht die tegen hem 

wordt ingediend op grond van wettelijk tuchtrecht 
(bijvoorbeeld de wet BIG) of het (verenigings)tucht-
recht (bijvoorbeeld in het kader van de Eed of 
belofte in de financiële sector (de ‘Bankierseed’)).

Maar alleen als het feit waarvoor de verzekerde wordt 
vervolgd of waar de klacht over gaat, is gebeurd 
tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor u.  
En tijdens de looptijd van deze verzekering.

Er geldt geen minimum belang. Het ‘belang’ is het 
bedrag waarover het conflict gaat.

3. Geldt er een wachttijd en hoelang is die?
Voor deze verzekering geldt geen wachttijd.

4. Hoe geeft DAS juridische hulp en welke 
kosten betaalt DAS?
a. In de algemene polisvoorwaarden leest u op welke 

manier DAS juridische hulp verleent. Op uw polis 
staat welke algemene polisvoorwaarden gelden.

b. DAS betaalt per conflict aan externe kosten nooit 
meer dan 25.000 euro. Dit noemen we het externe 
kostenmaximum. 

 Let op! Is er sprake van een conflict waarbij meer 
belanghebbenden zijn betrokken? Dan betaalt  
DAS maximaal de kosten zoals in de algemene  
voorwaarden bij het artikel ‘Zijn er meer belang-
hebbenden betrokken’ is vermeld.

c. Is het in een gerechtelijke of administratieve proce-
dure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht 
om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen 
sprake van verplichte procesvertegenwoordiging  
en geldt het volgende:
1. Als een juridisch specialist die in dienst is van DAS 

de juridische hulp verleent, zijn dit interne kosten. 
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Dit zijn de bijzondere 
polisvoorwaarden van uw 
rechtsbijstandverzekering

De polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzeke-
ring bestaan uit twee delen:
•  algemene polisvoorwaarden die gelden voor alle 

onderdelen van uw rechtsbijstandverzekering. 
•  bijzondere polisvoorwaarden die alleen gelden  

voor een specifiek onderdeel van de rechtsbijstand-
verzekering die u hebt afgesloten.

Dit zijn de bijzondere polisvoorwaarden. In deze  
bijzondere polisvoorwaarden staan de spelregels van 
de rechtsbijstandverzekering ‘DAS voor straf- en 
tuchtzaken van personeelsleden’ die u bij DAS hebt 
afgesloten. Ook in de algemene polisvoorwaarden 
staan spelregels die voor deze verzekering gelden. 

Spelregels zijn de afspraken tussen u en DAS. U 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 en uw personeelsleden wel zijn verzekerd 

en waarvoor niet;
•  waar DAS zich aan moet houden en waar u en uw 

personeelsleden zich aan moeten 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 polis-
voorwaarden bepalen? Dan moeten u en DAS samen 
proberen tot een oplossing te komen. Die oplossing 
moet voor allebei redelijk zijn.

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. Deze polisvoor-
waarden horen bij die polis. De polis en de polisvoor-
waarden zijn altijd samen van toepassing.

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.



Deze interne kosten vergoedt DAS onbeperkt. 
Bijkomende externe kosten vergoedt DAS tot  
aan het externe kostenmaximum.

2. Schakelt DAS op verzoek van de verzekerde een 
door hem gekozen externe rechtshulpverlener in? 
Dan betaalt DAS, als onderdeel van het verze-
kerde kostenmaximum, de noodzakelijke en 
redelijke behandelkosten (honorarium inclusief 
kantoorkosten en overige kosten) van deze 
externe rechtshulpverlener in die procedure.  
DAS betaalt voor deze behandelkosten maximaal 
6.050 euro per procedure. Dit bedrag is inclusief 
btw. Kan de verzekerde de btw verrekenen?  
Dan betaalt DAS de btw niet.

 DAS betaalt pas na afloop van de procedure  
de behandelkosten aan de externe rechtshulp-
verlener. Tussentijds betaalt DAS dus geen 
(deel van de) behandelkosten.

5. Wanneer moet u of de verzekerde een eigen 
risico betalen aan DAS?
a. Vraagt de verzekerde DAS om een externe rechts-

hulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of 
administratieve procedure, terwijl DAS niet verplicht 
is een advocaat in te schakelen? Dan moet u of de 
verzekerde een eigen risico betalen van 250 euro. 

b. Pas nadat DAS dit eigen risico heeft ontvangen, zal 
DAS de opdracht geven aan de externe rechtshulp-
verlener die de verzekerde heeft aangewezen.

6. In welke landen krijgt een verzekerde 
juridische hulp?
De verzekerde krijgt juridische hulp in Nederland.  
Maar alleen als een Nederlandse rechter over het 
conflict mag oordelen. En het Nederlands recht van 
toepassing is.

7. In welke gevallen krijgt een verzekerde geen 
juridische hulp?
In de algemene polisvoorwaarden staat wanneer  
een verzekerde geen juridische hulp krijgt. Lees deze 
voorwaarden dus goed. Voor deze verzekering geldt 
bovendien dat een verzekerde geen juridische hulp 
krijgt:
• als de verzekerde een (straf)zaak kon of had kunnen 

voorkomen door een geldbedrag te betalen.  
Bijvoorbeeld omdat hij een transactie- of schikkings-
voorstel heeft gekregen voor een verkeersover-
treding;

• als hij juridische hulp kan krijgen op grond van een 
andere verzekering. Ongeacht wanneer deze is 
afgesloten.

8. Welke wijzigingen moet u doorgeven?
U moet het direct aan ons doorgeven als er zich een 
wijziging voordoet waarbij het aantal personeelsleden 
met meer dan 25 procent wijzigt. Bijvoorbeeld een 
fusie of afsplitsing van een onderdeel. Op basis van de 
door u verstrekte informatie beslissen wij dan of wij de 
verzekering, de omschrijving van het risico en/of de 
premie moeten aanpassen.

Daarnaast vraagt DAS jaarlijks om een opgave van  
het aantal personeelsleden. Dit noemen wij de ‘jaar-
opgave’. Op basis van deze jaaropgave beslissen wij of 
wij de verzekering, de omschrijving van het risico en/of 
de premie moeten aanpassen. Stuurt u de jaaropgave 
niet naar ons? Dan verhogen wij de jaarpremie direct 
met 30 procent. U blijft verplicht een juiste opgave te 
doen. Doet u dit niet, dan kan DAS de verzekering 
beëindigen. Meer hierover leest u in de algemene  
polisvoorwaarden. 
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