Bijzondere polisvoorwaarden (S012 /02-2013)

DAS rechtsbijstandverzekering
voor Religieuze Instellingen

Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Verzekeringnemer en verzekerden
1.1
verzekeringnemer: de religieuze instelling die de verzekering met DAS is aangegaan en
als zodanig in de polis wordt genoemd.
1.3
verzekerden:
1.3.1 de verzekeringnemer;
1.3.2 de bestuursleden van verzekeringnemer;
1.3.3 de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligers;
1.3.4 de aan verzekeringnemer gelieerde stichting, voorzover deze een begraafplaats onderhoudt
en/of beheert.
Artikel 2 Verzekerde activiteiten
Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van zijn activiteiten voor
verzekeringnemer, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand, voorzover hij in dat geschil betrokken is geraakt
in een op geld waardeerbaar belang.
Artikel 3 Minimum belang
De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste
€ 225,- beloopt.
Artikel 4 Verlening van rechtsbijstand en verzekerde kosten
4.1. DAS verleent rechtsbijstand overeenkomstig de op het polisblad vermelde Algemene Voorwaarden
die ook op deze verzekering van toepassing zijn.
4.2. DAS vergoedt de externe kosten tot ten hoogste € 12.500,- per geschil.
Artikel 5 Verzekeringsgebied
Rechtsbijstand wordt alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het
Nederlandse recht van toepassing is.
Artikel 6 Uitsluitingen
6.1
DAS verleent geen rechtsbijstand:
6.1.1 in geschillen waarop het kerkelijk recht van toepassing is;
6.1.2 in geschillen over grafrechten en grafmonumenten;
6.1.3 in geschillen die betrekking hebben op zedendelicten;
6.1.4 in geschillen over het verwerven, voorhanden hebben, onderhouden, besturen en verkopen
van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen;
6.1.5 bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling, alsmede in een
geschil gedurende de tijd dat verzekerde in faillissement of surseance van betaling verkeert;
6.1.6 bij incasso van vorderingen uit overeenkomst;
6.1.7 in geschillen over industriële en intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- of
kwekersrecht, met uitzondering van geschillen over de handelsnaam of domeinnaam;
6.1.8 in geschillen over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals subsidies;
6.1.9 bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, waaronder mede begrepen
daarvoor in de plaats komende regresvorderingen en vorderingen op grond van artikel 5:37 BW;
6.1.10 bij het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder
niet begrepen, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen;
6.1.11 in geschillen over onroerende zaken, tenzij deze betrekking hebben op:
- het op het polisblad vermeld risico-adres;
- de nog niet op het polisblad vermelde risico-adressen, bestemd voor eigen gebruik, met
uitzondering van geschillen over aanneemovereenkomsten met een aanneemsom van meer
dan € 100.000,- en mits verzekerde voldoet aan de verplichtingen zoals vermeld in artikel 6.15;
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waarbij in beide gevallen bovendien geldt dat een eventuele aanneemovereenkomst
schriftelijk is aangegaan en daarop een arbitraal beding van toepassing is;
6.1.12 in geschillen over milieuzaken;
6.1.13 in geschillen:
- over het stichten van een parochie of gemeente of het beëindigen van de verzekerde parochie
of gemeente;
- met organen van de parochie of gemeente of over samenwerkingsverbanden;
- over het verwerven van een (deel van een) parochie of gemeente alsmede het overdragen
van (een deel van) de verzekerde parochie of gemeente;
6.1.14 in geschillen over het aantrekken en beheren van kapitaal of het verschaffen van zekerheid.
Artikel 7 Specifieke bepalingen
7.2
DAS vraagt de verzekeringnemer periodiek om een opgave omtrent het risico. Op grond hiervan
beslist DAS of de dekking, de omschrijving van het risico en de premie aan eventuele wijzigingen
worden aangepast.Verzekeringnemer is verplicht deze opgave binnen de daarvoor gestelde
termijn aan DAS toe te sturen.
7.2.1 De navolgende wijzigingen kunnen niet wachten tot de eerstvolgende periodieke opgave, maar
moeten door de verzekeringnemer direct worden opgegeven:
- de wijziging van de verzekerde hoedanigheid of het doel;
- de wijziging van de rechtsvorm of wijzigingen ten gevolge van een fusie, samengaan, splitsing
of overname.
7.2.2 Als verzekeringnemer de jaarlijkse opgave niet opstuurt, kan de verschuldigde premie met
30% worden verhoogd.
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