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Bijzondere polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (S 003)  

Rechtsbijstand voor personeelsleden (ambtenaren/werknemers)  

 
Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing. 
 
 
 
 Artikel 1 
 Verzekeringnemer en verzekerden 
1.1. Verzekeringnemer is degene die de verzekering met DAS is aangegaan en als zodanig op het polisblad is 

vermeld. 
1.2. De verzekerden zijn: 
1.2.1. de personeelsleden (ambtenaren en overige werknemers) van verzekeringnemer; 
1.2.2. de voormalige personeelsleden van verzekeringnemer, tot uiterlijk drie jaar na datum van beëindiging van 

de aanstelling als ambtenaar of van het dienstverband bij verzekeringnemer; 
1.2.3. de overige natuurlijke personen als bedoeld in de aansprakelijkheidsverzekering van verzekeringnemer. 
  
  Artikel 2 
 Verzekerde activiteiten 
 Een verzekerde, die betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van zijn activiteiten voor 

verzekeringnemer (als ambtenaar of als werknemer) heeft voor gebeurtenissen die verband houden met 
het verrichten van deze werkzaamheden, aanspraak op rechtsbijstand: 

2.1. bij een tegen hem ingestelde strafvervolging; 
2.2. bij een tegen hem ingediende klacht op grond van een voor hem geldende tuchtrecht; 
2.3. bij het verhalen van schade als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden, met uitzondering van 

schade aan motorrijtuigen; 
2.4. bij een tegen hem ingestelde vordering op grond van onrechtmatige daad, als aanvulling op een door 

verzekeringnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 
 

Artikel 3 
 Minimum belang 
 Niet van toepassing. 
 
 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 � 25.000,- per geschil.  
 
 Artikel 5 
 Verzekeringsgebied. 
 Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse 

recht van toepassing is. 
 

 Artikel 6 
 Specifieke bepalingen 
6.1. DAS verleent geen rechtsbijstand voor de in artikelen 2.1 en 2.2. vermelde straf- en tuchtzaken indien er 

sprake is van een (voorwaardelijk) opzetdelict dan wel als verzekerde willens en wetens heeft gehandeld 
zoals verder is bepaald in de Algemene Voorwaarden. 

6.2. DAS verleent geen rechtsbijstand voor zover verzekerde aanspraak kan maken op de behartiging van zijn 
belangen krachtens een andere (rechtsbijstand)verzekering. 

6.3. De verzekeringnemer wordt jaarlijks gevraagd om een opgave van het aantal personeelsleden 
(ambtenaren en overige werknemers). Bij verlenging/prolongatie zal de premie worden gebaseerd op het 
op dat moment aanwezige aantal personeelsleden. Mocht er binnen een verzekeringsjaar sprake zijn van 
een substantiële uitbreiding van het aantal personeelsleden (meer dan 25 %), bij voorbeeld als gevolg van 
fusie, samengaan of splitsing, dient dit direct gemeld te worden. Op grond hiervan wordt beslist of de 
dekking en/of premie al dan niet tussentijds moet worden aangepast. 

6.4. Als verzekeringnemer de jaarlijkse opgave niet opstuurt, kan de verschuldigde premie met 30% worden 
verhoogd. 


