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ARTIKEL 1
ALGEMENE REGELS VOOR DE VERZEKERING
1.1 Wie kan aanspraak maken op rechtsbijstand?
In de eerste plaats de verzekeringnemer: degene die met ARAG het verzekeringscontract heeft
afgesloten. Ook medeverzekerden kunnen aanspraak maken op rechtsbijstand. Medeverzekerden zijn de
gemachtigde bestuurder en inzittenden van het verzekerde voertuig. Het kan gebeuren dat de
verzekeringnemer of een medeverzekerde overlijdt als gevolg van een ongeval waarvoor aanspraak op
rechtsbijstand bestaat. In dergelijke gevallen kunnen nabestaanden een beroep doen op de verzekering
voor het instellen van een vordering tot vergoeding van hun schade.
1.2 Wat gebeurt er bij onderlinge geschillen?
De verzekering kan op meer dan één naam zijn gesteld. Mocht er een geschil tussen deze
verzekeringnemers ontstaan, dan kan geen beroep op deze rechtsbijstandverzekering worden gedaan.
Een medeverzekerde kan alleen met toestemming van de verzekeringnemer een beroep doen op deze
verzekering.
1.3 Waarvoor kunt u een beroep doen op deze verzekering?
Gebeurtenis binnen de verzekeringsduur

U heeft aanspraak op rechtsbijstand als zich tijdens de looptijd van de verzekering een onvoorziene
gebeurtenis voordoet waardoor u zelf partij wordt in een juridisch geschil dat volgens de door u
verzekerde module(s) is gedekt. Zijn er verschillende, met elkaar samenhangende gebeurtenissen, dan
moet de eerste gebeurtenis uit de reeks binnen de looptijd van de verzekering vallen.
Voorzienbaarheid

Voor alle verzekeringen – dus ook voor rechtsbijstandverzekeringen – geldt dat alleen onzekere
voorvallen verzekerd kunnen worden. U kunt dan ook geen aanspraak maken op rechtsbijstand als u bij
het afsluiten van uw rechtsbijstandverzekering al wist of redelijkerwijs kon voorzien dat er iets zou
gebeuren dat voor u tot een juridisch geschil kon leiden. ARAG moet in dit soort gevallen wel aantonen
dat u dit wist of kon voorzien.
1.4 Wat is gedekt bij strafzaken?
Wordt u voor een strafbaar feit vervolgd, dan heeft u in principe geen aanspraak op rechtsbijstand. ARAG
vergoedt achteraf wel de door u gemaakte kosten van rechtsbijstand als u wordt vrijgesproken of
ontslagen van rechtsvervolging of als de zaak wordt geseponeerd. In zo’n geval moet u dit, binnen één
maand na het bekend worden van de rechterlijke uitspraak of de kennisgeving van de officier van Justitie,
bij ARAG melden. ARAG kan dan namelijk de kosten van rechtsbijstand terugvragen aan de Staat. In
bepaalde strafzaken, namelijk als dood of letsel door schuld ten laste wordt gelegd, verleent ARAG wel
direct rechtsbijstand.
1.5 Welke kosten zijn verzekerd?
ARAG betaalt alle kosten die verbonden zijn aan de behandeling van uw zaak door haar medewerkers; de
zogenaamde interne kosten. Daarnaast vergoedt ARAG de volgende externe kosten:
a. De kosten van een advocaat. De kostenvergoeding is niet aan een limiet gebonden, mits de
kosten als normale en gebruikelijke kosten zijn te beschouwen;
b. de kosten van andere externe deskundigen die ARAG namens u inschakelt;
c. uw deel van de kosten van mediation (een vorm van geschiloplossing door middel van een
onafhankelijke deskundige), als in overleg met ARAG geprobeerd wordt een geschil door
mediation op te lossen;
d. de noodzakelijke reis- en verblijfkosten als u persoonlijk voor een buitenlandse rechter moet
verschijnen;
e. griffierecht en kosten van namens u opgeroepen getuigen en deskundigen;
f. de gerechtelijke kosten van de tegenpartij, voor zover de rechter heeft bepaald van u die dient te
betalen;
g. de kosten van het ten uitvoerleggen van een rechtelijke uitspraak, gedurende maximaal vijf jaar
na datum van de uitspraak.
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1.6 Wat gebeurt er als er meer belanghebbenden zijn of als er gedeeltelijk dekking is?
Het kan gebeuren dat u samen met anderen een juridische actie wilt voeren. Ook kan het voorkomen dat
het door u gemelde geschil slechts gedeeltelijk verzekerd is. In dergelijke gevallen vergoedt ARAG de
kosten van rechtsbijstand naar verhouding. Dit betekent dat alleen uw aandeel in de totale kosten
respectievelijk het gedekte gedeelte daarvan vergoed wordt.
1.7 Welke kosten zijn niet verzekerd?
De volgende kosten komen voor uw eigen rekening:
a. kosten die uw tegenpartij heeft gemaakt voor de inning van een vordering op u
(buitengerechtelijke kosten);
b. kosten die u op een ander kunt verhalen of op een andere wijze vergoed kunt krijgen;
c. BTW-bedragen, indien u deze kunt verrekenen met door u verschuldigde BTW-afdrachten;
d. kosten van het eerste deskundigenrapport in onteigeningszaken;
e. aan u opgelegde boetes, geldstraffen en dwangsommen.
1.8 Wat doet ARAG als een buitenlandse overheid een waarborgsom verlangt?
Voor zaken waarbij een buitenlands staatsorgaan een waarborgsom verlangt, kunt u ARAG vragen de
borgsom voor te schieten. ARAG zal onder individueel af te spreken voorwaarden deze borgsom, tot een
maximum van € 50.000, als renteloze lening aan u voorschieten.
ARTIKEL 2
VERZEKERDE HOEDANIGHEID
Er is dekking voor de hoedanigheid van eigenaar, bestuurder en inzittende(n) van het verzekerde
motorrijtuig.
ARTIKEL 3
VERZEKERD MOTORRIJTUIG
Dit is het op het polisblad vermelde motorrijtuig. Ook als verzekerd motorrijtuig wordt beschouwd het
motorrijtuig dat verzekeringnemer gebruikt ter tijdelijke vervanging bij reparatie en een caravan of
aanhanger, die is gekoppeld aan het motorrijtuig.
ARTIKEL 4
DEKKING
U heeft aanspraak op rechtsbijstand wanneer u met het verzekerde motorrijtuig deelneemt aan het
verkeer en:
 iemand maakt een verkeersfout waardoor u letsel oploopt of schade lijdt;
 u maakt een verkeersfout (of dat wordt beweerd) waarvoor u strafrechtelijk wordt vervolgd. U
wordt verweten (ten laste gelegd) dat u schuld zou hebben aan andermans dood of letsel. In dit
geval zal ARAG direct rechtsbijstand verlenen, ongeacht de uitkomst van de zaak. Voor overige
strafzaken: zie artikel 1.4 van deze verzekeringsvoorwaarden.
ARTIKEL 5
VERZEKERINGSGEBIED
Het verzekeringsgebied is de hele wereld. In aanvulling en afwijking op artikel 1.5 van het algemene
gedeelte van de voorwaarden geldt, buiten Europa en de niet-Europese landen grenzend aan de
Middellandse Zee, een limiet van € 10.000,- voor externe kosten.
ARTIKEL 6
Geen.

WACHTTIJD

ARTIKEL 7
UITSLUITINGEN
In de volgende gevallen kunt u geen beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering:
a. Als het geschil zo laat gemeld wordt, dat de behandeling van de zaak hierdoor voor ARAG
aanmerkelijk moeilijker of kostbaarder is geworden;
b. Als u zonder toestemming van ARAG aan iemand opdracht tot behandeling van de zaak heeft
gegeven;
c. Als u onjuiste informatie verstrekt of niet de medewerking verleent die bij de behandeling van de
zaak is vereist;
d. Als het belang dat u heeft bij de zaak minder is dan € 200,-. Rente en incassokosten worden
hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor verkeerszaken geldt geen minimum schadebedrag;
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e. Als het geschil gaat over belastingrecht of daarmee verband houdt. Onder belastingrecht vallen in
dit verband ook invoerrechten, accijnzen, leges, retributies en andere heffingen;
f. Als het geschil gaat over wetten of regels die de overheid heeft vastgesteld of wil vaststellen en
die voor iedereen gelden;
g. Als u een schuld niet kunt betalen of als een geschil te maken heeft met (het aanvragen van) uw
faillissement of surséance van betaling;
h. Als het geschil te maken heeft met natuurrampen of atoomkernreacties;
i. Als het geschil verband houdt met molest of een vorm daarvan. Onder molest wordt hier verstaan
het begrip molest zoals dat in de verzekeringsbranche gewoonlijk wordt gehanteerd en is
vastgelegd in een tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1991
onder nummer 136/1981 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is
gedeponeerd. In aanvulling op de polisvoorwaarden is het “Clausuleblad terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” (NHT) van toepassing.
Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer
van Koophandel Amsterdam.
j. Als u wordt verweten dat u tegenover iemand anders onrechtmatig heeft gehandeld.
k. als u het motorrijtuig bestuurt zonder daartoe wettelijk bevoegd te zijn of als u deelneemt aan
snelheids- of behendigheidsritten of dat u een vervoermiddel bestuurt onder invloed van
alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend of stimulerend middel;
l. wanneer u het motorrijtuig bedrijfsmatig exploiteert, bijvoorbeeld door het te verhuren of te
gebruiken als taxi of lesvoertuig.
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