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Verkeer

Verzekerd
U heeft een geschil dat te maken heeft met het verkeer of met uw motorrijtuig. Met deze dekking bent u
voor rechtsbijstand verzekerd.

1. Waar geldt de dekking - Verkeer?
Over de hele wereld.

2. In welke situaties zijn geschillen verzekerd - Verkeer?
Een verzekerde heeft een ongeluk gehad in het verkeer.

En de verzekerde wil dat iemand anders zijn schade betaalt.
Bijvoorbeeld schade aan zijn auto.–
Bijvoorbeeld schade doordat de verzekerde gewond is geraakt.–
Bijvoorbeeld schade die men lijdt door het verdriet om de ernstige verwonding of het–
overlijden van een naaste of dierbare.

Een verzekerde heeft een geschil met de eigen autoverzekeraar over een schade in het verkeer.
Een verzekerde heeft een geschil over onderhoud, reparatie, keuring of aanpassing van zijn
motorrijtuig.

Alleen verzekerd als het garagebedrijf of de reparateur in Nederland is aangesloten bij BOVAG of
FOCWA.

Is het garagebedrijf of de reparateur niet aangesloten? Dan krijgt de verzekerde 1 keer juridisch–
advies.

Een verzekerde heeft een geschil over onderhoud of reparatie van zijn vaartuig of luchtvaartuig.
Alleen verzekerd als het garagebedrijf of de reparateur een officiële dealer is.

Een verzekerde heeft een geschil nadat hij zijn motorrijtuig aan iemand anders uitleent via een
deelplatform.

Alleen verzekerd als u hiervoor per jaar niet meer dan € 12.500 ontvangt.
Niet verzekerd als een verzekerde hier alleen mondelinge afspraken over heeft gemaakt. Ook als een
verzekerde geen vergoeding vraagt.

Een verzekerde heeft een geschil omdat iemand beslag heeft gelegd.
Op zijn motorrijtuig.
Op zijn vaartuig.
Op zijn luchtvaartuig.
Niet verzekerd als de verzekerde verdacht wordt van een strafbaar feit.

Een verzekerde heeft een geschil over een overeenkomst over slepen of vervoeren.
Van zijn motorrijtuig.
Van zijn vaartuig.
Van zijn luchtvaartuig.

Een verzekerde heeft een geschil omdat zijn rijbewijs, vaarbewijs of registratiebewijs ongeldig is
verklaard.

Niet verzekerd als de verzekerde verdacht wordt van een strafbaar feit.
Een verzekerde wil zijn gestolen motorijtuig, vaartuig of luchtvaartuig terug krijgen.
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Verkeer

Niet verzekerd
Kijk ook in de algemene verzekeringsvoorwaarden.
In de Algemene verzekeringsvoorwaarden van de Interpolis Alles in één Polis® staan situaties die niet
verzekerd zijn. Per situatie leest u daar precies wat niet verzekerd is:

Ernstige conflicten (molest).
Atoomkernreactie.
Fraude door u of een verzekerde.
Niet nakomen voorwaarden.

Hieronder staat wat verder niet verzekerd is.

3. Wanneer is rechtsbijstand niet verzekerd?
Als het motorrijtuig van verzekerde meedoet aan een snelheidswedstrijd.

Bijvoorbeeld een snelheidsrit.
Bijvoorbeeld een behendigheidsrit.

Als het motorrijtuig van verzekerde rijdt op een circuit.
Bijvoorbeeld op de Nürburgring.

Als de bestuurder van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig van de wet niet mocht rijden.
En de verzekerde wist dat dit niet mocht.
En de verzekerde gaf toch toestemming aan de bestuurder.

Als de bestuurder van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig alcohol of drugs heeft gebruikt.
Hij heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag.
Hij heeft medicijnen gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.
Hij heeft drugs gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

Als het geschil ontstaat voor de ingangsdatum van de dekking Verkeer.
Of als de verzekerde toen kon vermoeden dat het geschil zou ontstaan.
Zijn er meer oorzaken waardoor het geschil ontstaat?

Dan moet de eerste oorzaak na de ingangsdatum van de dekking Verkeer zijn ontstaan.–
Als de oorzaak van het geschil ontstaat na het einde van de dekking Verkeer.
Als een verzekerde iets doet wat nadelig is voor Achmea Rechtsbijstand.

Bijvoorbeeld een geschil te laat melden.
Waardoor de behandeling duurder wordt.–
Waardoor de behandeling moeilijker wordt.–
Waardoor Achmea Rechtsbijstand de zaak niet meer zonder de rechter kan oplossen.–

Als een verzekerde een ander opdracht geeft de zaak te behandelen.
Zonder toestemming van Achmea Rechtsbijstand.

Als een verzekerde niet meewerkt.
Ook als de verzekerde niet de waarheid vertelt.
Ook als de verzekerde niet alles vertelt.

Als een verzekerde opzettelijk iets doet, of hij doet opzettelijk niets terwijl hij wel iets had moeten
doen.

Waardoor de behoefte aan rechtsbijstand voorspelbaar is.
Ook als het niet de bedoeling was om rechtsbijstand te krijgen.
Alleen of in een groep.

Ook niet: als verzekerde zelf niets doet.–

4. Bij welke geschillen is rechtsbijstand niet verzekerd?
Geschillen die te maken hebben met de koop of verkoop van een motorrijtuig, vaartuig of
luchtvaartuig.
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Verkeer

Geschillen die te maken hebben met een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf.
Geschillen waarbij een verzekerde samen met anderen moet betalen voor de schade.

Alleen als die groep personen samen aansprakelijk is voor het hele schadebedrag.
En alleen als iemand uit die groep eist dat de verzekerde het hele schadebedrag betaalt.

Geschillen die te maken hebben met deze rechtsbijstandverzekering.
Ook over de kwaliteit van de rechtsbijstand door Achmea Rechtsbijstand.
Ook over de kwaliteit van de rechtsbijstand door deskundigen die Achmea Rechtsbijstand inschakelt.

Geschillen die te maken hebben met een zelf gekozen advocaat of andere juridisch deskundige.
Alleen als deze wordt betaald door deze verzekering.
Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de rechtsbijstand.

Geschillen die te maken hebben met uw bedrijf, kantoor of praktijk.
Ook geschillen tussen vennoten, partners of aandeelhouders.

Ook als zij vroeger vennoot, partner of aandeelhouder waren.–
Ook niet: als verzekerde iets onderneemt waarmee hij lijkt op een bedrijf.

Wij vinden dat een verzekerde lijkt op een bedrijf:–
Als een verzekerde regelmatig zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen waar
hij geld voor vraagt.

Geschillen die te maken hebben met zaken die een verzekerde verhuurt.
Bijvoorbeeld een auto.

Geschillen die te maken hebben met belastingen, toeslagen of belastingrecht.
Geschillen die te maken hebben met wetten en regels die voor iedereen gelden.
Geschillen die te maken hebben met strafrecht.

Alleen niet verzekerd als de verzekerde wordt verdacht van een strafbaar feit
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