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Domino-pakket - toelichting
Rechtsbijstandverzekering
1. Algemeen
Deze toelichting is gebaseerd op de collectieve verzekering
van Schoolverzekering.nl bij Allianz Nederland en de
daarbij behorende polisvoorwaarden en clausulebladen.

5. Franchise
De verzekerde kan alleen aanspraak maken op
rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste
€ 450 beloopt.

Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten
worden ontleend.

Deze bepaling geldt niet voor verhaal van schade die in het
verkeer is ontstaan en voor strafzaken.

2. Verzekeringsvoorwaarden
 Algemene Voorwaarden Zakelijke Rechtsbijstand
Verzekeringen (RBB15)
 Bijzondere Polisvoorwaarden (04/03) DAS
Rechtsbijstand
 Verzekeringen voor Ondernemers (Optimaal)
 Clausule overige voorwaarden

6. Uitsluitingen
De maatschappij verleent geen rechtsbijstand en verstrekt
geen advies:
 in verzekerdes faillissement of diens surcéance van
betaling;
 bij het incasseren van geldelijke vorderingen uit
overeenkomst als aan het uitblijven van betaling
geen juridisch verweer ten grondslag ligt;
 in geschillen over de industriële of intellectuele
eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken-,
kwekers- of handelsnaamrecht;
 in geschillen over subsidies of in het algemeen
geldelijke overheidsbijdragen en over sociale
verzekeringspremies;
 bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit
onrechtmatige daad, waaronder mede begrepen
vorderingen op grond van artikel 5:37 BW, of
daarvoor in de plaats komende regresacties;
 bij het bestrijden van algemeen verbindende
rechtsregels (een bestemmingsplan daaronder niet
begrepen), die een overheidsorgaan heeft
vastgesteld of wil vaststellen;
 in geschillen over aannemingsovereenkomsten
tenzij deze overeenkomsten schriftelijk zijn
aangegaan en daarop een arbitraal beding van
toepassing is;
 in geschillen betreffende bodemverontreiniging.

Deze verzekeringsvoorwaarden vindt u op onze website:
www.schoolverzekering.nl
3. Verzekerden
 de verzekeringnemer en de daaraan verbonden
instellingen, zoals de ouderraad,
activiteitencommissie en medezeggenschapsraad;
 de met de verzekeringnemer gelieerde en als
zodanig bij de verzekeraar bekende niet-natuurlijke
rechtspersonen, zoals Stichting Boekenfonds.
4. Dekking
 ongelimiteerd per aanspraak ingeval van interne
kosten van rechtsbijstand;
 maximaal € 35.000 per aanspraak ingeval van
externe kosten van rechtsbijstand.
Als de verzekerde bij het uitoefenen van de hierna
genoemde activiteiten betrokken is geraakt bij een geschil,
heeft hij uitsluitend voor een op geld waardeerbare schade
aanspraak op rechtsbijstand.
De verzekerde activiteiten zijn:
 het verwerven (met uitzondering van geschillen uit
aannemingsovereenkomsten met een
aanneemsom van meer dan € 100.000,-) van voor
eigen gebruik bestemde en nog niet ter verzekering
aangeboden onroerende zaken;
 het voorhanden hebben, onderhouden en verkopen
van onroerende zaken, uitsluitend bestemd voor
eigen gebruik, voorzover deze door de
maatschappij zijn geaccepteerd;
 het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en
onderhouden van roerende zaken met uitzondering
van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen;
 het aantrekken van diensten;
 het optreden als werkgever;
 het leveren van goederen en diensten, waaronder
begrepen het geven van onderwijs.
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7. Premie-berekening
Voor deze verzekering geldt een nominale jaarpremie per
instelling (bevoegd gezag) met een toeslag per leerling.

