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Bijzondere polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (S 022)  

Rechtsbijstand t.b.v. werkgevers inzake ziekteverzuim - uitgebreid 

 
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. Verzekerde is de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever.  

 
 

Artikel 2 
 Verzekerde activiteiten 

Verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand : 
2.1 bij verzuim door ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer die het gevolg is van een gebeurtenis 

waarvoor een ander aansprakelijk is, bij het verhalen van door hem geleden en op basis van wet en 
regelgeving verhaalbare schade op die ander, bestaande uit de kosten van de loondoorbetalingsverplichting 
en de kosten van re-integratie; 

2.2 bij geschillen met zijn (ex)werknemers over diens aanspraak op doorbetaling van loon bij ziekte. 
 
 

 Artikel 3 
 Minimum belang 

Verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek tenminste € 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 € 25.000,- per geschil.  
. 

 
 Artikel 5 
 Verzekeringsgebied. 

Rechtsbijstand wordt alleen verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse zee, mits de rechter 
van één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is.  
 
 
Artikel 6 
Specifieke bepalingen 

6.1. DAS verleent geen rechtsbijstand voor zover verzekerde aanspraak kan maken op de behartiging van zijn 
belangen krachtens een andere verzekering, al dan niet van oudere datum. 

6.2. Verzekeringnemer wordt periodiek gevraagd een opgave te verstrekken van het totaal aantal werknemers op 
basis waarvan de verschuldigde premie wordt gebaseerd.  

6.3. Als verzekeringnemer de periodieke opgave niet opstuurt, wordt de verschuldigde premie met 30 % 
verhoogd. 

 


