Onderstaande clausules staan vermeld op het polisvolgblad

Clausule 09701

Geschillen tussen bedrijf en meeverzekerde particulier ARAG

In afwijking van het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden kan er door een
verzekerde krachtens een op de polis meeverzekerde particuliere rechtsbijstandverzekering geen
beroep worden gedaan voor alle geschillen met een verzekerde krachtens de zakelijke
rechtsbijstandverzekering.

Clausule 9714

Onderlinge geschillen maatschap(slid) 2010

ARAG

In aanvulling op het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt dat er eveneens
aanspraak op rechtsbijstand is voor juridische geschillen tussen de maten onderling welke
voortvloeien uit verbintenissen uit de maatschapsovereenkomst.

Per gebeurtenis worden de externe kosten van rechtsbijstand per bij het geschil betrokken en bij
ARAG voor deze aanvullende rechtsbijstand verzekerde partij, die gezamenlijk een standpunt
vertegenwoordigen, vergoed tot maximaal de externe kosten zoals in de polisvoorwaarden vermeld.
De totale maximale externe kosten per gebeurtenis bedragen tweemaal de limiet aan externe kosten
zoals vermeld in de polisvoorwaarden. Bij meerdere partijen heeft elke partij recht op een gelijk deel
van het maximum.

Voor gebeurtenissen die zich tijdens de wachttijd van één jaar na de ingangsdatum van deze
aanvullende dekking hebben voorgedaan, bestaat geen aanspraak op rechtsbijstand. Deze wachttijd
is niet van toepassing indien deze aanvullende dekking op het moment van toetreden tot de
maatschap wordt meeverzekerd.

Clausule 9717

Maatschapslid - individuele verzekering

ARAG

In aanvulling op het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt dat voor
maatschapgeschillen (zijnde geschillen van de maatschap met derden, waarbij u als lid van de
maatschap betrokken bent) ook dekking is.

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat uitsluitend dat deel van de door de maatschap gemaakte kosten van
rechtsbijstand wordt vergoed, dat volgens het maatschapcontract voor uw rekening komt. Ten aanzien
van de verzekerde externe kosten geldt in dat geval een maximum bedrag dat gelijk is aan uw
aandeel, overeenkomstig de van toepassing zijnde maatschapovereenkomst, in de voor een
maatschap normaliter geldende maximum dekkingssom van € 30.000,--.

9719

Clausule Advocaatkeuze

ARAG

In aanvulling op het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt dat, indien
verzekerde dit bij zijn melding schriftelijk verzoekt, de rechtsbijstand in de hieronder vermelde (door de
verzekering gedekte) specifieke medische kwesties zal worden verleend door een door verzekerde
aan te wijzen een advocaat behorende tot het ARAG-advocatennetwerk dan wel voorkomend op de
aan verzekerde verstrekte lijst:
*

Tuchtzaken

*

Euthanasiekwesties

*

Geschillen met patiënten

*

Geschillen met zorgverzekeraars

*

Geschillen met ziekenhuis

*

Geschillen van de maatschap waarbij verzekerde als lid van de maatschap mede betrokken is;

*

Geschillen met andere maten uit de maatschap (indien onderlinge geschillen meeverzekerd).

Ten behoeve van Medisch Specialisten gelden onderstaande clausules
Clausule 9720

Medisch Specialist in een Medisch Specialistisch Bedrijf (ARAG 705)

In aanvulling op het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt voor een
vrijgevestigd specialist in een ziekenhuis dat:
-

een overeenkomst tussen verzekeringnemer als natuurlijk persoon of meeverzekerde personal
holding en een Medisch Specialistisch Bedrijf niet wordt beschouwd als een
samenwerkingsovereenkomst met een soortgelijk bedrijf;

-

een personal holding waar verzekeringnemer zelf in dienst is, zonder premietoeslag is
meeverzekerd mits de naam van deze personal holding op de polis is vermeld.

Clausule 9721

Onderlinge geschillen vakmaatschap(slid) 2015

ARAG (702)

In aanvulling op het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt dat er eveneens
aanspraak op rechtsbijstand is voor juridische geschillen tussen de maten onderling welke
voortvloeien uit verbintenissen uit de maatschapsovereenkomst.

Per gebeurtenis worden de externe kosten van rechtsbijstand per bij het geschil betrokken en bij
ARAG voor deze aanvullende rechtsbijstand verzekerde partij, die gezamenlijk een standpunt
vertegenwoordigen, vergoed tot maximaal de externe kosten zoals in de polisvoorwaarden vermeld.
De totale maximale externe kosten per gebeurtenis bedragen tweemaal de limiet aan externe kosten
zoals vermeld in de polisvoorwaarden. Bij meerdere partijen heeft elke partij recht op een gelijk deel
van het maximum.

Voor gebeurtenissen die zich tijdens de wachttijd van één jaar na de ingangsdatum van deze
aanvullende dekking hebben voorgedaan, bestaat geen aanspraak op rechtsbijstand. Deze wachttijd
is niet van toepassing indien deze aanvullende dekking op het moment van toetreden tot de
maatschap wordt meeverzekerd.

Bovenstaande dekking geldt alleen voor onderlinge geschillen binnen een vakmaatschap. Onder een
vakmaatschap wordt verstaan een samenwerking van beroepspersonen met als doel om voordeel te
behalen uit de inbreng van iedere maat (zoals arbeid, geld of goederen) en dit voordeel volgens een
afgesproken sleutel te verdelen.

Er is geen dekking voor juridische geschillen tussen maten onderling voor medisch specialisten in
ziekenhuizen die een samenwerking in maatschapsverband als stafmaatschap voor een Medisch
Specialistisch Bedrijf zijn aangegaan. De doelstelling van een Medisch Specialistisch Bedrijf als
stafmaatschap is om met ziekenhuizen afspraken te maken over het honorarium en het aantal
behandelingen.

Clausule 9722

Vakmaatschapslid - individuele verzekering 2015

ARAG (703)

In aanvulling op het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt dat voor
maatschapgeschillen (zijnde geschillen van de maatschap met derden, waarbij u als lid van de
maatschap betrokken bent) ook dekking is.

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat uitsluitend dat deel van de door de maatschap gemaakte kosten van
rechtsbijstand wordt vergoed, dat volgens het maatschapcontract voor uw rekening komt. Ten aanzien
van de verzekerde externe kosten geldt in dat geval een maximum bedrag dat gelijk is aan uw
aandeel, overeenkomstig de van toepassing zijnde maatschapovereenkomst, in de voor een
maatschap normaliter geldende maximum dekkingssom van € 30.000,--.

Bovenstaande dekking geldt alleen voor onderlinge geschillen binnen een vakmaatschap. Onder een
vakmaatschap wordt verstaan een samenwerking van beroepspersonen met als doel om voordeel te
behalen uit de inbreng van iedere maat (zoals arbeid, geld of goederen)en dit voordeel volgens een
afgesproken sleutel te verdelen.

Er is geen dekking voor juridische geschillen tussen maten onderling voor medisch specialisten in
ziekenhuizen die een samenwerking in maatschapsverband als stafmaatschap voor een Medisch
Specialistisch Bedrijf zijn aangegaan. De doelstelling van een Medisch Specialistisch Bedrijf als
stafmaatschap is om met ziekenhuizen afspraken te maken over het honorarium en het aantal
behandelingen.
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