Clausuleteksten behorende bij DAS RechtsPartner voor zorgverleners

9009

Interne behandeling medisch gespecialiseerd advocatenkantoor

Onderstaande bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat verzekerde
voor deze mogelijkheid heeft gekozen en de hiervoor geldende toeslagpremie betaalt.
In afwijking van het bepaalde in de op deze verzekering van toepassing zijnde voorwaarden wordt, op
schriftelijk verzoek van de verzekerde, de rechtsbijstand niet verleend door deskundigen in loondienst
van DAS maar door deskundigen van een op medische geschillen gespecialiseerd advocatenkantoor
naar keuze van verzekerde.
Verzekerde kan het hiervoor vermelde verzoek uitsluitend doen voor zover het geschil betrekking
heeft op uitoefening van de (para)medische activiteiten of voor geschillen uit
samenwerkingsovereenkomsten. Na melding bij (het zorgteam van) DAS stelt deze op basis van de
van toepassing zijnde algemene en bijzondere voorwaarden vast of er dekking is voor dit geschil.
Vervolgens zal DAS de zaak overdragen aan de door verzekerde aangewezen advocaat. Het recht op
een vrije advocaatkeus in geval van bijstand in een administratieve of gerechtelijke procedure conform
artikel 5 lid 6 van de algemene voorwaarden blijft van kracht.
De aan de behandeling verbonden externe kosten voor de behandeling door het door verzekerde
aangewezen advocatenkantoor worden door DAS betaald tot een maximum van € 50.000,-.

9011

Onderlinge geschillen

Hierbij wordt bepaald dat in afwijking van de van toepassing zijnde polisvoorwaarden er eveneens
aanspraak op rechtsbijstand is ingeval van een geschil tussen verzekerde en andere
beroepsbeoefenaren met wie verzekerde in enigerlei vorm van samenwerking de praktijk uitoefent,
met in achtneming van de hieronder vermelde bepalingen:
- Er wordt uitsluitend rechtsbijstand verleend indien uit het polisblad blijkt dat dit risico ten opzichte
van alle deelnemers, maten of leden van het samenwerkingsverband tegen de hiervoor geldende
toeslagpremie is meeverzekerd;
- Er is sprake van een schriftelijke door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst;
- Er geldt een wachttijd van 3 maanden, ingaande vanaf de datum dat dit risico door verzekerde is
(mee)verzekerd;
- Er geldt een extern kostenmaximum van € 50.000,- per gebeurtenis. Indien naast verzekerde
anderen eenzelfde belang hebben, geldt dit bedrag voor deze gehele groep van belanghebbenden
en geldt voor verzekerde een maximale dekkingssom naar rato van het aantal belanghebbenden
met eenzelfde belang.

9082

DAS - Onderlinge geschillen niet meeverzekerd

Aan de polisdekking kunnen geen rechten worden ontleend bij geschillen/problemen tussen de maten
onderling die voortvloeien uit verbintenissen uit de maatschaps- of vakgroepovereenkomst.

9083

DAS - Personeel meeverzekerd praktijk (praktijkhouders 1e lijn)

Hierbij wordt aangetekend, dat aan deze verzekering tevens rechten kunnen worden ontleend bij
kwesties die voortvloeien uit of verband houden met het in dienst hebben van niet-medische
assistenten, zelfs wanneer uit de polisomschrijving zou blijken dat verzekeringnemer geen
werknemers in dienst heeft.
De dekking wordt zonder premietoeslag verleend waarbij wordt uitgegaan van de aanwezigheid van
gemiddeld twee niet-medisch assistenten per verzekerde. Indien binnen de praktijk meer
medewerkers in dienst zijn is een toeslag verschuldigd.

09510

Personeel meeverzekerd (medisch specialisten)

Hierbij wordt aangetekend, dat aan deze verzekering tevens rechten kunnen worden ontleend, bij
kwesties, die voortvloeien uit of verband houden met het in dienst hebben van administratief of
verplegend personeel, zelfs wanneer uit de polisomschrijving zou blijken dat verzekeringnemer geen
werknemers in dienst heeft.

3402

DAS - stagiaire(s) meeverzekerd

Op deze polis wordt met werknemers ook stagiaire(s) bedoeld.

09520

Dekking bestuursfunctie

Hierbij wordt aangetekend dat op de polis tevens dekking wordt verleend voor eventuele geschillen
die zijn ontstaan omtrent de uitoefening van een functie als (bestuurs)lid van de stafmaatschap,
danwel (bestuurs)lid van de staf medisch specialisten of een ander samenwerkingsorgaan binnen het
ziekenhuis waar verzekerde werkzaam is en waartoe verzekerde behoort.

09581 Clausule medisch specialisten MSB (DAS)
In aanvulling van de op deze verzekering van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt het
navolgende:

1. Indien op het polisblad de medicus als natuurlijke persoon de verzekeringnemer is, geldt in
aanvulling hierop dat een eventuele personal holding van de verzekeringnemer ook als
verzekeringnemer voor deze verzekering wordt beschouwd. Indien op het polisblad de personal
holding de verzekeringnemer is, geldt in aanvulling hierop dat de medicus als natuurlijke persoon
ook als verzekeringnemer voor deze verzekering wordt beschouwd.
2. Indien de polisvoorwaarden bepalen dat sprake moet zijn van een eigen bedrijfs- of
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt hieronder ook verstaan een ten behoeve van de
verzekeringnemer(s) afgesloten bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
3. Een Medisch Specialistisch bedrijf (MSB) waarvan verzekerde al dan niet via zijn personal holding
deel uitmaakt wordt voor de afgesloten rechtsbijstandverzekering als een derde beschouwd.

Voor deze clausule is geen premie verschuldigd.

9949

Particuliere rechtsbijstand (12114) in combinatie met zakelijke rechtsbijstand (DAS)

Indien een geschil een zakelijk geschil is, dan gelden de zakelijke voorwaarden. En indien een geschil
een particulier geschil is, dan gelden de particuliere voorwaarden.

Als een geschil zowel een zakelijk als particulier geschil is, dan gelden de zakelijke voorwaarden.
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