Onderstaande clausule wordt standaard aangetekend ten behoeve van zorgverleners met
een rechtsbijstandverzekering met voorwaarden DAS Optimaal 131.

5052 Bijzondere bepalingen SWA Rechtsbijstandverzekering Optimaal voor (para)medici
07-2015
In tegenstelling tot of als aanvulling op wat er in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden
beschreven staat, gelden de volgende zaken:
- Indien de praktijk van een verzekerde door een bevoegde waarnemer wordt waargenomen,
dan is deze waarnemer ook verzekerd. Maar dan alleen gedurende de tijd van de
daadwerkelijke waarneming. En uitsluitend voor juridische hulp bij het verhalen van schade
als gevolg van onrechtmatig handelen van een cliënt. En bij een strafzaak of tuchtzaak over
een klacht die wordt behandeld door een commissie of college die met (para)medische
klachtafhandeling is belast. Maar alleen als deze klacht betrekking heeft op een gebeurtenis
die tijdens de waarneming heeft plaatsgevonden.
- U kunt ook gebruik maken van deze verzekering als u een conflict hebt dat verband houdt
met het uitoefenen van (neven)activiteiten die binnen de beroepsgroep als normaal en
gebruikelijk worden beschouwd en die verband houden met uw activiteiten als medicus.
- Het kan zijn dat u als medicus deelneemt in een samenwerkingsverband die onder
gemeenschappelijke rekening een praktijk voert. Bij een conflict dat het gehele
samenwerkingsverband aangaat zijn dan naast u meerdere personen die hetzelfde belang
hebben. En met wie u samen actie wilt ondernemen. DAS kan u toestemming geven om
samen met die anderen een externe deskundige in te schakelen. Die deskundige geeft dan
hulp aan alle betrokkenen. In dat geval vergoedt DAS uw aandeel in de totale kosten van
deze deskundige.
- DAS betaalt uitsluitend dat deel van de door of namens het samenwerkingsverband
gemaakte kosten van rechtsbijstand dat volgens de samenwerkingsovereenkomst voor
rekening van verzekerde komt. Of de kosten naar rato op basis van het aantal deelnemers ,
maten of leden in het samenwerkingsverband, indien in de samenwerkingsovereenkomst
niets omtrent een kostenverdeling is geregeld. Voor deze gemeenschappelijke conflicten
geldt voor u als extern kostenmaximum het bedrag zoals in de voorwaarden beschreven,
gedeeld door het aantal deelnemers, maten of leden van het samenwerkingsverband.
- Gaat het conflict over aanneemovereenkomsten, dan verleent DAS rechtsbijstand tot een
aanneemsom van maximaal € 450.000,-.
- Er wordt ook rechtsbijstand verleend in een conflict over het besturen, verwerven,
voorhanden hebben, onderhouden, (ver)kopen en uitlenen van motorrijtuigen. DAS verleent
geen rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken van advies) in geschillen
over de aanschaf van tweedehands motorrijtuigen als deze niet zijn gekocht met schriftelijke
garantie bij een officiële dealer.

