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Algemeen 
In deze Productvoorwaarden omschrijven wij de dekking van rechtsbijstand Motorrijtuigen. De Algemene Voorwaarden en deze 
Productvoorwaarden vormen één geheel. Wanneer de Productvoorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden, dan gaan de 
Productvoorwaarden voor. 
 
 
Artikel 23 Wie zijn de verzekerden? 
 In dit artikel omschrijven wij wie de verzekerden zijn die, op basis van deze verzekering, recht op rechtsbijstand hebben.  
23.1 Zolang zij in Nederland wonen zijn de volgend personen verzekerd: 

a.  u als verzekeringnemer; 
b. de passagiers of gemachtigde bestuurder van een motorrijtuig van een verzekerde, uitsluitend voor het verhalen 

van hun schade als gevolg van een verkeersongeval; 
c. de nabestaanden, als de verzekerde overlijdt door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. De 

nabestaanden hebben dan recht op rechtsbijstand voor het verhalen van de kosten van levensonderhoud en de 
kosten van begrafenis of crematie op degene die daarvoor aansprakelijk is.  
 

Artikel 24 Vanaf welk financieel belang heeft een verzekerde recht op rechtsbijstand? 
 Een verzekerde heeft alleen recht op rechtsbijstand als het financiële belang in het geschil (exclusief rente en kosten) 

ten minste € 150,00 bedraagt. Voor geschillen met een financieel belang onder € 150,00 heeft de verzekerde recht op 
een eenmalig juridisch advies. 

 
Artikel 25  Tot welk bedrag vergoedt Anker Rechtshulp de kosten van rechtsbijstand? 
25.1 Interne kosten: 

  Anker Rechtshulp vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door haar eigen juridisch deskundige 
medewerkers (Eigen juristen) volledig. 

25.2 Externe kosten: 
Anker Rechtshulp vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door externe deskundigen tot maximaal  
€ 15.000,00 per gebeurtenis. 

 
Artikel 26  Voor welke geschillen hebben de verzekerden recht op rechtsbijstand? 
  In dit artikel omschrijven wij voor welke geschillen de verzekerden recht hebben op rechtsbijstand. Er is geen dekking 

voor geschillen die niet expliciet zijn omschreven. 
26.1 Het kenteken van het verzekerde motorrijtuig dient op uw naam te staan, uw eigendom te zijn of het motorrijtuig dient 

door een leasecontract aan u ter beschikking te zijn gesteld. Ook een vervangend motorrijtuig, dat u of een andere 
verzekerde gebruikt tijdens de periode van reparatie, revisie of onderhoud van uw motorrijtuig, is verzekerd tenzij 
hiervoor een andere verzekering van kracht is. 

26.2 De verzekerden hebben recht op rechtsbijstand voor geschillen die verband houden met: 
a.  deelname aan het verkeer door een verzekerde met het op het polisblad vermelde motorrijtuig; 
b.  overeenkomsten met een bedrijf over de aankoop, verkoop, het onderhoud of de reparatie van het op het polisblad 

vermelde motorrijtuig; 
c. het verhalen van schade aan het motorrijtuig van een verzekerde, die geen verband houdt met deelname aan het 

verkeer, op degene die op grond van een onrechtmatige daad wettelijk aansprakelijk is voor deze schade. 
 
Artikel 27 Welke aanvullende dekking bieden wij? 

Wanneer een verzekerde betrokken raakt in een geschil is dit vaak een zeer vervelende en ingrijpende gebeurtenis. 
Een dergelijke gebeurtenis brengt soms bijzondere (extra) kosten met zich mee. Als rechtsbijstandverzekeraar weten 
wij dit als geen ander. Daarom bieden wij naast onze reguliere dekking ook een aanvullende dekking. 

27.1  Waarborgsom 
a.  Wanneer een buitenlandse overheid in verband met een verzekerde gebeurtenis een waarborgsom eist voor de     

vrijlating van een verzekerde, de teruggave van het op het polisblad vermelde motorrijtuig of de opheffing van een 
beslag daarop, zal Anker Rechtshulp een bedrag van maximaal € 25.000,00 als renteloze lening voorschieten. 

b.  De verzekerde is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan het vrijgeven van de waarborgsom door de 
betreffende overheid. 

c.  De verzekerde dient deze waarborgsom direct aan Anker Rechtshulp terug te betalen nadat deze door de 
betreffende overheid is vrijgegeven. Wordt de waarborgsom door de betreffende overheid niet of niet geheel 
terugbetaald, dan is de verzekerde verplicht het niet vrijgegeven bedrag binnen een jaar aan Anker Rechtshulp 
terug te betalen. 
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Artikel 28 Wat is het dekkingsgebied van deze verzekering?  
 Het dekkingsgebied van deze verzekering is Europa en de niet Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee. 
Buiten dit dekkingsgebied verleent Anker Rechtshulp geen rechtsbijstand of juridisch advies. Anker Rechtshulp verleent 
uitsluitend rechtsbijstand in de genoemde landen mits de rechter van het betreffende land bevoegd is en het recht van 
het betreffende land van toepassing is. 

 
Artikel 29 Voor welke geschillen hebben de verzekerden geen recht op rechtsbijstand? 

Naast de beperkingen en uitsluitingen, die wij hebben vermeld in de Algemene Voorwaarden, hebben de verzekerden 
geen recht op rechtsbijstand voor geschillen die verband houden met: 
a. het gebruik van het motorrijtuig als lesauto of taxi of het gebruik ervan voor bezorg- of koeriersdiensten; 
b. verhuur van het motorrijtuig. 

 
Artikel 30 Welke wijzigingen moet u aan ons doorgeven? 

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor de dekking en/of premie van deze verzekering. 
Wij verwachten daarom van u dat u, wanneer u een ander motorrijtuig koopt, dit zo spoedig mogelijk, maar in iedere 
geval binnen 1 week, schriftelijk aan ons doorgeeft. 

 


